ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2009

Sant Celoni, 8 d’octubre de 2009
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:15 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 ordinària 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 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.
El regidor Jordi Cuminal Roquet s’incorpora a la reunió quan s’està tractant el
tercer punt de l’ordre del dia.
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, i diu:
<< Aquest Ple és especial i carregat d'emoció per a totes aquelles persones que
siguin sensibles al que significa la democràcia. Anem per parts. De tots els punts
de l'ordre del dia, em centraré en els següents:
- La cessió del solar per a l'ampliació de l'IES Baix Montseny, que ja és hora que
es faci i que espero que resulti aprovada la proposta. Durant molts anys va ser el
meu lloc de treball i m’agradaria que mestres i alumnat poguessin gaudir de la
comoditat necessària, sense barracons (com encara ara està passant).
- La concessió del Premi Nobel de la Pau a la Fundación Vicente Ferrer la
considerem necessària i és de justícia. Llàstima que el nom oficial no sigui en
català.
- La primera moció presentada per la Secció Local d’ERC parla de la “Televisió
sense fronteres”. Es tracta d'una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) que, sota
l'auspici d'Acció Cultural de País Valencià, es vol presentar al Congrés dels
Diputats per fer possible un canal comunicacional en català als Països Catalans, i
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permetre que a Galícia i al País Basc es puguin fer iniciatives semblants.
Múltiples personalitats ja han donat suport a aquesta ILP i moltes altres
persones ja s'han fet fedatàries (hauran d'escampar el projecte arreu de la
nostra nació i recollir 500.000 signatures). Per a més informació:
www.televisiosensefronteres.cat.
- La segona moció que presentem des d’ERC tracta de l'adscripció de la nostra
vila al llistat de ciutats “Gay Friendly”. Actualment, el Principat de Catalunya és
reconegut al món com un país líder en el reconeixement dels drets de les
persones LGTB (lesbianes, gais, transexuals i bisexuals), però hem de seguir
lluitant per un model social basat en el respecte a la diversitat que afavoreixi la
màxima cohesió social, a la vegada que hem d’aconseguir noves fites per
construir la igualtat de drets i oportunitats en tots els àmbits de la vida
quotidiana de totes les persones de la nostra societat. Per això, des d’ERC volem
fer un pas endavant i apostem per a que l’educació es basi en el respecte a la
diferència i en la diversitat com a valor enriquidor de les persones, no com a
eina destructora i opressora. Cal que eduquem en valors que ens incloguin a tots
i a totes per tal d'aconseguir la plena integració social i el ple respecte personal.
Calen, en definitiva, polítiques clares en tots els àmbits que facilitin el
desenvolupament de les diferents sexualitats i que promoguin la diversitat com a
valor sòlid en el creixement de les persones. Amb aquesta moció ERC pretén que
Sant Celoni s’inclogui en el catàleg de ciutats amb el segell “Gay Friendly CGL”,
una iniciativa de caràcter social, que pretén potenciar la normalització i la
visibilitat de la comunitat LGTB al món empresarial i comercial i contribuir a la
sensibilització local en aquest àmbit de la realitat LGTB. A més, si la moció
s'aprova, la nostra vila figurarà en un llistat que farà que més persones ens
visitin i això generarà un important increment econòmic ja que aquest col·lectiu,
en general, té un alt poder adquisitiu. I, a més, demostrarem que Sant Celoni és
una vila oberta, tolerant i receptiva a la diferència.
- Respecte de la moció presentada per la CUP sobre l'ús el català als Jutjats de
Pau, imagino que es refereix als jutjats d'arreu de la nostra nació perquè és de
suposar que a Sant Celoni i a la majoria de poblacions del Baix Montseny ja no
es dóna la situació que es denuncia a la moció. No cal dir que hi estem totalment
d'acord.
- Respecte de la moció presentada també per la CUP per a la dignificació del
servei de neteja dels edificis municipals, em sembla que en un Ple anterior ja es
va aprovar un increment progressiu de la retribució salarial d’aquests
treballadors en els propers anys, en funció de la situació financera municipal. No
sé si cal repetir la moció...
- I, finalment, respecte de la moció consensuada entre la Secció Local d’ERC i els
grups municipals de CiU i de la CUP sobre el suport a la realització d’una
consulta popular sobre la independència dels Països Catalans, creiem que es
tracta d’una fita en el moviment d'alliberament popular que viu la nostra vila.
Amb aquesta moció d'elaboració complexa, els tres partits volem donar suport a
la Plataforma organitzadora de la consulta per a la independència dels Països
Catalans a Sant Celoni i la Batllòria. Aquesta plataforma, de la qual els tres
partits formem part, pretén organitzar una consulta popular per tal que el nostre
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poble pugui expressar amb total llibertat, pacíficament i sense por, la seva opinió
sobre el futur del nostre país. I això “sí que toca” perquè, a banda dels
problemes i reptes que cal encarar quotidianament (l'atur, la crisi econòmica, la
precarietat laboral, l'habitatge, l'educació, la sanitat, etc.), possibilitar que la
població faci un acte de democràcia participativa és imprescindible perquè mai
fins ara se'ns havia preguntat com volem que sigui l'esdevenir de Catalunya i
dels Països Catalans. I ja va sent hora que el poble parli. Arribats aquí, seria
desitjable que cap formació política democràtica restés al marge d'aquest
projecte. No és bo per a ella, ni és bo per a la democràcia. Tot i les dificultats
d'estar dins d'una estructura política que pot condicionar, caldrà valorar què és
més important: les directrius donades des de la direcció del partit o donar suport
al fet que la ciutadania pugui opinar públicament i lliure sobre qualsevol tema. A
més, quedar-se al marge de les altres formacions polítiques és arriscat.
Ha de quedar clar, però, que la plataforma respectarà escrupolosament el
resultat de la consulta, la qual es farà amb totes les garanties de transparència i
fiabilitat. Per tal que no hi hagi malentesos, hem de dir que aquesta serà una
votació simbòlica i no vinculant, és cert, perquè la maquinària de la justícia (que
està en mans de l'Estat espanyol) ens ho impedeix. Nosaltres ho entenem, però,
com un assaig per tal que, més endavant, quan la majoria de les forces
polítiques parlamentàries, amb el suport i acompanyament de les múltiples
plataformes sobiranistes, siguin aritmèticament suficients, proclamin la
independència de forma unilateral des del Parlament de Catalunya, amb la qual
cosa la declaració sí que serà vinculant i real i l'Estat català serà un fet. Per tot
això, animem a tota la població a participar en la plataforma a l'adreça:
plataformaperlaconsulta@gmail.com o a venir a l'Escola de música els dimecres
a ¼ de 9 del vespre. El dia 13 de desembre es farà la consulta popular i caldrà
anar a votar pel futur del nostre país. Farem un acte democràtic i els nostres fills
i filles ens ho agrairan –conclou el Sr. Rubiralta-. >>
El Sr. alcalde diu que els grups municipals podran expressar les seves opinions
respecte de tots aquests punts quan siguin tractats en el decurs de l’ordre del
dia de la sessió.
~~~~~~~~~~
Després de totes 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 LES ACTES DE LES DUES SESSIONS
ANTERIORS.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a les actes de les sessions del Ple municipal dels dies 18 de juny i 22 de
juliol de 2009, els esborranys de les quals s'han distribuït per correu electrònic a
tots els regidors. En no formular-se cap objecció, per unanimitat dels 16 regidors
presents, s'acorda l’aprovació de les referides actes.
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2. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
PER RISC D’INUNDACIONS.
El Sr. alcalde explica que el Pla d’actuació municipal per risc d’inundacions que
avui es porta al Ple s’ha encarregat a l’empresa NEXCAL SL, especialista en
l’elaboració de plans d’aquest tipus. Si avui s’aprova aquest document –diu-,
caldrà després sotmetre’l a la consideració de la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya. El fet d’estar situats a la conca de la Tordera, amb diferents rieres
que hi desemboquen (el Pertegàs, la riera de Gualba), implica que algunes zones
del nostre terme municipal hagin de considerar-se inundables. Les dues zones
amb més risc d’inundació són el polígon industrial Molí de les Planes (situat al
marge esquerra de la Tordera) i l’entorn de la riera del Pertegàs (molt
condicionada pel pont i pel seu poc desguàs). El Pla que ara es porta a aprovació
preveu com s’ha d’intervenir i com organitzar-se davant de possibles aiguats, i
s’adapta a la normativa actual en aquesta matèria.
El Sr. Castaño diu que el seu grup hi votarà a favor.
La Sra. Vinyets diu que els regidors de la CUP també hi votaran a favor. Voldria
indicar, però, que a més de les dues zones amb més risc d’inundabilitat que
preveu aquest Pla d’actuació municipal, també veiem que els terrenys del Sot de
les Granotes tenen un risc d’inundabilitat de retorn (una part de 100 anys i
l’altra part de 500 anys). El document ve a constatar, doncs, que no és una bona
ubicació per a la construcció del nou hospital. D’altra banda, respecte del fet que
es contracti empreses externes per redactar aquest tipus de projectes, nosaltres
creiem que els tècnics municipals estan prou capacitats per fer-ho ells. No
obstant, hi votarem favorablement –diu-.
Després d’aquestes intervencions i
Atès allò que disposa la normativa autonòmica que regula la protecció civil a l’àmbit
territorial de Catalunya, essencialment la Llei 4/1997 i el Decret 210/1999, de 27
de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i
homologació dels plans de protecció civil municipals, i vistos els riscos de caràcter
general per a la població i l’entorn immediat que fan convenient l’adopció de
mesures preventives coordinades per a l’adequada gestió i resolució de situacions
que puguin posar en perill els habitants del municipi o l’entorn natural, així com la
creació d’un marc d’actuació propici per a un eficaç servei de protecció civil que ha
de ser prestat per l’Ajuntament.
El municipi de Sant Celoni es troba afectat per plans d’actuació per diferents riscos
especials que són: risc d’incendis forestals, risc químic, risc TMP, risc d’inundacions
i risc sísmic.
El Pla per a riscos d’inundació per a tot Catalunya es recull en el INUNCAT, que
analitza les zones inundables segons les diverses probabilitats i la vulnerabilitat
d’aquestes zones davant les inundacions previsibles. També es descriuen breument
alguns aspectes bàsics del territori que condicionen el risc (fonamentalment la
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meteorologia i la geomorfologia de les conques). Per acabar, es fa una zonificació
del territori en funció dels criteris que indica la Directriu bàsica del risc
d’inundacions i s’identifiquen els municipis que han de fer els plans d’actuació
municipal (PAM), en els que es troba Sant Celoni i conseqüentment neix la
necessitat normativa de la seva redacció.
El document “Pla d’actuació municipal per risc d’inundacions” actualitza les dades
generals de municipi, l’anàlisi del risc i vulnerabilitat municipal i l’organització de
l’estructura i els recursos municipals, i adequa la pròpia estructura del document
segons allò que disposa el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova
l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció
civil municipals, el que ha de permetre el seu posterior tràmit d’homologació per la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya, segons estableix la Llei 4/1997, de 20 de
maig, per la qual cosa es proposa la seva tramesa, acompanyada del corresponent
certificat pel secretari de l’Ajuntament, després de, si s’escau, la seva aprovació pel
Ple municipal.
Atès que el municipi de Sant Celoni no gaudia d’un Pla d’actuació municipal per risc
d’inundacions, es va encomanar al consultor NEXCAL Asociados SL la redacció del
“Pla d’actuació municipal per risc d’inundacions de Sant Celoni” de data juliol de
2009, que resulta adequat i suficient en quan a la seva estructura segons Decret
210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, així com en el
seu contingut pel que fa a l’anàlisi i risc municipal per inundacions, com en les
mesures d’actuació proposades per disminuir els seus afectes a la població i medi
ambient. Es per això que es proposa la seva aprovació pel Ple municipal, i la seva
posterior tramitació d’homologació per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
En aquest sentit l’article 17 de la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, en el
que fa referència als plans territorials, diu:
1. Els plans territorials preveuen amb caràcter general les emergències que es
poden produir en l'àmbit respectiu. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt
de Catalunya i els municipis. No obstant això, hi pot haver plans d'àmbit territorial
supramunicipal si les característiques especials dels riscs o dels serveis disponibles
ho aconsellen.
2. Els municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que, sense
arribar a aquesta població, tenen la consideració de turístics o els que són
considerats de risc especial per llur situació geogràfica o llur activitat industrial,
segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d'elaborar i aprovar plans
bàsics d'emergència municipal que garanteixin la coordinació i l'aplicació correctes
en llur territori del Pla d’actuació municipal per risc d’inundacions de Catalunya. Els
plans bàsics d'emergència municipal són aprovats pels Plens de les corporacions
municipals respectives, amb la informació pública i l'informe previs de la Comissió
municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya.
3. El Govern ha de promoure l'elaboració de plans bàsics d'emergència en els
municipis que no tenen l'obligació legal de fer-ho. El procediment d'elaboració,
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aprovació i homologació d'aquests plans és el mateix que el dels municipis que hi
són obligats.
4. El Govern, les comarques i la resta d'entitats supramunicipals han de prestar
suport i assistència tècnica a la planificació municipal de protecció civil.
Atès que, segons els informes jurídic i tècnic elaborats pels tècnics de l’Àrea de
Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament, el Pla d’actuació municipal per risc
d’inundacions de que gaudeix el municipi (aprovat el 1997) no s’ajusta a les
previsions del Decret 210/1999, es considera procedent que s’aprovi inicialment
l’adequació del Pla citat a l’estructura d’aquell Decret, amb posterior termini
d’informació pública segons regula l’article 86 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, tot procedint un
cop transcorregut el termini de la citada informació a l’aprovació definitiva de
l’adequació del Pla municipal.
Vist el contingut del Pla d’actuació municipal per risc d’inundacions de Sant Celoni,
confegit per l’entitat NEXCAL Asociados SL, d’acord amb les directrius de la
normativa aplicable i degudament avaluat pels tècnics municipals competents.
Vist que cal qualificar el Pla d’actuació municipal per risc d’inundacions de Sant
Celoni com a pla de naturalesa territorial i que el seu mecanisme d’aprovació ve
fixat a l’article 17.2 de la Llei 4/1997, el qual assenyala que:
“Els plans (...) són aprovats pels Plens de les corporacions municipals
respectives, amb la informació pública i l'informe previ de la comissió
municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya”.
Un cop sotmès a l’aprovació del Ple, el Pla ha de ser remès posteriorment a la
Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya per a la seva definitiva homologació i implantació al
municipi.
En mèrits de tot allò que ha estat exposat, a proposta de la Comissió informativa
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple
municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment l’adequació del Pla d’actuació municipal per risc
d’inundacions, per al municipi de Sant Celoni a les disposicions del Decret
210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a
l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals.
2. Donar a la tramitació de l’aprovació del Pla el curs que legalment correspongui,
amb obertura del període d’informació pública que, eventualment, pertoqui i la
corresponent aprovació definitiva quan resulti escaient.
3. Determinar que en cas de no presentar-se al·legacions al termini d’informació
pública l’acord d’aprovació inicial esdevingui definitiu de manera automàtica,
procedint a la ulterior tramitació del document fins a la seva entrada en vigor.
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4. Habilitar el Sr. alcalde per tal que pugui signar quanta documentació sigui adient
a l’efectivitat dels acords presos.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB
L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA PER AL
SOSTENIMENT DE L’ESCOLA MANCOMUNADA “LA TORDERA”.
El Sr. alcalde explica que el manteniment de les escoles públiques correspon als
Ajuntaments dels municipis on estan ubicades. En el cas de l’escola
mancomunada “La Tordera” aquest manteniment està repartit entre els
Ajuntaments de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera. Fins ara els dos
municipis s’alternaven en les diferents actuacions de manteniment que calia fer
(jardineria, espais exteriors, reparacions a l’edifici, qüestions elèctriques...). S’ha
vist, però, que el fet d’intercanviar-se cada any aquestes responsabilitats genera
alguns problemes operatius en el dia a dia. Per això, s’ha acordat repartir les
diferents tasques entre els dos Ajuntaments de manera fixa. La modificació del
conveni que avui es porta a aprovació del Ple determina amb detall les
responsabilitats que assumeix cada un dels dos municipis en el manteniment de
l’edifici. S’ha mirat que el repartiment fos proporcional, però si al final de l’any la
diferència és substancial, es farà una regularització econòmica per mirar
d’equilibrar-ho.
El Sr. Castaño diu que, dia a dia, es ratifica que va ser un encert posar-se
d’acord els dos Ajuntaments veïns i la Generalitat de Catalunya per crear aquest
centre educatiu mancomunat. En el seu moment va ser una experiència pionera
al nostre país i la pràctica ens ha demostrat que va ser un bon acord. És normal
–diu- que es produeixin ajustaments per gestionar millor el funcionament de
l’escola. Creiem que això anirà en benefici de la quitxalla i el nostre vot serà a
favor de la proposta.
La Sra. Vinyets diu que des de la CUP es posicionen també a favor de modificar
el conveni que regula les càrregues dels dos Ajuntaments a l’hora d’assegurar el
manteniment i el bon funcionament del centre educatiu “La Tordera”. No obstant
–diu-, aprofitem l’avinentesa i ja que estem tractant un tema relacionat amb
l’educació, volem recordar que tots els grups municipals ens vam posicionar
favorablement, en el seu dia, a l’articulació d’un model educatiu públic de
caràcter integral, que vam passar a nomenar 3-16, i voldríem emfatitzar la
necessitat d’iniciar aquesta estructura prioritzant el CEIP Josep Pallerola com a
centre integral 3-16. Per això, emplacem l’equip de govern per a que acceleri
tots els processos per tal que aquest centre de caràcter públic sigui el primer a la
nostra vila a encetar aquest nou model educatiu.
El Sr. alcalde diu que recull el comentari de la Sra. Vinyets. Vull comunicar-te –
diu- que des de l’equip de govern ja estem treballant en aquesta línia perquè
tenim molt interès en que aquest projecte tiri endavant. Avui, concretament, ens
hem reunit amb els directors de les escoles per acabar de perfilar alguns
aspectes organitzatius que cal tenir molt presents i properament tenim
concertada una reunió amb els Serveis Territorials d’Educació per mirar de
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tancar el projecte i marcar molt bé les prioritats. El CEIP Josep Pallerola és una
d’elles, però no és l’única. Sapigueu, però, que hi estem treballant i que tenim
molt interès en aquest tema.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Els Ajuntaments de Sant Celoni i de Santa Maria de Palautordera van signar el 6
de juny de 2000, un protocol de col·laboració per sol·licitar al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la creació d’un centre
mancomunat d’educació infantil i primària. La petició, auspiciada per sengles
Consells Escolars Municipals, venia donada pel manifest creixement demogràfic
d’ambdós municipis, que es palesava molt especialment, als barris Baix
Montseny i Verge del Puig de Sant Celoni i el Temple i el Virgili de Santa Maria
de Palautordera.
Als efectes del compliment d’allò pactat al protocol signat, es va instar a la
Generalitat de Catalunya, administració educativa competent, la construcció i
obertura d’un nou centre d’ensenyament infantil i primari, de tal manera que es
pogués disposar d’ell en el termini més breu de temps.
La Generalitat de Catalunya va crear el nou centre escolar d’educació infantil i
primària que porta per nom “Centre Mancomunat d’Educació Infantil i Primària
La Tordera”, que va començar les seves activitats al curs 2001-2002.
A fi de fer possible l’inici i funcionament del centre escolar, els Ajuntaments de
Sant Celoni i de Santa Maria de Palautordera van i aprovar i signar un conveni,
en data 24 de setembre de 2001, que regula els aspectes següents:
¾

¾

¾
¾

Utilització i condicionament de la seu provisional del centre escolar a
l’equipament cívico-esportiu situat al barri de “El Temple” propietat de
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
Redacció del projecte constructiu del centre, així com la previsió de cessió
a la Generalitat de Catalunya dels espais necessaris per a la construcció
del nou centre. També en aquest punt és necessari procedir a la
compensació necessària entre ambdós municipis.
Inici del curs i sosteniment dels serveis amb càrrec als pressupostos
municipals.
Creació d’una comissió de seguiment per a la coordinació dels esforços
municipals en el sosteniment dels serveis i també per a la construcció de
la seu definitiva del centre.

El curs 2005-2006 es va iniciar ja en la seu definitiva de l’escola i es va superar
la fase de provisionalitat, per la qual cosa es va regular de manera permanent
tot allò relatiu al sosteniment del centre, quan a les despeses i serveis amb
càrrec als municipis. Dirigida a l’assoliment en la simplificació de la gestió i la
definició de les responsabilitats que cadascun dels municipis ha de suportar de
tal manera que les compensacions econòmiques siguin les menors possibles. Per
aquest motiu es va signar la modificació del conveni el dia 20 de juliol de 2006.
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Donat que el curs passat es va detectar la dificultat tècnica de canviar cada dos
anys la gestió del manteniment i jardineria, des de les Àrees d’Educació
d’ambdós Ajuntaments s’ha redactat una proposta de distribució de despeses
equilibrada amb càrrec a cada corporació municipal.
Amb l’objectiu d’actualitzar les tasques que ha de realitzar cadascú dels
Ajuntaments en la gestió i manteniment del centre educatiu, es proposa la
modificació del conveni esmentat en el següent punt:
-

Pacte segon.- Sosteniment de les càrregues. Actualment el conveni
específica el següent sosteniment de càrregues:

Servei vinculat a
conveni i
normativa

Definició de les característiques

Telèfon
Aigua

Petites feines de manteniment: arreglar
vidres, panys, tanques, persianes,
petites compres (bústies, penjadors...)
Poda dels arbres, tractament i
manteniment bimensual
Neteja diària de tota l’escola
Conserge per obrir i tancar l’escola,
realitzar feines de suport a l’equip
docent i encarregar-se dels petits
manteniments
Despesa telefònica anual
Despesa d’aigua anual

Electricitat

Despesa elèctrica anual

Desratització

Contracte del control de plagues
Contracte de manteniment dels
extintors
Contracte de l’alarma
Contracte de l’assegurança de l’edifici
Contracte de manteniment de l’ascensor
Equip de psicologia i logopèdia per
atenció als infants i famílies

Petits
manteniments
Manteniment
Jardineria
Neteja
Conserge

Extintors
Alarma
Assegurança
Ascensor
Psicopedagògic
Serveis que
determina
l’escola
lliurement
Activitat d’arts
escèniques
Activitat biblioteca
– escoles
Piscina

Definició de les característiques

Ajuntament que se’n fa
càrrec
Bianual: Cursos 2005-06 i 200607 s’encarrega Sta. M. de
Palautordera
Bianual: Cursos 2005-06 i 200607 s’encarrega Sant Celoni
Sta. M. de Palautordera
Sant Celoni
Sta. M. de Palautordera
Sant Celoni
Sant Celoni
(La contractació del comptador
definitiu va a càrrec de Sta. M.
de Palautordera, a partir de que
estigui posat aquest comptador
se n’encarrega Sant Celoni)
Sant Celoni
Sta. M. de Palautordera
Sta. M. de Palautordera
Sant Celoni
Sta. M. de Palautordera
Sta. M. de Palautordera
Ajuntament que se’n fa
càrrec

Programació de 3 espectacles (música,
teatre i dansa) a l’any per cadascú dels Sant Celoni
cicles
Activitat de difusió de la lecto-escriptura
Sant Celoni
i ús de la biblioteca per a P-4, 1r, 3r i 5è
Sant Celoni (cada Ajuntament
Cursets de natació d’una hora setmanal s’encarrega de les beques de
piscina dels infants de seu
durant tot l’any
municipi)
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Transport a la
biblioteca i
l’Ateneu
Serveis que
passen
anualment d’un
Ajuntament a
l’altre

Transport dels infants a les activitats
que es duen a terme a la biblioteca i a
l’Ateneu

Sant Celoni

Definició de les característiques

Ajuntament que se’n fa
càrrec

Subvenció escola

Subvenció pel projecte de mediateca

Subvenció AMPA

Subvenció projectes de psicomotricitat,
activitats extraescolars i menjador

Any 2005: Sant Celoni
Any 2006: Sta. M. de
Palautordera
Any 2005: Sant Celoni
Any 2006: Sta. M. Palautordera

La proposta de modificació del sosteniment de càrregues és la següent:
Servei vinculat a conveni i
normativa

Telèfon
Aigua
Gas natural
Prevenció i control de la
legionel·losi

Definició de les
característiques
Petites feines de
manteniment: arreglar
vidres, panys, tanques,
persianes, fusteria, petites
compres (bústies,
penjadors...)
Poda dels arbres, tractament
i manteniment bimensual de
la jardineria, aportació de
sorra als sorrals,
manteniment dels jocs
infantils
Neteja diària de tota l’escola
Conserge per obrir i tancar
l’escola, realitzar feines de
suport a l’equip docent i
encarregar-se dels petits
manteniments
Despesa telefònica anual
Despesa d’aigua anual
Despesa gas natural
Contracte de prevenció i
control de la legionel·losi

Electricitat

Despesa elèctrica anual

Baixa tensió

Contracte de manteniment
de baixa tensió

Sant Celoni

Contracte de manteniment

Sant Celoni

Petits manteniments

Manteniment Jardineria,
sorrals i jocs infantils
Neteja
Conserge

Caldera i plaques
fotovoltaiques
Desratització i control de
plagues
Extintors
Alarma
Alarma d’incendis

Contracte del control de
plagues
Contracte de manteniment
dels extintors
Contracte de manteniment
de l’alarma
Contracte de manteniment
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Ajuntament que se’n fa
càrrec

Sta. M. de Palautordera

Sant Celoni

Sta. M. de Palautordera
Sant Celoni
Sta. M. de Palautordera
Sant Celoni
Sta. M. de Palautordera
Sant Celoni
Sant Celoni

Sant Celoni
Sta. M. de Palautordera
Sta. M. de Palautordera
Sta. M. de Palautordera

Assegurança
Ascensor
Psicopedagògic

de l’alarma d’incendis
Contracte de l’assegurança
de l’edifici
Contracte de manteniment
de l’ascensor
Equip de psicologia i
logopèdia per atenció als
infants i famílies

Serveis que passen
Definició de les
anualment d’un Ajuntament
característiques
a l’altre
Subvenció per projectes de
Subvencions
l’AMPA, escola...

-

Sant Celoni
Sta. M. de Palautordera
Sta. M. de Palautordera
Ajuntament que se’n fa
càrrec
Cada any un Aajuntament

S’incorpora el pacte sisè amb el següent redactat: La contractació del
conserge corre a càrrec de l’Ajuntament de Sant Celoni i la plaça ha
d’estar incorporada a la relació de llocs de treball. En cas que sigui
necessari convocar un procés de selecció per cobrir la plaça, l’Ajuntament
de Santa Maria de Palautordera designarà un representant per formar
part del tribunal.

Els ens locals poden concertar els pactes, convenis o condicions que considerin
adequats, sempre que no siguin contraris a l’interès públic o als principis de
bona administració.
En virtut de les facultats atribuïdes per l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 51.1.a) 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.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels
17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar la modificació del conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Celoni i
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per a la creació i sosteniment del
Centre Mancomunat d’Educació Infantil i Primària La Tordera.
2. Autoritzar al Sr. alcalde per tal que pugui signar la referida modificació de
conveni.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DEL
CENTRE MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ – ESCOLA DE MÚSICA.
El Sr. alcalde diu que, tal com va acordar la Comissió de seguiment del Centre
municipal d’expressió – Escola de música, amb la modificació d’aquesta
normativa es pretén esmenar una sèrie de problemàtiques que no queden ben
regulades a l’actual reglament de funcionament del servei. Es tracta bàsicament
de dues qüestions: el procés de preinscripció i matriculació (en el seu moment
no es va preveure que la demanda pogués ser superior a l’oferta) i la qüestió
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dels impagaments (que el reglament actual no contempla). La comissió de
seguiment ho ha estat estudiant i en la seva darrera reunió va proposar les
modificacions normatives que avui es porten a consideració del Ple.
El Sr. Ventura diu que el grup municipal de la CUP votarà a favor de la proposta,
però voldria fer algunes puntualitzacions respecte del Centre municipal
d’expressió – Escola de música. En primer lloc -diu-, volem agrair a l’equip de
govern que, un any i mig després d’haver-ho demanat, ens hagi fet arribar
l’informe sobre el cost que representaria canviar l’actual gestió indirecta del
servei a un model de gestió directa per part de l’Ajuntament. D’altra banda, ens
ha sorprès la retallada final que ha patit aquest informe: si a data 20 de juliol
tenia 20 pàgines, ha acabat essent un informe de 6 pàgines on només consten
criteris de caire econòmic. Volem emplaçar els grups polítics municipals a
asseure’ns per parlar de la possibilitat d’un canvi en el model de gestió, així com
d’una reconfiguració del servei per contribuir a la seva universalització i a retallar
el seu actual caràcter elitista.
Intervé el Sr. Arenas i diu que el grup municipal del PSC considera que el Centre
municipal d’expressió - Escola de música és un exemple d’una bona gestió
indirecta d’un servei municipal. Es tracta d’un servei de qualitat, avalat per
pares, mares i alumnes, i econòmicament sostenible per a les arques municipals.
Els ciutadans i les ciutadanes l’identifiquen com un servei municipal més.
Nosaltres –diu- apostem per una gestió eficient, independentment que sigui
directa o indirecta, i sobretot per que els treballadors i treballadores tinguin uns
sous dignes.
El Sr. alcalde diu que el Sr. Ventura ha parlat d’un informe inicial de 20 pàgines.
Suposo que el deu haver vist... En qualsevol cas, ja me’l passarà...
El Sr. Ventura diu que el grup municipal de la CUP no té aquest informe.
El Sr. alcalde diu que ell no ha vist aquest informe. En el seu moment es va
encarregar als tècnics municipals que estudiessin el que representaria la gestió
directa del Centre municipal d’expressió – Escola de música. L’elaboració
d’aquest document s’ha retardat pel volum important de tasques que tenen els
tècnics. Farà dos mesos aproximadament que ens van passar l’informe a l’equip
de govern. Considero –diu- que es tracta d’un servei municipal que està
funcionant molt bé; el grau de satisfacció entre els usuaris és alt i també ho és
entre els treballadors. En general és un equipament que rep una valoració molt
positiva. Jo estaria d’acord en poder-lo universalitzar i que no tingués cap cost
per als usuaris. Seria fantàstic! Però la realitat és que els recursos municipals
són limitats i que cal distribuir-los. A partir d’aquí no tinc més comentaris a fer.
El Sr. Ventura diu que l’informe que el grup municipal de la CUP va veure en un
primer moment tenia unes tapes molt gruixudes. Deixem-ho així... –diu-. En
qualsevol cas, convidem els grups municipals de CiU i del PSC a asseure’ns i
parlar sobre el model de gestió del Centre municipal d’expressió. Sembla que
tothom considera que el servei té un bon funcionament, però sempre es pot
intentar millorar-lo. Si el grup socialista vol conèixer l’informe que l’equip de
govern ens ha fet arribar, no hi tenim cap inconvenient.
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El Sr. alcalde demana que sigui el grup municipal de la CUP qui prengui la
iniciativa de convocar els altres dos grups municipals per parlar d’aquest tema.
Després d’aquestes intervencions i atès que
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.
Així mateix, el Ple municipal, en sessió de 30 d’octubre de 2007, va aprovar la
modificació de l’article 3.1 del reglament, per tal de possibilitar la participació de
tots els grups municipals amb representació municipal.
Per tal d’actualitzar el funcionament del centre a les necessitats actuals, la
Comissió de seguiment del Centre municipal d’expressió – Escola de música, en
diverses reunions, ha anant treballant diverses propostes de modificació del
reglament. Finalment, en la reunió del dia 1 d’abril de 2009 es va consensuar
una proposta de modificació general del reglament que manté les línies bàsiques
d’aquest, però l’actualitza profundament adequant-lo a la normativa actual, per
la qual cosa es proposa una nova redacció del reglament tal com s’indicarà.
Els aspectes principals de la modificació són els següents:
-

El capítol que ha sofert modificacions importants respecte a la normativa
vigent ha estat el IV que fa referència a l’accés i permanència en el centre.
El reglament vigent no estipula com regular el procés de preinscripció i
matrícula, ja que en els moments de redactar el reglament no es preveia que
la demanda pogués superar l’oferta. Actualment, la preinscripció de l’Escola
Municipal de Música és molt elevada i es veu la necessitat de regular el
procés de preinscripció i matriculació. Els punts claus en que es modifica el
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reglament respecte al procés de preinscripció i matriculació són els
següents:
o En la tria d’instrument, les prioritats seran l’alumnat matriculat el
curs anterior a l’instrument i l’alumnat del programa Basic.
o Es restringeix la matrícula a l’assignatura d’instrument sol, només
es podrà realitzar durant dos cursos seguits o alternats i a partir
del programa jove.
o La matrícula d’un segon instrument només es pot fer a partir del
programa jove i complint els requisits següents:
 Estar matriculat com a mínim a una assignatura col·lectiva.
 Haver assolit el nivell de cançó 6.
 Haver assolit el nivell 6 del primer instrument.
 Estar aprovat pel tutor/a i l’equip directiu.
o En cas que alguna assignatura col·lectiva no es pugui portar a
terme per manca de matrícula, l’alumnat que s’hi hagi preinscrit
haurà de triar-ne una altra.
o És la Comissió de Seguiment del Centre Municipal d’Expressió qui
estipula, d’acord amb el decret corresponent del Departament
d’Educació, les dates de preinscripció i matrícula i el nombre de
places.
o En cas de finalitzar la matriculació i havent quedat places vacants,
s’oferiran aquestes places fora de termini segons criteri pedagògic.
o En la preinscripció de les assignatures d’instrument, conjunt / cor i
optativa, caldrà triar 3 opcions de la llista. En cas de no tenir plaça
a la primera opció, s’haurà de realitzar la matrícula a la següent
opció amb places vacants. En el cas d’instrument, es podrà formar
part de la llista d’espera per a la primera opció.
o També s’estipula un sorteig públic per desempatar en cas que hi
hagi més demanda que oferta.
-

L’altre canvi important respecte al reglament vigent fa referència la gestió
dels impagats. El reglament vigent no preveia el cas dels impagat. Els
usuaris del Centre Municipal d'Expressió efectuen el pagament de les quotes
per assistència a les Escoles de Música i de Teatre mitjançant rebut
domiciliat que l'Ajuntament passa al cobrament cada final de mes. Quan es
retornen rebuts, pel motiu que sigui (error en compte, manca de saldo, ...)
es posa en coneixement del Centre per tal que es reclami el pagament i els
pares dels alumnes efectuïn el corresponent ingrés, que inclou els costos
que per la devolució ha suportat l'Ajuntament. La major part dels pares, a
partir de l'avís que el mateix Centre efectua, regularitzen la seva situació en
poc temps. Ara bé, hi ha altres persones, que reiteradament incompleixen la
seva obligació de pagament dels rebuts. Per donar sortida a aquests casos
extrems, el que es proposa és que es modifiqui el reglament del Centre per
tal de incorporar el fet que a quan una persona deu més de dos rebuts, se li
notificarà per escrit que aquest impagament comportarà la pèrdua de la
plaça al Centre, llevat que en el termini de 30 dies (a partir de la data que
rebi la notificació), efectuï l'ingrès corresponent dels rebuts impagats i de les
costes que s'hagin ocasionat. S’afegeix també que aquest fet no impossibilita
que si la raó d''impagament és per motius econòmics, es puguin atorgar les
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beques que des de les àrees de cultura i comunitat de l'Ajuntament es
proposin.
Vista l’acta del dia 1 d’abril de 2009 de la Comissió de seguiment de Centre
municipal d’expressió – Escola de música i vist l’informe favorable de la tècnica
d’educació.
Vistos els articles 58 i següents en relació al 159 del Decret 179/1995 pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’article 178 en relació al 52 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels
17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador del servei i del
règim estatutari dels usuaris del Centre municipal d’expressió – Escola de música
que passarà a tenir la redacció que s’ha elaborat en forma de text refós per
facilitar-ne la comprensió i que es transcriu al final de l’acord.
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 al·legacions i suggeriments. En cas
de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.
3. Facultar el Sr. alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a
l’efectivitat i execució d’aquest acord.
<< TEXT REFÓS DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI I DEL RÈGIM ESTATUTARI DELS
USUARIS DEL CENTRE MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ – ESCOLA DE MÚSICA
Capítol I.- Qüestions preliminars
Art. 1.- Definició del servei
1.1.- El servei públic “Centre municipal d’expressió – Escola de música” consisteix en la prestació
dels serveis propis d’un centre integrat d’expressió. Definició que vol reflectir la intenció de gestionar
de manera conjunta i homogènia tots els recursos relacionats amb les arts escèniques amb que
compta l’Ajuntament i que se centren en les instal·lacions de propietat i/o usdefruit municipal, dels
edificis de l’Ateneu i l’Escola de Música, situats a la parcel·la que llinda amb els carrers de Sant
Josep, Germà Emilià i Carretera Vella.
1.2.- El servei comprèn l’ensenyament de totes les disciplines artístiques possibles dins les arts
escèniques: música, dansa, art dramàtic i altres modalitats d’expressió.
1.3.- El servei gestionarà de única i conjuntament tots els espais disponibles, per tal que aquests
siguin utilitzats de manera més eficient.
Art. 2.- Titularitat del servei
2.1.- El titular del servei públic regulat en aquest reglament és, a tots els efectes, l’Ajuntament de
Sant Celoni.
2.2.- Pel que fa a l’organigrama de l’Ajuntament, el Centre Municipal d’Expressió s’integrarà en l’Àrea
de Cultura
Capítol II.- Òrgans de direcció
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Art. 3.- La Comissió de seguiment
3.1.- L’òrgan que ha de vetllar pel bon funcionament del centre, és la Comissió de seguiment,
constituïda pels següents membres:
L’alcalde o regidor en qui delegui.
El/la regidor/a de l’Àrea de Cultura.
Un regidor de cada grup polític amb representació municipal.
El/la director/a de l’Àrea de Cultura.
El/la tècnic/a de l’Àrea de Cultura designat com a referent del servei.
El/la interventor/a de l’Ajuntament.
El/la director/a del Centre municipal d’expressió per part del concessionari.
Dos representants dels pares d’alumnes menors d’edat.
Dos representants d’entitats participatives locals usuàries del servei.
3.2.- Les funcions de la Comissió de seguiment són les següents:
a) Fer el seguiment del funcionament del centre, en concret dels següents aspectes:
L’aplicació del Projecte Educatiu de Centre
El correcte manteniment de les instal·lacions
Els comptes anuals
Les propostes d’inversions
Les propostes de preus públics
El funcionament dels recursos humans
El reglament intern
La memòria anyal
L’oferta d’activitats
El procés de matriculació
b) Ser l’òrgan competent en els següents aspectes:
Proposar la persona per a dirigir el centre.
Decidir l’admissió d’alumnes, dins del marc de la normativa vigent.
Aprovar el projecte de pressupost del Centre Municipal d’Expressió, fer-ne el seguiment i
avaluar el seu compliment, donant compte a l’Àrea d’Economia de l’Ajuntament de Sant
Celoni.
Aprovar el projecte educatiu del centre segons les disposicions educatives vigents.
Aprovar el projecte curricular del centre amb el vist-i-plau de l’Ajuntament i a proposta del
claustre de professors.
Aprovar les directrius per a la programació i desenvolupament de les activitats
complementàries que es puguin dur a terme, visites i viatges.
c) Qualsevol altra funció atribuïda per la normativa vigent.
3.3.- El/la regidor/a de Cultura convocarà la Comissió i exercirà la seva presidència i el/la tècnic/a de
l’àrea de Cultura exercirà la secretaria.
3.4.- La Comissió de seguiment es reunirà ordinàriament dos cops a l’any, a principi i final de curs, i
extraordinàriament a petició de qualsevol dels seus membres.
3.5.- Les decisions de la Comissió s’hauran d’aprovar per consens. En els casos que això no sigui
possible, s’aprovaran per majoria absoluta, amb l’acord de 2/3 dels membres que formen la
comissió.
Art. 4.- La Comissió de Gestió
4.1.- Es constituirà així mateix, una Comissió de gestió, formada pels següents membres:
El/la regidor/a de l’àrea de Cultura
El/la director/a de l’àrea de Cultura
El/la tècnic/a de l’àrea de Cultura designat com a referent del servei
El/la director/a del Centre Municipal d’Expressió – per part del concessionari
Comissió de gestió tindrà com a funcions:
Vetllar pel funcionament quotidià del centre i fer propostes de millora o d’ajust de la
concessió a la Comissió de seguiment.
Resoldre els conflictes i imposar les sancions en matèria de disciplina d’alumnes, d’acord
amb les normes que regulen els seus drets i deures, escoltant els mestres i amb audiència
dels afectats i, si s’escau, dels representants legals.
4.3.- El/la regidor/a de Cultura exercirà la presidència d’aquesta comissió i el/la tècnic/a de l’àrea de
Cultura exercirà la secretaria.

4.2.- La
-

Art. 5.- Consell Escolar de Centre
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5.1.- El Consell Escolar de l’Escola de Música està format per:
a. La directora del centre.
b. El cap d’estudis.
c. L’alcalde o regidor en qui delegui.
d. Dos representants del claustre.
e. Dos representants dels alumnes i dels pares.
f.
Un representant del personal d’administració i serveis del centre.
g. Un membre de l’AMPA.
h. El secretari del centre, amb veu i sense vot (com a secretari del consell escolar).
5.2.- En el que fa referència al procés de selecció dels membres esmentats al paràgraf anterior, se
seguiran els procediments establerts a la llei orgànica 2/2006 de 3 de maig.
5.3.- Les funcions del Consell Escolar de Centre són:
a. Establir les directrius per a l’elaboració del projecte educatiu de l’escola de música,
aprovar-lo i avaluar-ne el compliment.
b. Aprovar el pressupost de l’escola de música, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la
liquidació.
c. Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats
complementàries. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l’execució.
d. Avaluar i aprovar la programació general de l’escola de música que, amb caràcter
anual, elabori l’equip directiu.
e. Avaluar i aprovar la memòria anual d’activitats de l’escola de música.
f.
Establir els criteris sobre la participació de l’escola de música en activitats del municipi o
la col·laboració en accions assistencials.
g. Establir les relacions de col·laboració amb els altres centres amb finalitats culturals i
educatives.
h. Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i la renovació del material i vetllar
per la seva conservació.
i.
Analitzar i valorar el funcionament general de l’escola de música, l’evolució del
rendiment de l’alumnat i elaborar un informe que s’inclou a la memòria anual.
j.
Aprovar la creació, si s’escau, d’altres òrgans de coordinació de l’escola de música i
assignar-los competències.
5.4.- El Consell Escolar de Centre es reunirà en sessió ordinària al començament i final de cada curs i
en sessió extraordinària sempre que sigui necessari.
Art. 6.- El/la director/a
6.1.- El/la director/a del Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni, és anomenat o cessat per
l’alcaldia, prèvia proposta de la Comissió de seguiment.
6.2.- Les funcions del/la director/a són:
a. El seguiment del compliment de la normativa del centre.
b. Convocar periòdicament les reunions de coordinació pedagògica.
c. Expedir certificacions acadèmiques i de caire curricular.
d. Presidir els procediments de selecció de personal relacionats amb el Centre Municipal
d’Expressió.
e. Qualsevol altre funció contemplada per el present Reglament no encarregada a altre
organisme.
6.3.- El/la director/a del centre pot constituir un equip directiu que exerceixi les funcions
anteriorment esmentades.
Art. 7.- Claustre de professors de l’Escola de Música
7.1.- El claustre de professors de l’Escola de Música està format per la totalitat dels professors
d’aquesta.
7.2.- Les funcions del claustre de professors són:
a. Elaborar el projecte educatiu del centre segons les disposicions educatives vigents i
projecte curricular.
b. Elaborar les directrius per a la programació i desenvolupament de les activitats
complementàries que es puguin dur a terme, visites i viatges.
c. Adoptar mesures i decisions pedagògiques.
d. Qualsevol altra funció contemplada en el present reglament.
Capítol III.- Calendari escolar
Art. 8.- Inici i final de curs i període lectiu
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8.1.- El calendari del curs escolar serà el que estableixi l’ordre corresponen del Departament
d’Educació d’acord amb el Decret 146/1998, de 23 de juny.
8.2.- Les classes seran impartides seguint el calendari lectiu aprovat cada curs pel Consell Escolar
Municipal.
8.3.- Els canvis d’horari o de grup podran ser realitzats durant el transcurs de l’any escolar si les
necessitats docents així ho aconsellen, prèvia aprovació de la Comissió de Gestió.
8.4.- Els dies festius del període no lectiu es faran d’acord amb el calendari del centre, que
s’aprovarà per Consell Escolar de Centre al finalitzar el curs anterior.
8.5.- Algunes de les activitats extraordinàries aprovades pel Consell Escolar del centre poden
modificar l’horari ordinari. Aquestes activitats són recomanables i considerades com a horari lectiu.
Capítol IV.- Accés i permanència en el centre
Art. 9.- Requisits d’admissió
9.1.- Tenir com a mínim 4 anys d’edat el dia 31 de desembre de l’any en curs.
Art. 10.- Forma d’accés
10.1.- El termini de preinscripció i matriculació serà establert pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya d’acord amb el Decret 75/2007 que estipula els procediments d’admissió als
centres educatius autoritzats.
Art. 11.- Admissió dels alumnes
11.1.- El llistat d’admesos, excepte l’assignatura d’instrument que està regulada en el punt 11.2,
estarà format per aquells alumnes que compleixin els requisits establerts en el punt primer d’aquest
capítol i resultin seleccionats d’acord al següent criteri d’adjudicació de places, i s’ordenaran d’acord
amb les següents puntuacions:
b. Alumnat matriculat el curs anterior. (40 punts)
c. Alumnat amb germans/es matriculats/des el curs anterior. (20 punts)
d. Alumnat amb risc d’exclusió social derivats per serveis socials de l’ajuntament de Sant
Celoni. (10 punts)
11.2.- En la tria de l’assignatura d’instrument, les prioritats seran les següents:
a. Alumnat matriculat el curs anterior a l’instrument que demana (20 punts). Els alumnes
que no hagin fet la matrícula dins el període perden la prioritat com a alumnes antics
b. Alumnat que prové del programa Roda d’instruments (10 punts)
La possibilitat de matricular-se a instrument sol, només es podrà realitzar durant dos cursos
seguits o alternats als programes Ampliació i Jove/Adult.
La matrícula d’un segon instrument es podrà fer al programes Ampliació i Jove/Adult,
complint els requisits següents:
Programa Ampliació:
a. Estar matriculat com a mínim a una assignatura col·lectiva.
b. Haver assolit el nivell 4 de cançó.
c. Haver assolit el nivell 4 del primer instrument.
d. Estar aprovat pel tutor/a i l’equip directiu.
Programa Jove/Adult:
a. Estar matriculat com a mínim a una assignatura col·lectiva.
b. Haver assolit el nivell 2 de llenguatge.
c. Haver assolit el nivell 2 del primer instrument.
d. Estar aprovat pel tutor/a i l’equip directiu.
11.3.- En cas que alguna assignatura col·lectiva no es pugui portar a terme per manca de matrícula,
l’alumnat que s’hi hagi preinscrit haurà de triar-ne una altra.
Art. 12.- Preinscripció i matriculació
12.1.- Els alumnes del Centre hauran de reservar la seva plaça en les dates establertes per la
Comissió de Seguiment del Centre Municipal d’Expressió.
12.2.- El nombre de places per a cada programa, assignatura i especialitat, seran establerts per la
Comissió de Seguiment del Centre abans del període de preinscripció.
12.3.- Després del període de preinscripció es penjaran les llistes provisionals de l’alumnat admès
segons la puntuació establerta en el punt 11.1. i segons sorteig públic que serà anunciat amb
suficient antelació, en el cas d’haver-hi empat. Es donaran 10 dies per a reclamacions i es penjaran
les llistes definitives a partir de les quals es podrà iniciar la matrícula.
12.4.- En cas d’haver quedat places vacants un cop finalitzada la matriculació, s’oferiran aquestes
places fora de termini segons criteri pedagògic.
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12.5.- En la preinscripció de les assignatures: instrument, conjunt/cor i optativa, caldrà triar tres
opcions de la llista, sempre que això sigui possible. En cas de no tenir plaça a la primera opció,
s’hauria de matricular a la següent opció amb places vacants. En el cas d’instrument, podrà formar
part de la llista d’espera per a la primera opció.
12.6.- La tria de qualsevol de les assignatures no inclou la tria del professor/a. L’escola es reserva el
dret d’assignar el professor/a que correspongui a l’alumnat.
12.7.- Els interessats que no obtinguin plaça constituiran la llista d’espera segons l’ordre establert
pel sorteig. Es farà ús d’aquesta llista d’espera en el moment en que es produeixi una baixa d’aquella
especialitat.
12.8.- Documentació per a la matrícula: serà necessària la següent documentació, a més de la
presència física de la persona (major de 18 anys) responsable de la matrícula i el/la titular del
compte bancari,
a. Imprès de matriculació (que el dóna el centre)
b. Fotografia de carnet
c. Fotocòpia de la targeta sanitària
d. Fotocòpia del carnet de vacunacions, actualitzat
e. Fotocòpia de les dades bancàries
f.
Carnet de família nombrosa, en cas que s’al·legui aquesta condició
Art. 13.- Permanència en el centre
13.1.- L’alumnat que desitgi fer un canvi d’assignatura o d’especialitat un cop començat el curs
escolar, tindrà temps fins al final del primer trimestre, sempre i quan hi hagi places disponibles.
13.2.- L’alumnat romandrà al programa, com a màxim, dos cursos més dels marcats pel seu
programa, a proposta del claustre de professors.
Art. 14.- Baixes.
14.1.- Les baixes podran produir-se a petició de l’alumnat o per decisió del Centre:
- A petició de l’alumnat: durant el curs escolar si l’alumnat es dóna de baixa voluntàriament, haurà
de comunicar-ho per escrit mitjançant una instància entrada per registre a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Celoni, abans de finalitzar el mes en curs; en el cas contrari haurà
d’abonar la mensualitat corresponent al mes següent. No es retornarà l’import de la mensualitat no
consumida.
- Per decisió del centre: per incompliment de les normes generals, el Centre Municipal d’Expressió
està facultat en casos excepcionals, a donar per finalitzada la relació escolar, decisió que haurà de
ser presa per la comissió de seguiment, prèvia la instrucció del corresponent expedient sancionador i
audiència a la part interessada.
Art. 15.- Comunicació família – escola
15.1.- La direcció del centre vetllarà per la bona comunicació amb les famílies de l’alumnat.
15.2.- Les reunions fixes anuals amb les famílies seran les següents:
a. Reunió informativa de principi de curs per a tots els pares/mares.
b. Reunió informativa abans de la preinscripció per als pares/mares dels alumnes del
programa Inicial.
15.3.- Tutoria a final de curs o quan es consideri necessari, per petició del mestre/a – tutor/a o de la
família havent sol·licitat cita prèvia a consergeria de l’escola.
15.4.- La comunicació de totes les reunions, així com de les altres activitats estarà sempre penjada a
les cartelleres de l’escola i a la web del centre i es farà arribar a casa per mitjà correus electrònics i/o
de fulls informatius entregats als alumnes.
Capítol V.- Règim econòmic
Art 16.- Finançament
16.1.- El finançament del Centre Municipal d’Expressió, s’efectuarà a càrrec dels recursos propis de
l’ajuntament, subvencions d’entitats públiques (Generalitat de Catalunya) o privades i de les quotes
dels alumnes.
16.2.- Les quotes dels alumnes seran regulades per la corresponent i preceptiva Ordenança Fiscal
Municipal. I dependran del Programa educatiu de cada matrícula, així com del municipi
d’empadronament.
16.3.- L’import corresponent a la matrícula es paga cada any i en cap cas és retornable.
16.4.- L’import total del curs està dividit en deu pagaments iguals, de setembre a juny, més la
matrícula.
16.5.- Quan una persona deu més de dos rebuts, se li notificarà per escrit que aquest impagament
comportarà la pèrdua de la plaça al Centre, llevat que en el termini de 30 dies (a partir de la data
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que rebi la notificació), efectuï l'ingrés corresponent dels rebuts impagats i de les costes que s'hagin
ocasionat. Aquest fet no impossibilita que si la raó d'impagament és per motius econòmics, es puguin
atorgar les beques que des de les àrees de cultura i comunitat de l'Ajuntament es proposin.
Capítol VI.- Professorat
Art. 17.- Titulació
17.1.- La titulació mínima exigida per exercir com a professor a l’escola de música del Centre
Municipal d’Expressió, serà l’exigida pel Decret 179/1993, de 27 de juliol, del Departament
d’Ensenyament per a la impartició dels ensenyaments corresponents o normativa que el substitueixi.
Art. 18.- Deures del professorat
18.1.- Són deures del professorat de l’Escola de Música del Centre Municipal d’Expressió de Sant
Celoni, els següents:
a. Donar al centre una còpia del seu currículum i fotocòpia compulsada del títol per a què
consti de la documentació de l’escola.
b. Complir amb l’horari establert segons l’acord marc dels treballadors incloent les hores
lectives i no lectives (coordinació, preparació, formació i dinamització) dins del període del
curs escolar establert en el punt 8.1 d’aquesta normativa.
c. No deixar els alumnes sols a la classe.
d. Dur a terme els continguts i objectius dictats pel Projecte Curricular del Centre.
e. Desenvolupar les directrius generals de l’activitat docent d’acord amb els continguts
acordats en els claustres o comissions de treball i en el Projecte Curricular de cada
programa.
f.
Portar a terme objectivament una avaluació continuada de l’alumnat i exercir les
corresponents tutories.
g. Portar un registre personal de les faltes d’assistència dels alumnes i notificar a l’equip
directiu del centre qualsevol incidència.
h. Notificar qualsevol canvi referent a horaris i llistats d’alumnes.
i.
Respectar la llibertat de consciència i les conviccions de l’alumnat.
j.
Respectar la integritat física i la dignitat personal de l’alumnat.
k. Justificar les faltes d’assistència mitjançant la sol·licitud d’absència.
Art. 19.- Drets del professorat
19.1.- Són drets dels professors de l’Escola de Música del Centre Municipal d’Expressió de Sant
Celoni, els següents:
a. Els professors, dins el marc de la Constitució i de l’Estatut, tenen garantida la llibertat de
càtedra.
b. Donar les seves classes sense cap interrupció sempre que no sigui per una causa justificada.
c. A participar en el claustre de professors amb total llibertat d’opinió.
d. Que se’ls respecti la llibertat de consciència i les seves conviccions.
e. A tots els drets que la normativa laboral i mercantil els confereix.
f.
Disposar d’unes instal·lacions i d’uns serveis adequats que permetin el normal
desenvolupament de l’ensenyament.
g. Ser informats de les qüestions que afectin la comunitat escolar.
h. Participar en els òrgans de govern de l’escola d’acord amb el que estableix el reglament.
Capítol VII.- Alumnat
Art. 20.- El Decret 226/1990, publicat al DOGC el 4 de setembre, regula els/les drets i deures dels
alumnes dels centres de nivells no universitaris de Catalunya, i que és el que s’aplica en aquest
centre.
Art.21.- Drets de l’alumnat
21.1.- Són drets de l’alumnat i llurs famílies:
a. Rebre els ensenyaments qualificats i adequats a la realitat social en l’àmbit i la modalitat i
l’itinerari corresponents als estudis realitzats, participant-hi activament, facilitant-los la
formació i l’accés a la cultura musical com també el desenvolupament de la seva capacitat
crítica, organitzativa i creativa.
b. Conèixer a l’avançada la programació de les assignatures, que inclourà en tot cas els
mecanismes d’avaluació.
c. Rebre assessorament i orientació continuats sobre el desenvolupament dels seus estudis, a
través del tutor o tutora.
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d.
e.

Ser avaluats de forma objectiva.
Intervenir activament en la vida escolar i, si escau, formular les reclamacions i queixes per
la qualitat de la docència rebuda i també dels diferents òrgans de l’Escola.
f.
Disposar d’unes instal·lacions i d’uns serveis adequats que permetin el normal
desenvolupament dels estudis.
g. Disposar d’aules d’estudi sempre prèvia sol·licitud a administració.
h. Disposar d’una aula de treball per a l’alumnat i els seus acompanyants que hagin d’esperar.
i.
Ser informats de les qüestions que afectin la comunitat escolar.
j.
Participar en els òrgans de govern de l’Escola d’acord amb el que estableix el Reglament.
k. Associar-se lliurement.
l.
Rebre suport per a l’exercici de les seves activitats associatives, d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries.
m. Que se’ls respecti la llibertat de consciència i les seves conviccions.
n. El respecte a la seva integritat física i a la seva dignitat personal.
Art. 22.- Deures de l’alumnat
22.1.- Són deures de l’alumnat i llurs famílies:
a. Assistir a classe i respectar els horaris establerts. Si l’alumnat no pot assistir a la classe,
aquesta no es recuperarà. És obligatòria l’assistència com a mínim al 80 % de les classes,
en cas de no produir-se el centre es reserva el dret de donar de baixa a l’alumnat.
b. Justificar mitjançant els pares la no assistència a classe, així com la necessitat de sortir
abans de l’hora.
c. Realitzar les tasques formatives encomanades pels mestres.
d. Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys.
e. Assistir a tots els assajos, concerts i sortides que comporta l’estar matriculat a un conjunts
i/o al cor de l’Escola i prendre el compromís d’assistir-hi.
f.
Participar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa en les activitats
derivades de l’aplicació curricular (acordades en el calendari escolar anual), organitzades
per l’Escola per tal d’afavorir el millor exercici de l’ensenyament i de la convivència.
g. Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats de l’Escola, sens perjudici que
puguin impugnar-les quan manifestament lesionin els seus drets.
h. Respectar i conservar el patrimoni de l’Escola, tenir cura dels instruments, instal·lacions i
material docent en general.
i.
Els alumnes que tenen reservada una aula per estudiar, cal que passin per administració
cada vegada que vinguin.
j.
Al vestíbul i a l’entrada de l’escola cal respectar el silenci.
k. Exercir els càrrecs per als quals hagin estat designats o elegits.
l.
Observar el Reglament i les altres normes de l’Escola.
m. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com
també la dignitat, la integritat i la intimitat dels/de les altres membres de la comunitat
escolar.
n. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça o per
qualsevol altra circumstància personal o social.
o. En el cas de l’alumnat dels programes Sensorial i Inicial no poden entrar o sortir del centre
sense un adult que els acompanyi. Aquest adult no pot deixar a l’infant sense la presència
del professor corresponent.
Capítol VIII.- Règim disciplinari
Art. 23.- Règim disciplinari
23.1.- La Comissió de Seguiment, podrà imposar mesures correctores a les conductes contràries a
les normes de convivència en el centre i sancionar les conductes greument perjudicials per a la
convivència en el centre, comeses pels alumnes en la manera que disposa aquest Reglament.
23.2.- Els alumnes no podran ser sancionats per comportaments que no estiguin tipificats com a
faltes en aquest reglament.
23.3.- La imposició als alumnes de les mesures correctores i de les sancions que preveu el present
Reglament, haurà de ser sempre, proporcionada a la seva conducta i haurà de tenir en compte les
circumstàncies personals, familiars i socials de l’alumne, contribuint en la mesura que això sigui
possible, al manteniment i la millora del seu procés educatiu.
23.4.- La Comissió de Gestió del Centre Municipal d’Expressió, vetllarà pel compliment efectiu de
les mesures correctores i sancions imposades als alumnes.
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23.5.- Per a la imposició de les sancions per la comissió de faltes greus o molt greus serà
necessària la instrucció del corresponent expedient i audiència de l’interessat. En el supòsit
d’alumnes menors d’edat seran convocats els seus pares o representants legals.
23.6.- En casos molt greus, en el moment d’obertura de l’expedient sancionador, el director del
Centre podrà adoptar mesures provisionals, donant trasllat de les mateixes en el mateix moment de
la seva adopció, a la Comissió de Gestió i a l’interessat o representant d’aquell.
Art. 24.- Conductes contràries a les normes de convivència en el centre
24.1.- Són considerades conductes contràries a les normes de convivència en el centre les que es
relacionen a continuació:
a. Dues faltes injustificades i reiterades de puntualitat o d’assistència a classe.
b. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els membres de la comunitat educativa.
c. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del Centre.
d. Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra els seus companys o professors.
e. El deteriorament, causat intencionadament, o per negligència de les dependències del
Centre, del material d’aquest o de la comunitat educativa del Centre.
f.
Manca d’atenció a les explicacions dels mestres, amb distorsió del normal funcionament de
la classe.
g. No portar el material necessari que permeti un desenvolupament normal de les activitats.
h. No realitzar les tasques encomanades pels mestres en l’exercici de les seves funcions
docents.
i.
La manca de normes elementals d’higiene i d’educació.
j.
No lliurar les comunicacions entre mestres i pares o tutors.
Art. 25.- Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre
25.1.- Són considerades conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre les que es
relacionen a continuació:
a. Els actes d’indisciplina, injúria o ofenses greus contra els membres de la comunitat
educativa del Centre Municipal d’Expressió.
b. L’agressió física o amenaces contra altres membres del Centre Municipal d’Expressió.
c. La incitació sistemàtica a actuacions perjudicials per a la salut o integritat personal dels
membres de la comunitat educativa del centre.
d. La comissió de tres conductes contràries a les normes de convivència en un mateix curs
acadèmic.
e. La manca de respecte que comporti vexacions o insults tant de paraula com d’acció.
f.
Discriminar greument a qualsevol membre del centre per raó de sexe, religió, raça o d’altres
circumstàncies socials o personals.
g. El robatori del material escolar o no escolar, dins del recinte del centre a membres del
mateix centre.
h. La falsificació de qualificacions, informes, comunicats o signatures.
i.
El no pagament reiterat de les quotes.
Art. 26.- Mesures correctores per la comissió de conductes contràries a les normes de convivència en
el centre
26.1.- Per la comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el centre s’imposà
alguna de les següents mesures correctores:
a. Amonestació oral.
b. Amonestació per escrit, comunicada als pares o tutors.
c. Compareixença davant del director del centre.
d. Restitució del material deteriorat i/o imposició de tasques de reparació de danys.
e. Suspensió del dret d’assistència per un període no superior a cinc dies lectius.
f.
Totes aquestes mesures seran comunicades pel director del Centre Municipal d’Expressió,
als pares o tutors dels alumnes, amb especificació de les causes que han originat l’adopció
de la mesura correctora.
Art. 27.- Sancions per la comissió de conductes greument perjudicials per a la convivència en el
centre
27.1.- Per la comissió de conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre s’imposà
alguna de les següents sancions:
a.

Suspensió del dret a participar en activitats complementàries del centre durant un període
de temps que no podrà ser superior al que resti per a la finalització del curs acadèmic.
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b.
c.

Inhabilitació de l’alumnat per cursar estudis al centre pel període que resti per a la fi del
corresponent curs acadèmic.
Inhabilitació definitiva i expulsió del centre.

Art 28.- Reparació dels danys
28.1.- Independentment de la imposició de les mesures correctores o sancions establertes als
articles precedents, els autors de les conductes sancionades tenen la obligació de reparar
econòmicament els danys causats al material del centre o bé als bens o persones dels altres
membres de la comunitat educativa.

5. COMPLETAR, SI S’ESCAU, L’ACORD PLENARI SOBRE LA CESSIÓ D’UN
SOLAR A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A
L’AMPLIACIÓ DE L’IES BAIX MONTSENY.
Pren la paraula el Sr. alcalde per aclarir el comentari que ha fet el Sr. Rubiralta
sobre aquest tema a l’inici del Ple. La cessió de terrenys a la Generalitat de
Catalunya per a la construcció d’un nou centre d’educació secundària ja va
aprovar-se pel Ple el dia 23 d’octubre de 2008. L’expedient va seguir el seu
procediment i el mes de febrer d’enguany la Direcció General d’Administració
Local va emetre informe favorable a la cessió. El mateix mes de febrer es va
enviar tota la documentació als Serveis Territorials Maresme – Vallès Oriental del
Departament d’Educació. I el passat 18 de maig se’ns van demanar per part
d’aquests Serveis Territorials les quatre qüestions següents:
- Que la finca a cedir sigui una única finca registral, i no dues. Això ja s’ha fet.
- Que la finca a cedir no tingui cap càrrega urbanística, qüestió que també està
resolta.
- Que la finca a cedir disposi de tots els serveis per a ser considerada solar. En
aquest sentit, ens comprometem a la urbanització completa de la finca en el cas
que el sector no s’hagi desenvolupat.
- Que la construcció del nou IES no estigui sotmesa al pagament de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres. Això requereix una modificació de les
Ordenances fiscals, que ens plantejarem de cara al proper exercici.
Tal i com ens ha demanat el Departament d’Educació, sotmetem aquestes
qüestions a consideració del Ple municipal.
El Sr. Castaño diu que el seu grup hi votarà a favor. Creiem –diu- que aquesta
cessió s’ha de fer el més aviat possible perquè urgeix la construcció d’un nou
IES.
La Sra. Vinyets diu que, com ja va explicar en el seu moment, el grup municipal
de la CUP està molt interessat en aquesta cessió de terrenys a la Generalitat de
Catalunya per fer possible la construcció d’un nou IES. Sabem que l’institut
actual té moltes i notòries deficiències, i s’ha de donar la màxima rapidesa a
aquest tema. Ara bé, -diu- això no treu que ens vulguem referir a tota una sèrie
de circumstàncies, lligades precisament a la cessió d’aquestes dues finques (que
ara constitueixen una única finca registral).
Com tothom recordarà, l’Ajuntament de Sant Celoni va obtenir les dues finques
gràcies a un conveni urbanístic que l’anterior equip de govern va subscriure amb
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el Grup Kitna Plus, el qual va adquirir aquests terrenys quan encara tenien la
qualificació de sòl rústic, per un import de 30.000 €. Al cap d’un any aquestes
finques es van incorporar al sector P-16 “Residencial Institut” i van ser valorades
pel Deutsche Bank en 750.000 €. Val a dir que en l’expedient de cessió els
tècnics municipals les van valorar en 250.000 €. En el seu moment nosaltres
vam votar en contra d’aquesta modificació del planejament urbanístic perquè
enteníem que les circumstàncies que envoltaven el conveni no eren gens clares.
Novament ara tornem a manifestar el nostre desacord amb aquesta operació
urbanística. Entenem que s’havia d’haver optat per una altra via en comptes del
conveni amb el Grup Kitna Plus (del que en formen part persones molt
vinculades a Coperfil Group). Gràcies a aquest conveni uns terrenys que es van
comprar per pocs diners, van multiplicar per molt el seu valor. Per tot això,
nosaltres votarem en contra d’aquest punt.
També voldria comentar –continua la Sra. Vinyets- que la proposta que es porta
al Ple és una mica vaga. La Generalitat de Catalunya ens demana que li cedim
una finca que pugui considerar-se solar, i des de l’Ajuntament ens limitem a dir
que es farà tot el que sigui necessari per a que tingui aquesta consideració.
Entenem que no estem fent el que se’ns demana, i sembla que tenim dues
opcions:
- Que els propietaris del sector P-16 promoguin la seva urbanització, per a la
qual cosa disposen de 10 anys (atès que no està considerat un sector de
desenvolupament prioritari). Però, amb la crisi del sector immobiliari, no sembla
que tinguin gaire pressa a fer-ho...
- Que es canviï el sistema de gestió urbanística de compensació a cooperació i
passi a ser l’Ajuntament qui promogui la urbanització del sector, passant factura
als seus propietaris. Però aquesta no és una opció fàcil tampoc.
Sincerament, creiem que d’aquí a poc temps ens veurem obligats a tornar a
portar al Ple algun nou acord en aquest tema, perquè no creiem que la
Generalitat accepti aquest punt tal i com està plantejat en la proposta que es
porta avui al Ple.
Intervé el Sr. alcalde i diu que caldrà veure si la Generalitat considera suficient el
nostre compromís. En principi, -diu- dels contactes verbals que hem mantingut
amb el Departament d’Educació es desprèn que ens ho acceptaran. De fet, molts
dels terrenys que cedeixen els Ajuntaments no tenen la consideració de solar.
Les finques amb les grans dimensions que requereix un equipament del tipus IES
no se solen trobar en sòl urbà, sinó en sòl urbanitzable programat que, en molts
casos, requereix d’un desenvolupament urbanístic. El Departament d’Educació és
coneixedor d’aquesta situació i tots sabem que existeixen altres vies per
convertir aquest terreny en solar si el sector P-16 tardés a desenvolupar-se. Val
a dir que l’actual IES porta molts anys de funcionament i no reuneix les
condicions per a ser considerat com a solar. En qualsevol cas, per nosaltres és
molt important donar sortida a aquest tema perquè, com s’ha dit abans, forma
part del model educatiu 3-16 que volem per al nostre municipi. Els projectes per
a la resta de centres educatius estan estretament vinculats a la construcció
d’aquest nou IES. Sense ell no encaixen els altres.
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El Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC considera que és molt
important que es faci el nou IES. Per això, en el seu moment, l’equip de govern
anterior va fer tot un seguit de gestions i va signar un conveni urbanístic amb els
propietaris de les parcel·les sobre les que es vol construir aquest nou centre
educatiu. Els tècnics municipals van informar que aquest conveni complia amb
tota la normalitat. Fa més de 30 anys que tenim l’actual institut, el qual pateix
una sèrie de defectes, entre els que destaca la manca d’espais, l’existència de
barreres arquitectòniques, així com no tenir un sistema d’evacuació d’aigües
brutes. L’Ajuntament garanteix que això no passarà amb el nou IES, ja sigui
perquè la urbanització de les finques anirà a càrrec de l’Ajuntament o dels
propietaris del sector i perquè es connectarà a la xarxa de clavegueram. A més,
la construcció del nou centre deixarà lliure un terreny que el dia de demà podrà
servir per a la construcció, per exemple, de nous equipaments educatius.
El Sr. alcalde diu que l’Ajuntament no pot assumir el cost de la urbanització
d’aquestes finques, per la qual cosa es traslladarà la càrrega als propietaris del
sector P-16 “Residencial Institut”.
Després d’aquestes intervencions i
Ateses les necessitats escolars de la població de Sant Celoni, el Ple municipal, en
sessió del 23 d’octubre de 2008, va aprovar l’inici de l’expedient per desafectar
del domini públic dues parcel·les de propietat municipal situades a l’àmbit del
sector P-16 Residencial Institut (finques registrals 646 i 822 de Sant Celoni), així
com l’inici de l’expedient per a la cessió gratuïta d’aquestes dues finques a favor
de la Generalitat de Catalunya per a la construcció i posada en funcionament
d’un Institut d’educació secundària a Sant Celoni.
L’edicte d’aquests acords va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona número 271, d’11 de novembre de 2008 i al tauler d’anuncis de la
corporació.
Per resolució de l’Alcaldia de 23 de desembre de 2008 es va resoldre procedir a
l’anotació a l’inventari municipal de béns d’aquestes dues parcel·les.
El dia 9 de febrer de 2009 la Direcció General d’Administració Local va comunicar
mitjançant escrit que no trobava cap inconvenient per a què es dugués a terme
aquesta cessió.
Mitjançat escrit de data 19 de febrer de 2009 es va lliurar als Serveis Territorials
Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Educació documentació per a la
cessió gratuïta de les dues parcel·les.
Consta a l’expedient certificat del secretari municipal considerant elevats a
definitius els acords de desafectació i cessió de les dues finques per no haver-se
rebut cap reclamació, al·legació ni suggeriment en contra.
El dia 18 de maig de 2009 els Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental del
Departament d’Educació van sol·licitar, mitjançant escrit, que l’Ajuntament
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completés l’acord plenari relatiu a les obres d’urbanització, així com agrupar les
dues finques, a més d’aportar certificat de domini i càrregues del Registre de la
Propietat en el que consti com a finca única la que és objecte de cessió i amb la
condició suspensiva cancel·lada.
Pel que fa a completar l’acord adoptat pel Ple en sessió de 23 d’octubre de 2008,
l’arquitecte municipal informa que la finca disposa de subministrament d’aigua i
d’energia elèctrica arrel de la proximitat a l’equipament en sòl urbà existent,
però no disposa d’evacuació d’aigües, accés rodat pavimentat ni encintat de
voreres. A més, el tècnic informa que dins la finca objecte de cessió existeix una
línia de telèfon aèria que va des de l'arqueta situada al vèrtex sud-est de la finca
fins l'actual IES Baix Montseny.
Considerant que la finca es troba inclosa al sector de sòl urbanitzable P-16,
d’acord amb la Modificació puntual de Pla general d’ordenació aprovada per la
Comissió Territorial d‘Urbanisme de Barcelona en sessió de 25 de setembre de
2008, i aquest sector s’ha de desenvolupar pel sistema de reparcel·lació,
modalitat de compensació bàsica, els serveis i dotacions urbanístiques
s’executaran a càrrec d’aquest sector, que actualment té el pla parcial en tràmit.
En aquest moment es vol procedir a l’encàrrec del projecte constructiu, però en
cas que els Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental del Departament
d’Educació requereixin la necessitat de disposar la urbanització d’aquest sistema
educatiu, prèvia al desenvolupament urbanístic del sector, l’Ajuntament
executarà anticipadament la urbanització de la parcel·la objecte de cessió a
càrrec dels propietaris del sector.
D’altra banda, pel que fa als aspectes registrals, per resolució de l’Alcaldia de 10
de juny de 2009 es va acordar cancel·lar en el Registre de la Propietat la
condició suspensiva que grava la finca registral 822 de Sant Celoni, tota vegada
que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 25 de
setembre de 2008 va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla
general d’ordenació de Sant Celoni relativa al sector P-16 Residencial Institut,
havent-se complert, doncs, la condició esmentada, i també es va acordar
agrupar les finques registrals 646 i 822 de Sant Celoni de manera que passin a
constituir una única finca registral.
El Registre de la Propietat ha lliurat certificat de l’agrupació de les dues finques a
una finca única, la 14.521, amb una superfície de 9.620,70 m2, la qual es troba
lliure de càrregues i gravàmens.
L’expedient s’ha tramitat conforme a l’establert al Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i al Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat el Decret 336/1988,
de 17 d’octubre.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, 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,
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Casado i Vega, i 2 vots en contra de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el
Ple municipal ACORDA:
1. El terreny cedit al Departament d’Educació per acord de Ple de 23 d’octubre
de 2008, que avui constitueix una única finca registral (número 14.521) a
destinar a equipament educatiu, no disposa de tots els serveis urbanístics
necessaris per a la consideració de solar, en quant que disposa de
subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, arrel de la seva proximitat a
l’equipament urbà existent, però no disposa d’evacuació d’aigües residuals,
d’accés rodat pavimentat ni d’encintat de voreres. Aquesta finca es troba inclosa
en el sector de sòl urbanitzable P-16, com a sistema educatiu i consta com a
deure d’urbanització a càrrec del sector. L’Ajuntament de Sant Celoni es
compromet a utilitzar els mecanismes urbanístics adients per a que s’urbanitzi
aquest sistema educatiu de forma anticipada a càrrec dels propietaris del sector
per tal que la parcel·la disposi dels serveis urbanístics quan el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya així ho requereixi, en el benentès que
correspon al sector qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que
puguin afectar a l’immoble cedit a adoptar les mesures necessàries per
aconseguir el seu destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o
càrrega per part del Departament d’Educació.
2. L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a què la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti per la construcció del centre,
en base a l’article 103 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, gaudirà en el
moment de la licitació de l’obra per a la construcció del centre educatiu d’una
bonificació del 95%, atès que es tracta d’una construcció d’especial interès o
utilitat municipal, i de la gratuïtat de les taxes acreditades per a l’atorgament de
la llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes obres, així com per als tributs
que puguin gravar l’activitat educativa, prèvia modificació de l’ordenança fiscal
corresponent.
3. Es faculta l’alcalde president per a la signatura de la documentació que sigui
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.
6. VERIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA RELATIVA AL PONT
SOBRE EL RIU LA TORDERA, AL NUCLI DE LA BATLLÒRIA.
El Sr. alcalde explica que la modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana (PGOU) per fer possible la construcció d’un pont sobre el riu Tordera a la
Batllòria ja es va portar al Ple en una sessió anterior. Però, com es pot veure a
l’expedient, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha detectat que es
crea una problemàtica amb la previsió de la variant a la carretera C-35 que
passa per la Batllòria i que coincideix en el seu traçat amb el pont. La modificació
urbanística proposada no aclareix com es resoldrà l’encaix de les dues
infraestructures. D’altra banda, s’ha de dir que els tres grups municipals ens
hem posicionat en contra d’aquesta variant, malgrat que el PGOU contempla una
reserva de sòl per a aquest vial. Cal, però, donar resposta al requeriment de la
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Generalitat de Catalunya i, després de diverses reunions, avui es porta al Ple la
solució urbanística que s’ha trobat i amb la que hi està d’acord la Comissió
Territorial d’Urbanisme.
El Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC votarà a favor de la proposta.
El Sr. Ventura diu que el grup municipal de la CUP també hi votarà a favor i
espera que aquest acord sigui definitiu per desencallar la futura construcció del
pont sobre la Tordera al seu pas per la Batllòria. Volem aprofitar –diu-, per
insistir una vegada més sobre la necessitat de redactar un nou Pla general
d’ordenació municipal que defineixi com han de ser el Sant Celoni i la Batllòria
del futur. El PGOU actual, que data de l’any 1997, està molt desfasat i caducat,
com es pot comprovar. Si no recordo malament, el 19 de març de 2009 es va
portar al Ple l’aprovació provisional de la modificació urbanística que ha de fer
possible la construcció d’aquest pont i tots els grups municipals hi vam votar a
favor. Només calia el vistiplau definitiu de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, però, pel que sembla, aquest organisme ens ha fet una sèrie de
requeriments, un dels quals és fer compatible la ubicació del pont amb la reserva
de sòl destinada a la variant prevista pel PGOU vigent.
Com ha dit el Sr. alcalde, cap grup polític actual no contempla la possibilitat de
construir aquesta variant, tot i que està prevista al planejament urbanístic
vigent. No es veu com una proposta viable i, per això, s’han fet altres propostes
alternatives. Per tant, de ben segur que mai la veurem construïda. Per complir el
requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme, l’Ajuntament proposa que si
algun dia es construeix la variant, es faci elevada sobre l’accés al pont de la
Tordera. No cal dir que això és un exercici de malabarisme per sortir del pas...
I això és només un exemple. Des de la CUP insistim en la necessitat de revisar el
PGOU perquè, tal com hem pogut comprovar en el cas que ens ocupa, és un
document desfasat i obsolet, que no preveu ni dóna solució a les necessitats del
present i del futur. Totes les forces polítiques, conjuntament amb tots els veïns
de Sant Celoni i la Batllòria, tenim l’oportunitat i l’obligació de posar-nos cara a
la feina i definir el nostre municipi del futur amb un nou PGOU.
El Sr. alcalde indica que les modificacions puntuals del planejament urbanístic
són freqüents i habituals en tots els Ajuntaments. És molt difícil que un PGOU
contempli totes les opcions i, sovint, al poc temps d’haver-se aprovat,
s’acostumen a fer modificacions puntuals per motius diversos. El PGOU ja
preveia el pont sobre la Tordera a la Batllòria, però en una ubicació diferent. Va
ser el Consell de Poble de la Batllòria qui, en el seu moment, va considerar millor
canviar la ubicació prevista per la que actualment es proposa. Per això va fer-se
aquesta modificació puntual del PGOU. Podem aprovar un nou PGOU i trobar-nos
en situacions similars al cap de pocs anys. El fet d’aprovar modificacions
urbanístiques puntuals –diu- no és un indicador de que el PGOU actual estigui
obsolet. Nosaltres entenem que en aquests moments no és imprescindible ni
absolutament necessari plantejar la seva revisió, i considerem que les
modificacions puntuals són habituals en qualsevol Ajuntament, fins i tot als pocs
anys d’haver-se aprovat el PGOU.
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El Sr. Castaño diu que, respecte d’aquest tema, voldria puntualitzar que els tres
grups polítics representats en aquest Ple tenien previst en seu programa
electoral la revisió del PGOU. Des del PSC –diu- enteníem que aquesta revisió
era necessària per diverses raons. Després ha vingut la crisi econòmica que
estem patint actualment i considerem que ara és un bon temps per planificar el
Sant Celoni del futur que voldríem. A més, cal tenir en compte que en els darrers
anys s’han produït canvis legislatius en matèria urbanística molt importants. Per
exemple, el fet d’haver de preveure habitatges de protecció oficial en els nous
sectors residencials o la possibilitat que els Ajuntaments es dotin de terrenys per
fer equipaments municipals a preus raonables. Nosaltres creiem que ara seria
l’hora de començar a planificar la revisió del PGOU perquè des de l’any 1997
s’han produït molts canvis. Així ho proposàvem en el nostre programa electoral.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 29 de maig de 2008, va aprovar
inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa al pont
sobre el riu la Tordera a la Batllòria, promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni.
En sessió del dia 19 de març de 2009 el Ple va aprovar provisionalment la
referida Modificació puntual del Pla general a la qual s’incorporaven, respecte del
document aprovat inicialment, una sèrie de modificacions que es devien a
correccions d’errades i que no es van considerar substancials.
El dia 23 de juny de 2009 va tenir entrada en aquest Ajuntament escrit de la
Direcció General de Carreteres al qual s’adjuntava escrit del Director General de
Carreteres on consta que no es pot informar aquesta modificació puntual en tant
no s’analitzi la compatibilitat amb la reserva de la variant prevista en el
planejament vigent.
El dia 29 de juny de 2009 es va rebre escrit de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona on consta que aquesta Comissió, en sessió del dia 18
de juny de 2009, va acordar suspendre la resolució definitiva de la Modificació
puntual del Pla general d’ordenació relativa al pont sobre el riu la Tordera al nucli
de la Batllòria fins a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, que incorpori les prescripcions
següents:
- Cal, d’acord amb l’informe de la Direcció General de Carreteres d’11 de juny de
2009, que el document analitzi la compatibilitat de la nova ubicació del pont
proposada amb la reserva de la variant prevista en el planejament vigent i es
recapti nou informe d’aquest organisme.
- Cal que la documentació gràfica del document s’ajusti al planejament vigent
per a l’àmbit de referència.
D’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal s’han introduït en el
document les següents modificacions respecte de l’aprovació provisional amb
l’objectiu de completar la documentació de la mateixa i donar compliment a les
consideracions tècniques de les administracions consultades:
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a) D’acord amb les prescripcions de l’acord de la CTUB de 18 de juny de
2009 i l’informe de la DGC de data 11 de juny de 2009, s’afegeix el
capítol II.2 Justificació de la compatibilitat amb el planejament vigent, on
es justifica la compatibilitat de la proposta amb la reserva viària prevista
pel Planejament vigent.
b) S’esmena l’error gràfic respecte del traçat previst pel Planejament vigent
per a la reserva viària de la variant de la C-35, eliminant la duplicitat
inicial i fent constar únicament el traçat corresponent al Text refós del
PGMO.
c) La correcció de l’error gràfic en el traçat de la reserva viària implica
l’esmena de les superfícies adoptades inicialment respecte de la
classificació del sòl que no incideixen en el total de sòl de l’àmbit,
afectant tant sols a definició del límit entre el sòl urbanitzable no delimitat
i sòl no urbanitzable d’acord amb el PGMO del sòl inclòs dins l’àmbit,
essent l’esmena la següent ;
ÀMBIT A
SU
SND
SNU

PROVISIONAL
11.770,02 m2sl
11.448,92 m2sl
40,87 m2sl
280,23 m2sl

TEXT REFÓS
11.770,02 m2sl
11.448,92 m2sl
78,40 m2sl
242,70 m2sl

El tècnic municipal indica que l’emplaçament inicial del pont d’acord amb el Pla
general municipal d’ordenació ja suposava un creuament de les dues
infraestructures, sense determinar-ne les condicions de superposició d’una
respecte de l’altra.
La proposta de canvi d’emplaçament del pont implica, com en la previsió
d’emplaçament del Pla general municipal d’ordenació que es modifica en el
present Text refós, traslladar el pont ja previst per situar-lo en el punt considerat
idoni segons els estudis realitzats i el projecte constructiu ja redactat, un
creuament amb la reserva viària de la variant de la C-35.
Per garantir la compatibilitat del nou pont amb la reserva viària s’estableixen les
condicions de creuament d’ambdues infraestructures que han de permetre
l’execució del pont i del traçat viari previst d’acord amb la solució adoptada en el
projecte constructiu del pont, per tant el text refós indica que el creuament de la
reserva del sistema viari Vs corresponent a la variant de la C-35, s’haurà de
resoldre en aquest punt per sobre de la nova infraestructura proposada amb un
gàlib mínim de 4.30 m per garantir la compatibilitat d’ambdós traçats.
L’arquitecte municipal fa constar que les modificacions introduïdes en el
document respecte de l’aprovat provisionalment, s’ajusten a les prescripcions de
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 18 de juny de
2009, sense afectar els annexes del mateix i no constitueixen canvis
substancials, atès que no s’ajusten als descrits en l’article 112.2 del Decret
305/2006 en no adoptar, respecte a l’aprovació provisional, nous criteris
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respecte de l’estructura general o el model d’ordenació del territori ni respecte
de la classificació del sòl de l’emplaçament dins l’àmbit dels sistemes urbanístics
previstos i, per tant, no requereix un nou tràmit d’informació pública.
Vist l’informe jurídic emès al respecte on consta que segons l’informe de
l’arquitecte municipal els canvis introduïts responen a correccions d’errades, i per
tant, no tenen la condició de canvis substancials respecte del document aprovat
inicialment, pel qual motiu no és necessària una segona informació pública, tot i
que serà necessari que l’acord d’aprovació provisional faci constar expressament
els canvis introduïts.
D’acord amb l’article 100 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, les
diverses figures de planejament urbanístic l’aprovació definitiva de les quals
correspon a l’Administració de la Generalitat, són executives a partir de la
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació
definitiva i de les normes urbanístiques corresponents.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Verificar el text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació
relativa al pont sobre el riu la Tordera al nucli de la Batllòria promoguda per
l’Ajuntament de Sant Celoni, la qual incorpora, respecte del document aprovat
provisionalment, les següents modificacions que no es consideren substancials:
- El creuament de la reserva del sistema viari Vs corresponent a la variant de la
C-35, s’haurà de resoldre en aquest punt per sobre de la nova infraestructura
proposada amb un gàlib mínim de 4.30 m per garantir la compatibilitat d’ambdós
traçats.
- S’esmena l’error gràfic respecte del traçat previst pel planejament vigent per a
la reserva viària de la variant de la C-35, eliminant la duplicitat inicial i fent
constar únicament el traçat corresponent al text refós del Pla general municipal
d’ordenació.
- La correcció de l’error gràfic en el traçat de la reserva viària implica l’esmena
de les superfícies adoptades inicialment respecte de la classificació del sòl que no
incideixen en el total de sòl de l’àmbit, afectant tant sols a definició del límit
entre el sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable d’acord amb el PGMO
del sòl inclòs dins l’àmbit, essent l’esmena la següent ;
ÀMBIT A
SU
SND
SNU

PROVISIONAL
11.770,02 m2sl
11.448,92 m2sl
40,87 m2sl
280,23 m2sl

TEXT REFÓS
11.770,02 m2sl
11.448,92 m2sl
78,40 m2sl
242,70 m2sl

2. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el text refós de la
Modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa al pont sobre el riu la
Tordera al nucli de la Batllòria per la seva aprovació definitiva.
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7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PROGRAMES D’ADEQUACIÓ I DE LES
SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ REFERENTS A LES URBANITZACIONS
BOSCOS DE MONTNEGRE, CAN COLL, ROIAL PARC I CAL BATLLE.
El Sr. alcalde explica que recentment la Generalitat de Catalunya ha aprovat una
llei per regularitzar la situació de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, així
com una convocatòria de subvencions orientades a incentivar la redacció dels
documents de planejament necessaris per a l’ordenació d’aquestes
urbanitzacions. Des de l’Àrea d’Entorn –diu- s’ha redactat un programa
d’adequació per a cada una de les urbanitzacions del terme municipal de Sant
Celoni (Boscos del Montnegre, Can Coll, Cal Batlle i Roial Parc). Aquests
programes d’adequació determinen quins són els instruments urbanístics que
precisa cada una de les urbanitzacions per poder ser recepcionada per
l’Ajuntament. Alhora, es demanen subvencions per facilitar l’execució d’aquests
projectes. Per no generar expectatives equivocades, val a dir que l’aportació
econòmica que la Generalitat de Catalunya ha destinat a aquesta convocatòria
de subvencions és només de 10 milions d’euros per a tota Catalunya. Caldrà
veure quins criteris s’utilitzen a l’hora de repartir aquesta quantitat. En qualsevol
cas, nosaltres hem considerat que calia preparar bé el programa d’actuació de
cada una de les urbanitzacions amb la finalitat d’aconseguir el màxim de
subvencions possible.
El Sr. Castaño diu que ens hauríem de felicitar per la sensibilitat de la
Generalitat de Catalunya a l’hora d’aprovar aquesta llei i convocar una línia de
subvencions per regularitzar la situació de les urbanitzacions. Encara que
enguany la dotació econòmica d’aquests ajuts sigui una quantitat petita,
constitueix un indicatiu de cap on es vol anar. La Llei 3/2009 de regularització i
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics tanca un cicle legislatiu per part
del Parlament de Catalunya, amb una llei per a la ciutat nova (el text refós de la
Llei d’urbanisme), una altra llei per a la ciutat ja consolidada amb problemes de
degradació i antiguitat (la Llei de barris) i una altra per als espais oberts (la Llei
del paisatge). Sense voler crear falses expectatives, si cada any es va convocant
aquesta línia de subvencions, mica en mica es podran resoldre els problemes de
moltes de les urbanitzacions de Catalunya, que no resulten gens fàcils
d’entomar. El nostre vot –diu- és favorable a la proposta.
La Sra. Vinyets diu que, en relació al tema de les urbanitzacions, voldria fer un
comentari previ per agrair a la Sra. Puri Martín la seva tasca. Si algú està lluitant
per portar al dia les urbanitzacions és ella. Tan bon punt va sorgir la possibilitat
de sol·licitar aquestes subvencions, ella va instar l’Ajuntament de Sant Celoni a
“posar-se les piles” i fer tots els tràmits per demanar-les. Dit això, les
urbanitzacions constitueixen un problema per a molts municipis. Van sorgir a la
dècada dels anys 60 i la gran majoria dels seus habitatges són segones
residències. Tenen una baixa de densitat i un ús extensiu. L’actual conjuntura
del mercat immobiliari ha provocat, però, que molta gent acabi vivint en
aquestes segones residències i ha fet aflorar la mancança de serveis que tenen
moltes urbanitzacions.
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Ens felicitem –diu- perquè la Generalitat hagi dictat aquesta Llei de regularització
i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics que, en última instància,
persegueix pal·liar aquesta manca de serveis que tenen moltes urbanitzacions,
apel·lant a un canvi en el sistema de gestió. Normalment les urbanitzacions es
regeixen pel sistema de compensació (en què els propietaris són els qui
contracten les obres i gestionen la urbanització). La llei aposta per passar al
sistema de cooperació (en què l’Ajuntament es cuida de contractar les obres i
després passa la factura als propietaris). Efectivament, no ens hem de fer falses
expectatives en l’obtenció de les subvencions. Esperem que no ens passi com
amb la convocatòria d’ajuts de la Llei de barris... Tant de bo que tinguem sort i
que algun dels programes d’adequació de les quatre urbanitzacions resulti
subvencionat.
També volem fer esment –continua la Sra. Vinyets- a la disposició final d’aquesta
llei, que conté un apartat referit a la protecció contra incendis forestals. Aquest
és un tema en el que se’ns ha instat moltes vegades a actuar. Cal tenir en
compte que s’han de preveure franges de protecció perimetral i que s’ha
d’elaborar un pla d’autoprotecció contra els incendis forestals. Alguna de les
urbanitzacions del nostre terme municipal encara no tenen aquestes franges
d’autoprotecció i emplacem a que es facin quant abans millor.
En relació a la urbanització Boscos del Montnegre, tenim coneixement que l’any
2003 es va aprovar inicialment un projecte d’urbanització on es relacionaven les
obres pendents d’execució. La tramitació d’aquest projecte va quedar aturada i
entenem que és prioritari tornar a reprendre-la. També emplacem l’Ajuntament
per tal que, a través dels seus serveis jurídics, faci les gestions pertinents per
desencallar la problemàtica judicial en què es troba immers el polígon 2
d’aquesta urbanització, que es ve arrossegant des de fa anys. Per tot el que hem
dit, votarem a favor de la proposta perquè l’entenem com a molt positiva.
El Sr. alcalde diu que, pel que sembla, tothom veu favorablement la redacció
d’aquests programes d’adequació de les quatre urbanitzacions i les sol·licituds de
subvenció. Des de l’equip de govern també ho creiem així i, per això, s’ha
treballat acuradament en la redacció d’aquests programes, que esperem que ens
serveixin per obtenir alguna de les subvencions que sol·licitem.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Per Ordre de PTO/364/2009 de 23 de juliol, es fa pública la convocatòria per a
l’atorgament de les subvencions previstes en el Fons per a la regularització
d’urbanitzacions que crea la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics i s’aproven les bases
reguladores que l’han de regir.
Aquesta ordre ha estat publicada al DOGC número 60461 de 30 de juliol de
2009.
La Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb
dèficits urbanístics, té per finalitat afavorir la finalització de les obres
d’urbanització i la dotació dels corresponents serveis amb l’objectiu de millorar la
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qualitat de vida dels seus residents, així com assolir la seva integració en el
municipi. Per aconseguir aquest objectiu la llei ha creat, a més de diferents
mesures d’ordenació i gestió urbanística, els instruments financers destinats a
incentivar la realització per part dels Ajuntaments de les actuacions que
permetran el compliment de les seves finalitats.
Aquesta lei ha creat un fons destinat a fomentar la formulació i el
desenvolupament del Programa d’adequació, el qual és el document
administratiu que enumera el conjunt d’actuacions que els Ajuntaments
proposen de realitzar per regularitzar la urbanització, dotar-la dels serveis
urbanístics bàsics de que està mancada i, en el seu, cas adoptar les mesures
precises per reduir o extingir el seu àmbit.
L’elaboració d’aquest programa és un requisit necessari per poder optar al
finançament establert per la Llei 3/2009.
L’Ajuntament ha redactat els Programes d’adequació de les urbanitzacions del
municipi de Sant Celoni: Boscos de Montnegre, Cal Batlle, Can Coll i Roial Parc.
Les memòries d’aquests Programes d’adequació contenen les accions tècniques,
jurídiques i administratives necessàries per a la regularització de la urbanització,
el sistema d’execució per a l’acabament i la millora de la urbanització i per
realitzar la reparcel·lació física o econòmica necessària, el pla d’actuacions que
pot contenir l’execució per fases, l’estimació dels costos i les finques que cal
adquirir. També s’inclou dades de les urbanitzacions com són la superfície,
nombre d’habitatges, parcel·les edificables, la població censada, els habitatges
de primera residència, si es troben en terrenys limítrofs a espais objecte
d’especial protecció i si tenen o s’ha d’elaborar un pla d’autoprotecció.
Concretament, el Programa d’adequació de Boscos de Montnegre proposa com a
actuacions a realitzar un canvi de sistema del polígon 2, l’adaptació del projecte
d’urbanització que l’Ajuntament va redactar al 2003, un projecte de
reparcel·lació i l’actualització del pla d’autoprotecció del que ja gaudeix la
Urbanització. Aquests instruments es valoren aproximadament en 221.000 €,
pels quals es sol·licitarà subvenció.
En el cas de Cal Batlle, el Programa d’adequació proposa una Modificació puntual
del Pla general per tal d’estudiar les alternatives d’ordenació que demana el
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, així com per
canviar el sistema d’actuació previst, la redacció d’un pla especial, d’un projecte
d’urbanització, d’un projecte de reparcel·lació i l’actualització del pla
d’autoprotecció de la urbanització. Aquests instruments es valoren
aproximadament en 300.000 €, pels quals es sol·licitarà subvenció.
En el cas de Can Coll, el Programa d’adequació proposa canviar el sistema a
cooperació, redactar els projectes d’urbanització i de reparcel·lació econòmica, i
actualitzar el pla d’autoprotecció de la urbanització. Aquests instruments es
valoren aproximadament en 181.000 €, pels quals es sol·licitarà subvenció.

34

Finalment, en el cas de Roial Parc, el Programa proposa canviar el sistema a
cooperació, demanar subvenció per a petites obres de competència municipal
que manquen per a executar i que tenen a veure amb l’accessibilitat i la
seguretat a la urbanització, la redacció d’un projecte as built per conèixer amb
exactitud el traçat dels serveis existents i la redacció d’un pla d’autoprotecció,
tota vegada que aquesta urbanització és l’única de Sant Celoni que no en
disposa. Aquests instruments es valoren aproximadament en 106.000 €, pels
quals es sol·licitarà subvenció.
La base reguladora número 4 de l’Ordre PTO/364/2009, de 23 de juliol, estableix
que a la sol·licitud de subvenció s’ha d’adjuntar certificat de l’acord del Ple de
l’Ajuntament pel qual s’aprova sol·licitar la subvenció i es compromet a dur a
terme les inversions i despeses necessàries.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar els Programes d’adequació de les urbanitzacions de Boscos de
Montnegre, Cal Batlle, Can Coll i Royal Park, del terme municipal de Sant Celoni.
2. Sol·licitar l’ajut que estableix l’Ordre PTO/364/2009, de 23 de juliol, per la
qual es fa pública la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions
previstes en el Fons per a la regularització d’urbanitzacions que crea la Llei
3/2009, per import total de 808.000 €, dels quals 221.000 € es destinaran a
Boscos de Montnegre, 300.000 € a Cal Batlle, 181.000 € a Can Coll i 106.000€ a
Roial Parc.
3. L’Ajuntament es compromet a dur a terme les inversions i despeses
necessàries per regularitzar les urbanitzacions Boscos de Montnegre, Cal Ballte,
Can Coll i Roial Parc, i dotar-les dels serveis urbanístics bàsics.
4. Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a
l’efectivitat i l’executivitat d’aquest acord.
8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2008.
El Sr. alcalde explica que l’expedient del Compte General de 2008 ha estat a
disposició de tots els grups municipals des de que la Comissió de Comptes es va
reunir el passat 24 de juliol.
El Sr. Castaño considera que el Compte General és un document ben redactat
per part de l’interventor de la Corporació, per la qual cosa el grup municipal
socialista hi votarà a favor. Com és normal –diu- ara caldrà enviar-lo a la
Sindicatura de Comptes.
El Sr. Ventura diu que el grup municipal de la CUP també hi vota a favor.
Després d’aquestes intervencions i
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Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de
Sant Celoni corresponent a l’any 2008.
Atès que la Comissió de Comptes, en sessió de 24 de juliol de 2009, va acordar
exposar al públic el Compte General a efectes de reclamacions, reparaments o
observacions.
Atès que en el termini d'exposició pública i vuit dies més no s'ha presentat cap
reclamació.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici de 2008,
tal com ha estat format per la Intervenció municipal.
2. Trametre còpia del Compte General de l’Ajuntament de Sant Celoni
corresponent a l’exercici de 2008 a la Sindicatura de Comptes.
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REVISIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI
MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE.
Pren la paraula el Sr. alcalde per explicar les causes que motiven la sol·licitud de
revisió de les tarifes que percep Sorea SA per la prestació del servei municipal
d’aigua potable. L’última vegada que el Ple municipal va aprovar la revisió
d’aquestes tarifes va ser al juny de 2004. Posteriorment, l’any 2006, per ordre
d’Alcaldia es va fer una adequació de la inversió, pel que fa a la construcció del
dipòsit d’aigua del turó de la Mare de Déu del Puig, per valor de 89.000 €, que
es van incorporar a nivell de tarifes. Val a dir que s’ha detectat una disminució
en el consum d’aigua, la qual cosa és una bona notícia, però té un efecte negatiu
sobre els ingressos per les tarifes i cal ser-ne conscients. D’altra banda, s’ha
considerat important que el fons d’amortització tècnica, les inversions i els actius
revertibles formessin part de la tarifa, als efectes de poder preveure els recursos
necessaris per a les inversions que convingui fer en el futur. Així mateix, cal tenir
en compte el notable creixement del servei quant a infraestructures i abonats.
Aquests quatre elements configuren la necessitat de revisar novament les tarifes
del servei d’abastament d’aigua potable.
Els criteris que ha utilitzat Sorea SA en la seva proposta de noves tarifes són:
- Que l’aigua és un bé natural escàs que, com a tal, hem de preservar.
- Que cal incentivar l’estalvi d’aigua i beneficiar d’alguna manera els consums
baixos.
- Que cal una política de sostenibilitat mediambiental vinculada precisament a
potenciar aquest estalvi. Per això, aquestes tarifes graven de forma progressiva i
més elevada els gran consums i beneficien els consums baixos.
- Que convé incorporar ajuts a famílies de més de 4 membres, com ja ho
contempla el propi cànon de l’aigua.

36

En base a aquests criteris, la proposta de noves tarifes introdueix diversos
canvis. Així, per exemple, s’elimina el mínim de consum. Fins ara tothom pagava
un mínim de consum, tant si arribava a aquest mínim com si no. Això incentiva
poc l’estalvi d’aigua. Ara es proposa substituir aquest consum mínim per una
quota fixa de servei ajustada a 4 trams de nova creació, amb preus de tarifa
progressivament més alts, precisament per gravar els consums alts i incentivar
els consums baixos. En el cas del consum d’aigua per a ús industrial, els trams
són tres. Tot això significa que el 70% dels abonats (que consumeix el 50% de
tota l’aigua) es situaria dintre d’aquests primers trams i amb les noves tarifes
tindria un estalvi respecte del cost actual del servei. El 30% restant (els grans
consumidors) pagarien unes tarifes força més altes. Concretament, els
consumidors del primer tram (fins a 10 m3 d’aigua per trimestre) pagarien
lleugerament menys amb la nova tarifa; els consumidors del segon tram (de 10
a 20 m3 d’aigua per trimestre) tindrien un increment de 19 cèntims al mes i pels
del tercer tram (de 20 a 30 m3 d’aigua per trimestre) l’augment seria de 41
cèntims al mes. Per tant, els consumidors dels tres primers blocs tindrien uns
increments de les tarifes per sota de l’IPC acumulat des de l’any 2004.
Per tant, -conclou el Sr. alcalde- entenem que aquesta revisió de tarifes
compleix amb els criteris que s’han comentat abans d’incentivar l’estalvi d’aigua i
donar resposta a les necessitats socials dels abonats amb consums més baixos.
Aquest seria, a grans trets, el resum de com s’han plantejat aquestes tarifes.
Intervé el Sr. Castaño i diu que el grup municipal del PSC comparteix la filosofia
d’aquestes noves tarifes proposades per Sorea SA, que pretenen incentivar
l’estalvi en el consum de l’aigua i que pagui més qui més consumeix. Per les
dades que veiem, si una família gasta 30 m3 d’aigua al trimestre, la seva factura
tindrà un increment del 12%. Nosaltres –diu- tenim dubtes sobre com afectaran
aquestes noves tarifes a alguna de les indústries del municipi, al sector de la
restauració o als hotels. Sovint ens omplim la boca dient que volem transformarnos en un municipi turístic i de serveis. Però, com influiran les noves tarifes
sobre aquest sector? Voldríem disposar de les dades dels grans consumidors que
es veuran afectats per l’increment de tarifes. Nosaltres el que no farem és caure
en el parany en què es va caure l’any 2004, quan es va aprovar l’última revisió
de tarifes, perquè tenim una responsabilitat amb el servei de l’aigua. En aquell
moment el grup municipal de CiU va votar en contra de l’increment de tarifes
perquè eren lleugerament superiors a l’IPC. L’augment aprovat no va entrar en
vigor fins i tant no va fer-se la inversió del nou dipòsit del turó de la Mare de
Déu del Puig, l’any 2006, per import de 89.000 €. Estava previst que aquesta
inversió ascendís a més de 300.000 €, però gràcies a les gestions de
l’Ajuntament van obtenir-se subvencions per finançar aquesta obra i, per tant,
aquesta inversió no va afectar les tarifes. Les tarifes que ara es proposen estan
molt per sobre de l’IPC i el grup municipal del PSC no utilitzarà aquest argument
perquè creiem que amb l’aigua no s’hi pot jugar. Com s’ha dit, l’aigua és un bé
escàs i necessari i tothom ha de ser responsable d’aquesta nova cultura de
l’aigua. Nosaltres demanem disposar de les dades referides als grans
consumidors, els que necessiten l’aigua per poder fer funcionar les seves
activitats. I fins que no les tinguem, demanem que aquesta proposta quedi sobre
la taula. Compartim la filosofia de la proposta. No argumentarem que l’IPC
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acumulat des de la darrera revisió de tarifes és de l’11% i en canvi la proposta
planteja un increment de tarifes d’un 22% de promig. No és el nostre estil. Però,
per sentit de la responsabilitat, demanem que aquest expedient quedi sobre la
taula fins que no disposem de les dades que hem demanat, que ens permetin
posicionar-nos al respecte.
Pren la paraula la Sra. Vinyets i diu que en el Ple de 27 de desembre de 2007 el
grup municipal de la CUP va proposar una revisió de les tarifes de l’aigua. Aquell
dia ja vam explicar que: “El model actual de tres trams és molt genèric i no
reflexa un cobrament just i adequat del consum d’aigua de cadascú, alhora que
no fomenta l’estalvi, ja que la quota mínima és molt alta i hi ha molts ciutadans
que no arriben a aquesta quota mínima i paguen per aigua que no gasten.”
Avui finalment –diu-, després de dos anys, es porta a votació la revisió de les
tarifes del servei d’aigua potable. Hem de dir que ens hagués agradat poder
participar en la decisió de quin model de facturació es portava al Ple perquè,
malgrat que és cert que el nou model plantejat significa una millora considerable
i s’encamina cap a un cobrament més just de l’aigua, pensem que no arriba fins
on podria haver arribat. Alguns dels inconvenients que comporta el nou model de
tarifes que es proposa són:
-

-

Que no té en compte el número de persones que viuen en un habitatge.
Des de la CUP pensem que si realment es vol fer una facturació justa, que
promogui l’estalvi d’aigua, els trams de consum haurien de variar segons
el nombre de persones que viuen en un habitatge.
Si bé es cert que s’elimina el consum mínim mensual de 10 m3 (que
representava 2,94 € mensuals fixes), també ho és que es crea una quota
mensual fixa de 2,70 €, que a la pràctica ve a substituir el consum mínim.

Entenem, però, que aquest nou model de tarifes presenta alguns avantatges. A
diferència del que deia el Sr. Castaño, que es fixava en les empreses de
restauració que veurien incrementada la seva factura, nosaltres ens fixem en
l’avi que viu sol i que fa un consum molt baix d’aigua i que ara veurà rebaixada
la seva factura. És veritat que l’increment global és del 22%, però també és cert
que aquells habitatges que fan un ús molt baix d’aigua (gent gran i persones que
en fan un ús raonable) no veuran incrementat el cost del servei. En canvi, sí que
es proposa un increment alt per a aquells consumidors que fan un ús important
d’aigua. I, apel·lant a la idea de que l’aigua és un bé escàs i que hem de vetllar
per a que no se’n faci un ús desmesurat, entenem que la mesura és raonable.
Per tant, els avantatges que presenta aquest model són:
-

-

Que el 30% dels abonats que consumeixen menys aigua veuran
disminuïda la seva factura. Per contra, els que més aigua gasten pagaran
més. Aquesta mesura, òbviament, s’encamina a promoure l’estalvi
d’aigua.
Pel que fa al consum domèstic, es crea un 4t bloc de facturació pels
excessos de 30 m3 mensuals.
Pel que fa al consum industrial, es creen 3 blocs de facturació.
Actualment el preu del m3 industrial és fix i, a partir d’ara, es passarà a
computar per blocs.
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El vot de la CUP serà favorable a aquesta modificació de tarifes, però volíem
deixar palès tot el que hem dit. També volem fer esment a dos aspectes que
l’interventor municipal fa referència en el seu informe:
-

Amb aquesta nova estructura tarifària els consums zero d’aigua tindran
una disminució molt important de les tarifes, i atès que això afectarà
1044 comptadors, cal que es requereixi l’empresa concessionària per tal
que validi els comptadors amb aquest consum i que comprovi que no es
tracta de comptadors avariats. Pensem que aquesta observació és molt
important i que caldrà tenir-la en compte.

-

En l’execució d’algunes obres previstes al Plec de condicions regulador de
la concessió del servei d’aigua potable, s’han omès per part de Sorea SA
els tràmits essencials, legalment establerts, que s’han de tenir en compte
a l’hora de fer-ne la contractació. Entenem que és un aspecte que no ens
pot passar per alt.

Demanem que l’equip de govern tingui molt presents aquestes dues
consideracions de l’interventor i votarem a favor de la proposta perquè fomenta
l’estalvi i no afecta les persones que fan un ús racional de l’aigua, que no veuran
incrementades les seves tarifes.
El Sr. alcalde diu, respecte del que acaba de comentar la Sra. Vinyets, que tant
l’informe de l’enginyer com el de l’interventor indiquen que cal una auditoria
sobre alguns aspectes del funcionament de la concessió del servei d’aigua
potable. Hem detectat –diu- algunes qüestions sobre les que cal insistir i sobre
les que hem d’estar més a sobre, i en aquesta línia es treballarà. Cal vetllar
especialment pel tema de les inversions i es faran les modificacions pertinents
per tal de que no es tornin a repetir segons quines situacions. La revisió de les
tarifes de l’aigua està relacionada amb una qüestió molt important que és el
tema de les inversions. S’ha de contemplar l’amortització d’aquelles inversions
que es facin perquè, si no ho fem així, en el futur ens podem trobar sense fons
per poder fer altres inversions necessàries. La tarifa de l’aigua ha de contenir,
doncs, l’amortització de les inversions si volem que el servei sigui sostenible
globalment. En referència al que ha comentat el Sr. Castaño sobre si algunes
grans empreses resultarien més gravades amb la revisió d’aquestes noves
tarifes, crec que més gravosa és la decisió del govern de Madrid d’apujar l’IVA,
que afectarà a tots els usuaris, tant ciutadans com empreses. En qualsevol cas,
si es detecta que no hem afinat prou bé alguna de les tarifes que es proposen,
estem oberts a recollir les vostres opinions i sempre podem aprovar noves
tarifes. Entenc que amb aquesta revisió de tarifes es fa un pas endavant en
positiu i em sembla que així ho compartim tots els grups municipals, amb els
matisos que s’hi vulguin afegir.
El Sr. Castaño diu que, pel que sembla, aquest punt no quedarà sobre la taula i,
per tant, el grup municipal del PSC, malgrat que està d’acord amb la filosofia de
la proposta, s’abstindrà en la votació per sentit de la responsabilitat.
Després d’aquestes intervencions i atès que
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En data 4 de juny de 2009 SOREA SA va sol·licitar la revisió de preus per la
prestació del servei d'abastament d'aigua potable al municipi de Sant Celoni, servei
del qual la companyia esmentada n'és concessionària.
Per resolució de l’Alcaldia de data 2 de juliol de 2009 es va requerir a SOREA SA
per a que esmenés les deficiències detectades en la documentació aportada i
presentés diversa documentació necessària per a la justificació de la revisió de
tarifes sol·licitada.
Aquesta documentació complementària va tenir entrada a l’Ajuntament en data 31
de juliol de 2009.
En data 1 de setembre de 2009 SOREA SA presenta una nova proposta de revisió
de tarifes, als efectes d’assolir el necessari equilibri econòmic de la concessió.
L’enginyer municipal emet informe de data 24 de setembre de 2009 informant
favorablement aquesta darrera proposta de revisió de tarifes del servei municipal
d’abastament d’aigua potable, la tarifa resultant mitjana de la qual és de 0,5493
€/m3, el que representa un increment mitjà del 22,58% sobre les tarifes vigents
des del 24 de gener de 2006. En el mateix informe, l’enginyer municipal proposa,
però, una sèrie de punts a auditar.
En data 25 de setembre de 2009 s’emet informe per la Secretaria municipal
indicant la legislació d’aplicació i el procediment a seguir.
Vist també l’informe de 25 de setembre de 2009 de l’interventor accidental i les
consideracions que s’hi contenen.
A la vista dels informes que figuren 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. Informar favorablement l’increment de les tarifes a percebre per part de la
mercantil SOREA SA durant l’exercici de 2009 i fins que no es produeixi una nova
modificació de tarifes, tot d’acord amb el Plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte i amb el següent detall:
a) Tarifes de venda d'aigua
Subministrament en baixa
Quota del servei ................................................................ .2,70 €/u.c./mes
Ús domèstic (*)
De 0 a 10 m3/ut consum/mes ......................................... 0,0600
De 10 a 20 m3/ut consum/mes ....................................... 0,4500
De 20 a 30 m3/ut consum/mes ....................................... 0,6000
Excés de 30 m3/ut consum/mes ...................................... 0,7200
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€/m3
€/m3
€/m3
€/m3

Ús industrial
De 0 a 20 m3/ut consum/mes ......................................... 0,4500
De 20 a 30 m3/ut consum/mes ....................................... 0,6000
Excés de 30 m3/ut consum/mes ...................................... 0,7200
Hospital i centre geriàtric .......................................................... 0,3000

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3

Subministrament en alta .......................................................... 0,5500 €/m3
b) Conservació de comptadors
Fins a 15 mm............................................................................ 0,58
De 20 mm ................................................................................ 1,48
De 25 mm ................................................................................ 2,07
De 30 mm ................................................................................ 2,97
De 40 mm ................................................................................ 5,94
De més de 40 mm ..................................................................... 8,90

€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes

c) Conservació de boques d’incendi ........................................ 9,14 €/mes
(*) En el cas d’unitats familiars de més de quatre membres, els diferents blocs de consum s’ampliaran
en 3 m3/mes per a cada persona addicional.

2. Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya per al seu
coneixement i als efectes escaients.
3. Comunicar aquest acord a la mercantil interessada en el termini de deu dies,
amb expressió dels recursos a què tingui dret.
4. Habilitar el Sr. alcalde per a la signatura de tota la documentació necessària per
a l’efectivitat dels acords presos.
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PROPOSADA PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A QUE ES CONCEDEIX EL PREMI NOBEL
DE LA PAU A LA FUNDACIÓ VICENÇ FERRER.
El passat dia 19 de juny va morir en Anantapur el Sr. Vicenç Ferrer, català
nascut a Barcelona i mundialment reconegut per la important tasca solidària que
va portar a terme durant molts anys a l’Índia. Gràcies a la feina desinteressada i
solidària que ha vingut realitzant de manera incansable des de 1952 va
aconseguir la supervivència i el desenvolupament de les persones més
necessitades i vulnerables de l’Índia.
La figura i tasca de Vicenç Ferrer ha tingut una projecció molt gran dins i fóra del
seu país adoptiu, i prova d’això és que ha estat distingit per molts
reconeixements en vida, entre els quals destaquen la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya, la Medalla d’Or de la Ciutat de l’Ajuntament de
Barcelona, el Premi “Catalán de l’any”, el Premi “Príncep d’Astúries de la
Concòrdia”, membre de la Comissió d’Eradicació de la pobresa del Govern
d’Andhra Pradesh, el títol de doctor honoris causa per la Universitat Politècnica
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de València i personatge destacat de la Història del segle XX per part de la
UNESCO.
El Parlament de Catalunya, en sessió de 1 de juliol de 2009, va realitzar una
declaració institucional de reconeixement de la figura del cooperant Sr. Vicenç
Ferrer i de la seva tasca solidària amb els més desfavorits en l’Índia.
També la Diputació de Barcelona ha aprovat una moció per reconèixer
expressament la tasca portada a terme per Vicenç Ferrer durant tota la seva
vida i que, després de la seva mort, la “Fundación Vicente Ferrer” segueix
realitzant, garantint d’aquesta manera el futur i la continuïtat de la seva labor
solidària i desinteressada. En la moció aprovada es considera que la labor
realitzada pel cooperant Vicenç Ferrer i, en especial, la Fundació que porta el seu
nom és mereixedora del Premi Nobel de la Pau corresponent a l’any 2010.
En el mateix sentit, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals,
per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Expressar el condol d’aquesta Corporació a la família i a les persones més
properes al Sr. Vicenç Ferrer per tan irreparable pèrdua.
2. Sol·licitar que es concedeixi el Premi Nobel de la Pau, per a 2010, a la
“Fundación Vicente Ferrer” per la tasca realitzada durant dècades en favor dels
més desvalguts de l’Índia.
3. Notificar aquest acord a la “Fundación Vicente Ferrer” als efectes oportuns.
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ
LOCAL D’ERC PER A L’ADHESIÓ A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
“TELEVISIÓ SENSE FRONTERES”.
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció.
Intervé la Sra. Costa i diu que el Ple municipal, en sessió de 22 de novembre de
2007, va aprovar una moció de suport a Acció Cultural del País Valencià, arran
d’una reunió que el Sr. alcalde va mantenir amb el Sr. Eliseu Climent. El nostre
municipi –diu- va ser un dels primers en donar suport a aquesta entitat en
aquest conflicte. I perquè estem a favor de la llibertat d’expressió, de la
pluralitat informativa i, en definitiva, d’un model identitari lingüístic dels Països
Catalans, el grup municipal de CiU també votarà a favor d’aquesta moció.
El Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC també hi votarà a favor.
El Sr. Ventura diu que el vot dels regidors de la CUP serà a igualment a favor de
la moció. Voldríem fer, però, algunes consideracions generals sobre les mocions
presentades al Ple per la Secció Local d’ERC.
Des de febrer de 2008 –diu- la Secció Local d’ERC ha presentat al Ple de
l’Ajuntament de Sant Celoni les següents mocions:
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1.

Adhesió al manifest a favor dels programari lliure i formats oberts als
municipis
2. Per la llibertat i contra totes les violències
3. Creació de la regidoria de les dones
4. Donar suport a Francesc Argemí “Franki”
5. Pel dret al propi cos i a l’avortament lliure i gratuït
6. Per la dignificació dels símbols nacionals
7. Adhesió a la Xarxa d’alcaldes per la pau
8. Per reivindicar la figura del president de la Generalitat de Catalunya, Lluís
Companys
9. Per la redacció d’un nou Reglament Orgànic Municipal
10. En defensa de la Festa del foc
11. Per declarar la festa de Sant Joan com a festa nacional dels Països Catalans
A les quals cal afegir les dues mocions que avui se sotmeten a votació:
12. Adhesió a la iniciativa legislativa popular (ILP) “Televisió sense fronteres”
13. Adhesió de Sant Celoni al grup “Ciutat gay friendly”
Des de la CUP –continua el Sr. Ventura- considerem que l’estratègia de la Secció
Local d’ERC de presentar diverses mocions a cada Ple municipal respon
exclusivament a un interès partidista d’intentar visibilitzar unes sigles polítiques.
Sí, només unes sigles, ni tan sols un projecte polític per a Sant Celoni. Ho
demostra el fet que la majoria de les mocions que ERC ha presentat al Ple tenen
un caràcter simbòlic i en res incideixen en la millora de la qualitat de vida dels
veïns de Sant Celoni i la Batllòria. Alhora, la presentació massiva de mocions en
desvirtua la finalitat; la majoria es moren després de la votació i ni tan sols la
Secció Local d’ERC en fa el seguiment per comprovar que realment s’executi el
contingut de la moció aprovada. Per tot això, des de la CUP denunciem que els
republicans utilitzin exclusivament les mocions com a mitjà per fer-se notar i
veure.
Després d’aquestes intervencions i atès que
La Constitució Espanyola estableix en el seu article 3 un principi de protecció del
pluralisme lingüístic. L’apartat tercer d’aquest precepte conté un mandat dirigit
al conjunt dels poders públics de l’Estat, d’especial respecte i protecció de les
distintes llengües i modalitats lingüístiques que conformen el patrimoni cultural
comú.
D’una manera més específica, l’article 20, apartat tercer, del text constitucional
exigeix que en l’accés dels grups socials i polítics més significatius als mitjans de
comunicació dependents dels ens públics es respecti el pluralisme de la societat i
de les diverses llengües d’Espanya.
Aquesta última previsió posa de manifest la singular rellevància dels mitjans
de comunicació audiovisual a l’hora de promoure i difondre el plurilingüisme. Un
fet normatiu rellevant en aquest àmbit és la ratificació l’any 2001 per part de
l’Estat espanyol de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la
qual estableix obligacions específiques de protecció d’aquestes llengües en
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l’àmbit dels mitjans de comunicació. L’article 11 de la Carta, que estableix les
obligacions de les Parts respecte dels “Mitjans de comunicació”, disposa en
l’apartat segon que:
“Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les
emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada en una
forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a
la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta
llengua.”
Segons han assenyalat els organismes del Consell d’Europa, aquest compromís
comporta no sols eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures positives
dirigides a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de
televisió entre territoris veïns on es fa servir una llengua regional o minoritària,
en una forma idèntica o pròxima (Explanatory Report to the European Charter
for Regional or Minority Languages, paràgraf 11).
Atenent a tot l’anterior, la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular
de la Llei “Televisió sense Fronteres”, impulsada per l'Associació Cultural del País
Valencià, va presentar a la Mesa del Congrés una proposta de llei amb aquest
nom que té com a objecte garantir la recepció directa de les emissions de ràdio i
televisió autonòmiques realitzades totalment o majoritària en les llengües
incloses en l’àmbit de protecció de la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries en les altres comunitats autònomes amb les quals comparteix
llengua utilitzada en una forma idèntica o semblant, a fi d’afavorir el
desenvolupament dels espais de comunicació de dites llengües.
Per tot això, a proposta de la Secció Local d’ERC de Sant Celoni i previ dictamen
de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Donar suport a la proposició de llei presentada mitjançant iniciativa legislativa
popular davant les Corts espanyoles amb el nom de “Televisió sense Fronteres”,
amb la confiança que, previs els tràmits necessaris, sigui aprovada per tal de
garantir legalment i de forma definitiva la recepció dels programes autonòmics
de ràdio i televisió realitzats en alguna d’aquestes llengües en el conjunt dels
territoris que conformen les seves respectives comunitats lingüístiques.
2. Animar la ciutadania a recolzar mitjançant la seva signatura, l’esmentada
iniciativa legislativa popular.
3. Comunicar aquest acord a les Corts espanyoles i a la Comissió promotora de
la iniciativa [http://www.televisiosensefronteres.cat/].
12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ
LOCAL D’ERC PER A LA DECLARACIÓ DE SANT CELONI COM A CIUTAT
“GAY FRIENDLY”.
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció.
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Pren la paraula el Sr. Cuminal. Deixeu-me fer –diu- dues consideracions prèvies
a aquesta moció perquè a vegades sembla que determinades posicions polítiques
s’hagin de justificar... Primer de tot, voldria recordar que fins fa poc jo era
secretari general de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) i formava part
directament del bureau de l’entitat “Dona, joves nacionalistes per la igualtat”,
que des de temps enrere està lluitant per una Llei de parelles de fet i,
últimament, per a que les parelles homosexuals tinguin dret a casar-se. Cal
reconèixer la feina d’aquest col·lectiu i animar-los a seguir treballant en aquesta
línia de defensa de les llibertats per a tothom.
D’altra banda, des del grup municipal de CiU estem d’acord al 100% amb la part
expositiva de la moció que presenta la Secció Local d’ERC, però pel que fa als
acords que es proposen, i ja que es tracta d’un tema molt seriós i important que
afecta a molta gent, pensem que val la pena dotar de contingut determinades
propostes i anar una mica més enllà del que podria ser titllat simplement com
d’etiqueta turística. Per nosaltres no té massa sentit el fet de posar una bandera
i uns cartells a l’entrada del poble, si això no va acompanyat d’accions concretes
(que és el que trobem a faltar en la moció). Des de l’equip de govern creiem que
cal invertir en determinats valors. Per això, des de la mateixa escola, i amb els
pares i les mares, treballem per una educació que respecti la diferència i,
sobretot, la no discriminació ni per motius d’orientació sexual, ni per cap altra
mena de motius. És a dir, defensem una política de valors a favor de la llibertat.
Les ciutats “Gay friendly” que es citen a la moció són ciutats conegudes arreu del
món precisament perquè ofereixen un tipus de comerç, d’oci i de lleure en el
qual aquest col·lectiu hi participa de manera activa i visible. En aquests moments
a Sant Celoni això no existeix i, per tant, posar determinats cartells a l’entrada
d’un poble que precisament no té oferta d’oci ni comercial que pugui ser
atractiva per al col·lectiu LGBT a l’equip de govern ens resulta incòmode. Si
parlem d’un model turístic concret, tenim molt clar que Sant Celoni ha d’invertir
per un model de turisme basat en la nostra situació geogràfica privilegiada entre
el Montseny i el Montnegre, al costat de la Tordera, amb un gran eix comercial i
una oferta de restauració molt potent. Aprovar la moció que es proposa implica,
al nostre entendre, un canvi en l’aposta estratègica de turisme que portem
temps treballant. Per tots aquests motius, i sense oblidar que cal seguir
treballant dia a dia pels valors que abans he comentat (i no només amb la
col·locació d’un cartell a l’entrada del poble), nosaltres no donarem suport a la
proposta feta per la Secció Local d’ERC.
El Sr. Castaño diu que, d’entrada i en línies generals, al grup municipal socialista
no li sembla malament el contingut d’aquesta moció. Ens posem, però, a
disposició de la resta de grups municipals –diu- per mirar de consensuar una
moció alternativa amb la que tothom se senti més còmode. Cal tenir en compte
que la discriminació del col·lectiu LGBT fa anys que dura. El Govern progressista
va canviar les lleis estatals per mirar d’evitar, d’una vegada per totes, la
discriminació i el rebuig d’aquest col·lectiu. No hem d’oblidar que en 80 països
del món encara estan prohibides les relacions entre persones del mateix sexe i
en 8 d’aquests països es condemna aquest tipus de relacions amb la pena de
mort. Considerem que tot això és una violació dels drets humans i ens felicitem
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que el nostre país hagi avançat força en aquest sentit. Com ja he dit, ens posem
a disposició de la resta de grups per crear una comissió encarregada de redactar
una moció consensuada que pugui ser aprovada per unanimitat.
El Sr. Ventura diu que el grup municipal de la CUP s’abstindrà en la votació
d’aquesta moció pels motius que a continuació exposarà. No veiem malament –
diu- la proposta que acaba de fer el grup municipal del PSC, sempre que la
moció que resulti consensuada contempli els motius i les argumentacions que
tenim per abstenir-nos.
El grup municipal de la CUP s’abstindrà en la votació perquè la moció pretén
aconseguir la normalització social de l’homosexualitat i la transsexualitat
exclusivament a través del món empresarial i comercial, fins a l’extrem de
proposar que la condició de “gay” es converteixi en una marca comercial. Des de
la CUP considerem que aquesta estratègia només promou la normalització de
l’homosexualitat “rica” i alhora consolida la creació d’espais d’ús exclusiu per a
les persones que s’identifiquen amb aquestes sensibilitats sexuals. L’objectiu ha
de ser aconseguir que el col·lectiu homosexual i transsexual no pateixi cap mena
de discriminació per la seva condició. I la CUP aposta per treballar en aquesta
direcció i no pas per promoure un sector turístic elitista adreçat exclusivament a
aquest col·lectiu. Per tant, tal com he dit, des de la CUP no veiem malament
consensuar una moció alternativa contrària a qualsevol tipus de discriminació
d’aquest col·lectiu, però no estem a favor de posar-nos l’etiqueta consumista de
ciutat “Gay friendly” i sectoritzar encara més aquest col·lectiu.
El Sr. alcalde diu que, en principi, l’equip de govern estaria d’acord en asseure’s
per veure si som capaços de trobar una moció que pugui ser compartida per tots
els grups. Per tant, proposa deixar sobre la taula la moció que proposa la Secció
Local d’ERC.
El Sr. Castaño demana també que la moció quedi sobre la taula i que els
companys de la Secció Local d’ERC puguin formar part d’aquesta comissió que
ha de redactar una moció conjunta.
El Sr. alcalde, diu que, en relació a aquest tema, l’equip de govern ha sol·licitat
una exposició precisament en la línia del que s’està parlant, per tal d’informar i
normalitzar la situació d’aquest col·lectiu. Seria molt positiu que algun dels grups
representats al Govern de la Generalitat de Catalunya pogués fer alguna acció
per a que ens sigui concedida aquesta exposició.
Després d’aquestes intervencions, per unanimitat dels 17 regidors presents,
S’ACORDA DEIXAR SOBRE LA TAULA la moció presentada per la Secció Local
d’ERC per a la declaració de Sant Celoni com a ciutat “Gay friendly”, que diu
textualment:
<< Catalunya és reconeguda al món com un país líder en el reconeixement de
drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT) al món.
Hem passat de mirar les fites d’altres països a ser exemple de canvis socials i
legislatius. Aquest canvi ha estat el producte dels esforços de moltes persones i
entitats, que han lluitat durant molts anys, en temps desfavorables i en temps
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més propicis, per a que aquest pugui ser un país lliure i de persones lliures. Ara
hem de seguir lluitant per aconseguir noves fites, construint la igualtat de drets i
d’oportunitats a cada àmbit de la vida quotidiana.
Fa 40 anys que va començar al Greenwich Village de Nova York l’actual
moviment d’alliberament de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, i des
d’aquella famosa revolta d’Stonewall, protagonitzada majoritàriament per
persones transsexuals, les coses han canviat molt, però no a tot arreu ha estat
així. En altres indrets l’homosexualitat i la transsexualitat continuen perseguides
sense que ni tan sols s’hi interposin voluntats d'intervenció per part dels
responsables polítics i de les administracions pertinents. No podem sentir-nos
satisfets i satisfetes amb la simple igualtat legal. Per a que aquesta igualtat sigui
de debò, present en tots els aspectes de la nostra vida, cal que seguim
treballant; cal aconseguir una igualtat social real.
Per tot això, hem de revisar els valors que regeixen aquesta societat. El
masclisme, el sexisme i l'heteronormativitat són valors basats en l’opressió,
constantment maquillats amb la paraula tolerància. Cal que eduquem en valors
que promoguin el respecte a la diferència; en la diversitat com a valor enriquidor
de les persones, no com a eina destructora i opressora. Cal promocionar nous
valors que incloguin a les persones d’opció afectivo-sexual i identitat de gènere i
sexe diferents als de la majoria. Cal que eduquem en valors que ens incloguin a
tots i a totes per tal d'aconseguir la plena integració social i el ple respecte
personal. Calen, en definitiva, polítiques clares en tots els àmbits que facilitin el
desenvolupament de les diferents sexualitats i que promoguin la diversitat com a
valor sòlid en el creixement de totes les persones.
L’actual govern de la Generalitat de Catalunya ha estat el primer que ha
entrat a formar part de la ILGA (Associació Internacional Gai i Lesbiana) i ens ha
dotat d’una bona eina com és el Pla Interdepartamental contra la discriminació
de les persones homosexuals i transsexuals, que depèn de la Conselleria d’Acció
Social i Ciutadania. També, recentment, Turisme de Catalunya ha editat la guia
de Turisme LGBT, marca que engloba els col·lectius de lesbianes, gais, homes i
dones bisexuals i homes i dones transsexuals.
La Federació d'Associacions Coordinadora Gai-Lesbiana és una entitat sense
ànim de lucre, fundada l’any 1986, que treballa des de llavors per la
normalització legal i social de la comunitat LGBT. Amb el segell GayfriendlyCGL,
que és una iniciativa de caràcter social, es pretén potenciar la normalització i la
visibilitat de la comunitat LGBT al món empresarial i comercial i contribuir a la
sensibilització en aquest àmbit de la realitat LGBT. Per això, el recolzament que
es doni a aquesta marca des de totes les institucions i també des dels
Ajuntaments, serà molt important per contribuir a una progressiva normalització
d’aquests col·lectius en el nostre país, i farà possible a més a més, que molts
més establiments de la nostra vila s’hi adhereixin i poc a poc Sant Celoni sigui un
destí molt més plural, obert, divers i modern.
Destins com Barcelona, les illes de Gran Canària i Eivissa, Benidorm, Berlín,
Viena o Amsterdam inclouen la marca LGBT dintre de les seves campanyes
promocionals fet que, a banda de la normalització del col·lectiu, genera una font
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d'ingressos important ens diversos establiments d'hosteleria i de comerços.
Per tot això, la Secció Local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria, proposa al Ple
municipal de prendre els següents ACORDS:
1. Donar suport al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals i
bisexuals (LGBT), tot penjant de manera simbòlica la bandera de l’Arc de Sant
Martí el dia 28 de juny de cada any al balcó de l'Ajuntament i llegint un manifest
en un acte solemne en tal dia assenyalat.
2. Declarar Sant Celoni “Ciutat gay friendly” afegint i promocionant la marca de
turisme LGBT, juntament amb les marques que hi pugui haver en el nostre
municipi.
3. Publicitar aquest acord, ubicant cartells informatius a les entrades de la vila
de Sant Celoni i en les diferents accions promocionals que es facin des de
qualsevol àrea de l'Ajuntament de Sant Celoni: guies turístiques, assistència a
fires, etc.
4. Donar trasllat d’aquest acord a la Secretaria de polítiques familiars i drets de
ciutadania del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya, i a la Federació d’Associacions Coordinadora Gay-Lesbiana de
Catalunya [www.cogailes.org - cogailes@cogailes.org].>>
13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP EN SUPORT DE L’ÚS DEL CATALÀ ALS JUTJATS DE
PAU.
Intervé la Sra. Vinyets i diu que, tal i com s’explica a la moció, la llengua
vehicular del Jutjat de Pau de Sant Celoni no és el català i precisament per això
es presenta aquesta moció. No es tracta, com deia el president de la Secció
Local d’ERC a l’inici del Ple, d’una moció genèrica per a tots els Jutjats de Pau. Si
l’hem presentada és perquè moltes persones que van al nostre Jutjat de Pau
s’han queixat que els documents es fan en castellà i no en català, com s’ha
pogut constatar.
Com se sap, la gran majoria de contactes que el ciutadà mig té amb la justícia és
a través dels Jutjats de Pau. En ells es celebren judicis de faltes, s’hi fan
notificacions, inscripcions de naixement, de matrimoni i de defuncions. Per tant,
la ciutadania fa un ús quotidià dels Jutjats de Pau. Però, de qui depenen
orgànicament els Jutjats de Pau? El Jutge de Pau és nomenat pel Ple de
l’Ajuntament, i està auxiliat per diverses persones que formen part de la seva
oficina. En un municipi de menys de 7.000 habitants aquestes persones són
personal de l’Ajuntament, però en municipis de més de 7.000 habitants el
personal dels Jutjats de Pau pertany al cos de funcionaris de la Generalitat de
Catalunya.
El Llibre verd de l’Administració de justícia, elaborat pel Departament de Justícia
ja diu que la situació de la llengua catalana a l’Administració de justícia és molt
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precària i que els drets que, en aquest sentit, la legislació actual reconeix al
ciutadà, no troben el context necessari per fer-se raonablement efectius en
l’àmbit de la justícia. La percepció que en tenen els ciutadans usuaris de
l’Administració de justícia corrobora l’opinió que l’ús del català als Jutjats de Pau
és escàs i inestable.
Per aquest motiu i donat que a Sant Celoni sovint hi ha persones que van a les
oficines del Jutjat de Pau i se’ls aixequen declaracions o se’ls fan inscripcions en
llengua castellana, el grup municipal de la CUP demana a través d’aquesta moció
que la llengua vehicular del Jutjat de Pau sigui el català, que el personal al servei
de l’Administració de Justícia utilitzi el català per relacionar-se amb els veïns i
veïnes del municipi en totes aquelles comunicacions orals i escrites i que els
serveis lingüístics de l’Ajuntament donin al Jutjat de Pau l’assessorament
necessari i li ofereixin suport en les tasques de traducció i interpretació que
siguin convenients.
Intervé el Sr. alcalde i diu que voldria afegir una informació addicional que li ha
arribat avui des del propi Jutjat de Pau de Sant Celoni, coneixedors de la moció
que es presentava avui al Ple. El sistema informàtic –diu- que fins ara utilitzava
el Jutjat de Pau no permetia l’ús del català, però sembla ser que a partir
d’aquest mes s’utilitzarà un nou programa informàtic que sí que ho permetrà. En
qualsevol cas, considero que us havia de traslladar aquesta informació que avui
m’ha arribat. Des del grup municipal de CiU estem d’acord amb la moció i
pensem que cal defensar que en totes les oficies administratives de Catalunya,
siguin o no una Administració catalana, el català sigui la llengua utilitzada, tant
oral com escrita. A banda d’aquesta moció, també ens ha arribat per altres
canals que certament al Jutjat de Pau de Sant Celoni no sempre s’utilitza el
català. Hauríem de corresponsabilitzar-nos tots per a que això es modifiqui i, per
tant, el nostre vot serà favorable a la moció.
El Sr. Castaño diu que el vot del grup socialista també serà favorable a la moció.
Voldria destacar –diu- que en els darrers temps s’ha fet un esforç per
informatitzar tots els Jutjats de Pau, que anys enrere es trobaven en una situació
molt precària. També ens ha arribat –diu- la informació que comentava el Sr.
alcalde en el sentit que el nou programa informàtic permetrà fer les declaracions
les inscripcions i/o els certificats en català o en castellà, si es demana.
Després d’aquestes intervencions i
Tal i com el mateix Llibre verd de l’Administració de justícia, preparat pel
Departament de Justícia, explicita: “Diguem clarament i de bon principi allò que
ja és conegut de tothom: la situació de la llengua catalana a l’Administració de
justícia és molt precària. Els drets que en aquest aspecte les lleis vigents
reconeixen al ciutadà no troben el context necessari per a poder-se fer
raonablement efectius, ans el contrari. La percepció que en té el ciutadà en
general i l’usuari de l’Administració de justícia —i especialment
el ciutadà de llengua habitual catalana— és corroborada per les dades de què
disposem. Tant les informacions quantitatives com les qualitatives confirmen
aquesta precarietat, que es manifesta en un ús força escàs i molt inestable.»
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Doncs bé, l’esglaó més proper als veïns i veïnes de l’Administració de Justícia
Espanyola es troba en els Jutjats de Pau. A través d’aquests òrgans, es realitzen
dia darrera dia nombrosíssimes actuacions que ens afecten directament; s’hi
celebren judicis de faltes, moltes relacionades amb l’ordre públic i s’hi realitzen
nombrosos actes d’auxili judicial, entre d’altres.
La declaració d’oficialitat de la llengua catalana implica el dret de fer-ne un ús
jurídicament vàlid davant dels poders públics i dels particulars. Per tant, un
poder públic com és un Jutjat de Pau no pot deixar de banda la llengua emprada
pel ciutadà i fer que no generi plens efectes jurídics.
Amb caràcter general les tasques del Jutjat de Pau les ha de dur a terme
personal dependent de l’Ajuntament, i en les poblacions de més de 7.000 s'hi
pot destinar personal al servei de l’Administració de justícia.
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Que la llengua vehicular del Jutjat de Pau sigui el català.
2. Que el personal al servei de l’Administració de Justícia utilitzi el català per
relacionar-se amb els veïns i veïnes del municipi en totes aquelles comunicacions
orals i escrites que hagin de realitzar-se.
3. Que els serveis lingüístics de l’Ajuntament donin al Jutjat de Pau
l’assessorament necessari i li ofereixin suport en tasques de traducció i
interpretació.
14. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP PER A LA DIGNIFICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA
DELS EDIFICIS MUNICIPALS.
El Sr. Ventura llegeix la moció presentada pel grup municipal de la CUP i explica
que, amb posterioritat a la Comissió informativa, el grup municipal del PSC els
ha fet arribar dues esmenes a la part dispositiva. Amb la incorporació d’aquestes
esmenes els acords que es proposen diuen textualment:
<< 1. Exigir a la Junta de Govern Local que procedeixi a aconseguir un augment
salarial del personal que presta el servei de neteja del 10% + IPC el primer any i
posteriorment d’un 10% + IPC anual, fins a equiparar-se als treballadors peons
de les brigades municipals, via negociació amb l’empresa adjudicatària tal i com
al seu dia es va realitzar amb el servei de recollida d’escombraries.
2. Notificar a tots els membres de la Junta de Govern Local i a les empreses que
participen a l’adjudicació aquest acord.>>
Intervé el Sr. Mas per clarificar alguns aspectes del procés de contractació del
servei de neteja dels edificis municipals i evitar així errors d’interpretació al llegir
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la moció. Primer –diu- voldria fer referència als objectius principals que ens vam
plantejar a l’hora de redactar el Plec de clàusules regulador del nou contracte: la
millora de l’organització interna del servei (que calia optimitzar per a que fos
més controlable) i el manteniment i l’estabilització dels llocs de treball de les
persones que presten el servei. En segon lloc, arrel de la moció que el grup
municipal de la CUP va presentar al Ple del passat 18 de juny per a la gestió
directa i la dignificació del servei de neteja dels edificis municipals, l’equip de
govern va decidir introduir dues qüestions al nou Plec de clàusules:
-

Un nou criteri de valoració de les ofertes, que en diem de “responsabilitat
social” (que fins ara no s’havia posat en cal altre contracte) per puntuar
el nivell retributiu del personal per sobre del conveni sectorial aplicable.

-

El cost anual del servei s’ha quantificat per sobre del conveni sectorial
aplicable a Catalunya, com a primer pas per a equiparar els sous dels
treballadors del servei de neteja als sous dels peons de la brigada
municipal, que és l’objectiu que perseguim.

Per últim, no ens pot passar per alt la situació actual de les arques municipals.
L’any 2008 va ser un any dur perquè els ingressos de l’Ajuntament van disminuir
en gairebé 1.000.000 € degut, especialment, als tributs relacionats amb el món
de la construcció. I aquest any (malgrat que semblava que no podia anar pitjor)
els ingressos estan ja 800.000 € per sota de l’any 2008. Per tant, els ajustos que
ens veiem obligats a fer són cada vegada més difícils d’encaixar. El contracte per
a la neteja dels edificis municipals s’ha estipulat per un termini de dos anys. Si
en aquest temps es produeix un augment dels ingressos municipals, tindrem
marge per poder fer un nou contracte amb unes condicions econòmiques que
permetin millorar els salaris dels treballadors del servei. Nosaltres compartim
l’objectiu final de la moció, però també veiem les dificultats per poder-la aplicar,
atesa l’actual conjuntura econòmica. Per tant, ens abstindrem en la votació
d’aquesta moció, tot i compartir els seus objectius.
El Sr. Capote diu que el vot del grup municipal del PSC serà favorable a la moció,
com ja va manifestar a la Comissió informativa. Som conscients –diu- que hi ha
una desigualtat econòmica entre el sou d’un peó de la brigada municipal i el sou
d’un treballador contractat per l’empresa que presta el servei de neteja dels
edificis municipals. Per això, els companys de la CUP proposaven que aquest
servei es gestionés directament per l’Ajuntament. Però, en aquests moments,
això tindria un cost econòmic massa elevat per a l’Ajuntament i es va decidir
buscar altres formules per dignificar els salaris d’aquests treballadors. El conveni
col·lectiu del sector de la neteja a Catalunya marca uns sous mínims, però
sabem que aquests es poden millorar en una negociació col·lectiva. Existeix
també un factor important que cal tenir en consideració: el número d’hores
anuals de treball. No és el mateix cobrar 15.000 € anuals fent 1.800 hores a
l’any, que fent-ne 1.500 com fan els peons de la brigada municipal.
Val a dir que els peons municipals no cobren tots el mateix. No té el mateix
salari un peó d’esports que un peó jardiner, per exemple. Depèn del complement
de destí que els atorgui la valoració de llocs de treball. Si els treballadors de la
neteja passessin a ser peons municipals, també caldria fer una valoració
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d’aquest lloc de treball. La diferència bàsica entre aquests treballadors i un peó
de la brigada resideix en el número d’hores de treball anuals. La diferència entre
uns i altres és de 300 hores anuals i cal tenir en compte aquest factor a l’hora de
fer comparatives.
L’Ajuntament ha de fer un esforç econòmic en aquest cas per millorar els sous
d’uns treballadors que cobren poc més de 600 € mensuals i que potser aquest
any el seu augment salarial serà d’un 0% ò, com a màxim, d’un 1%. En el seu
moment, l’Ajuntament ja va fer un esforç similar amb els treballadors del servei
de recollida d’escombraries. Ara hauria de fer el mateix i, si no es pot augmentar
aquests sous un 10%, que sigui un 5%, un 6% ò un 7%, per tal de dignificar
aquests salaris i facilitar que en un futur sigui factible econòmicament passar a
una gestió directa del servei de neteja dels edificis municipals. La idea és que el
sou d’aquests treballadors es vagi apujant molt per sobre de l’IPC anual. Entenc
la postura de l’equip de govern, però cal fer aquest esforç que, al final, pot
representar per a l’Ajuntament entre 15.000 i 20.000 € l’any.
El Sr. alcalde diu que sembla que les postures han quedat prou clares. Per part
de l’equip de govern –diu- estem disposats a estudiar-ho, però el context
econòmic en què ens movem ens condiciona. En aquests moments s’estan
valorant les ofertes presentades a la licitació del nou contracte. Tindrem en
compte el contingut d’aquesta moció en tot allò que sigui possible.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Durant el Ple municipal ordinari, celebrat el 18 de juny de 2009, la CUP va
presentar una moció que plantejava canviar la gestió del servei de neteja dels
edificis municipals, convertint-la en gestió directa.
Malgrat ser rebutjada pels grups municipals de CiU i del PSC-PSOE, aquest
treball de la CUP va servir per treure a la llum pública un seguit de qüestions que
valorem com a molt greus:
- El contracte actual amb l’empresa Clece SA va finalitzar fa més d’un any, però
malgrat això s’ha mantingut en vigor.
- La precària situació dels llocs de treball del personal de la brigada que presta
aquest servei, majoritàriament ocupats per dones, que representa un
desequilibri vertiginós respecte les condicions laborals de les brigades
municipals, majoritàriament formades per homes.
A resultes de la moció presentada pel grup municipal de la CUP:
- El company Josep Capote, en nom del PSC-PSOE, va proposar un augment
progressiu dels sous del personal, fins a igualar-se amb el de peó de
l’Ajuntament, incloent aquest requisit al Plec de clàusules de la nova licitació.
- L’alcalde, Sr. Francesc Deulofeu, en nom del govern, és va comprometre a
procedir a la renovació de la contractació del servei de neteja i a “assegurar la
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dignificació del treball de les persones que presten el servei a traves del Plec de
clàusules”.
A data 8 de juliol de 2009 la Junta de Govern Local, presidida pel Sr. Francesc
Deulofeu, va aprovar per unanimitat la tramitació i les condicions de la renovació
de la contractació del servei, sense incloure al Plec de condicions cap mesura per
a la dignificació dels llocs de treball, ni el necessari augment de sou a les
treballadores que presten el servei.
Amb aquesta aprovació, l’alcalde està passant per alt l’opinió d’aquest Ple i fins i
tot la pròpia.
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) exigeix que l’alcalde
compleixi el seu compromís i convida al Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni a que
també ho faci votant favorablement aquesta moció.
Així, doncs, a proposta del grup municipal de la CUP, amb les modificacions al
dictamen de la Comissió informativa introduïdes “in voce” pel Sr. Ventura
després de les converses mantingudes amb el grup municipal del PSC, per 10
vots a favor de les senyores Miracle, de la Encarnación i Vinyets i dels senyors
Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado, Vega i Ventura, i 7 abstencions de les
senyores Lechuga i Costa i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre i
Perapoch, el Ple municipal ACORDA:
1. Exigir a la Junta de Govern Local que procedeixi a aconseguir un augment
salarial del personal que presta el servei de neteja del 10% + IPC el primer any i
posteriorment d’un 10% + IPC anual, fins a equiparar-se als treballadors peons
de les brigades municipals, via negociació amb l’empresa adjudicatària tal i com
al seu dia es va realitzar amb el servei de recollida d’escombraries.
2. Notificar a tots els membres de la Junta de Govern Local i a les empreses que
participen a l’adjudicació aquest acord.
~~~~~~~~~~
El Sr. secretari informa que, abans de passar als punts de control de l’equip de
govern, s’ha presentat una proposta, no inclosa a l’ordre del dia, per ser sotmesa
a consideració del Ple per la via d’urgència. Es tracta d’una moció de suport a la
realització d’una consulta popular sobre la independència dels Països Catalans,
que presenten conjuntament els grups municipals de CiU i de la CUP i la Secció
Local d’ERC a Sant Celoni i la Batllòria.
El Sr. secretari llegeix el contingut de la moció i, en acabar, es sotmet a votació
la urgència de tractar aquest punt, amb el següent resultat:
Per 9 vots a favor de les senyores Lechuga, Costa i Vinyets i dels senyors
Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch i Ventura, i 8 vots en contra de les
senyores Miracle i de la Encarnación i dels senyors Castaño, Arenas, Capote,
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Bueno, Casado i Vega, el Ple municipal APROVA LA URGÈNCIA d’incorporar a
l’ordre del dia del Ple la moció presentada pels grups municipals de CiU i de la
CUP i la Secció Local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria, per donar suport a la
realització d’una consulta popular sobre la independència dels Països Catalans.
A continuació, es procedeix a tractar el seu contingut.
Pren la paraula el Sr. Cuminal. En un moment –diu- en què els pactes,
l’acompliment de terminis, el manteniment de la paraula donada i el respecte
institucional són paraules buides de contingut; en un moment en què la decisió
de dotze jutges pesa més que dos Parlaments i un referèndum; en un moment
en què qui s’atreveix a qüestionar la realitat és titllat de radical... des de CiU
veiem molt positiu que la gent parli. En aquest sentit, els congressos de
Convergència Democràtica de Catalunya i d’Unió Democràtica de Catalunya han
aprovat el reconeixement al dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya i
donen suport (que no significa impulsar) a les consultes populars per a que la
gent pugui manifestar la seva opinió. Per això, valorem molt positivament que
sigui una plataforma ciutadana qui lideri aquest procés que ha de permetre a les
persones poder-se expressar.
Intervé el Sr. Castaño. En primer lloc –diu- permeteu-me que digui que a dia
d’avui la política catalana sembla un lloc abonat per a la improvisació, els falsos
debats, la gesticulació permanent, el tacticisme i un etern tornar a començar.
Des del respecte per a les persones, entitats, grups i partits que, de forma ben
legítima, reclamen la independència, i sorpresos per la deriva radical dels que
van co-protagonitzar fins fa ben poc la via estatutària que ara sembla que volen
abandonar, els he de dir que els socialistes catalans no compartim en absolut les
falses dreceres que, perseguint la separació d’Espanya, produirien una gran
divisió entre els catalans. Nosaltres diem clarament que les entitats que vulguin
fer consultes tenen el ple dret de fer-les, però els Ajuntaments no podem fer-ho
perquè no ens pertoca. Per tant, si algú vol fer consultes ciutadanes, que les faci
i no passa res. Vistes les coses així, explicaré quina és la posició del PSC:
1r. Els Ajuntaments no podem organitzar consultes institucionals sobre qüestions
que estan fora del nostre àmbit competencial. No ens pertoca.
2n. Les entitats poden consultar als seus membres o a la població en general
sobre els temes que vulguin.
3r. És important deslligar unes i altres consultes perquè tenen característiques i
efectes diferents.
4t. Nosaltres no estem a favor de la independència de Catalunya. Som
catalanistes i federalistes, volem assolir les majors quotes d’autogovern
recollides a l’Estatut aprovat pels catalans i catalanes i impulsar la progressiva
evolució d’Espanya en un sentit federal i plurinacional.
5è. La majoria de catalans es van pronunciar a favor de l’Estatut de 2006 i, per
tant, els qui defensen el dret a decidir haurien de respectar allò que els catalans
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van votar, especialment en un moment en què el Tribunal Constitucional encara
no s’ha pronunciat sobre els recursos presentats contra l’Estatut.
6è. Considerem com un fet de normalitat democràtica que entitats, plataformes i
partits independentistes que, per coherència, no van donar suport a l’Estatut
promoguin consultes sobre la independència.
7è. Constatem la deriva radical de CiU que, havent donat suport a l’Estatut, es
mostra clarament partidària d’aquestes consultes, amb un líder, Artur Mas, que
ha dit que votaria sí a la independència de Catalunya i que promouria una Llei de
consultes catalana, vulnerant la Constitució. Aquest darrer aspecte, la deriva
radical de la CiU d’Artur Mas, és el que sembla més rellevant des del punt de
vista polític.
No està de més recordar que alguns dels debats que monopolitzen la política
catalana no es produirien si el Partit Popular no hagués recorregut l’Estatut
davant el Tribunal Constitucional. A ningú pot sorprendre que demanen un cop
més a Mariano Rajoy (que tan interessat sembla en millorar la imatge del PP a
Cataluña) que retiri el recurs contra una llei acordada pel Parlament de
Catalunya i les Corts Generals, aprovada per aquestes i finalment refrendada pel
poble de Catalunya.
Com deia –continua el Sr. Castaño-, nosaltres som federalistes, no
independentistes, i estem convençuts que Catalunya avançarà amb l’Estatut que
vam votar els catalans, amb unitat política, amb rigor, amb fermesa i amb
capacitat d’arribar a acords. Aquests valors, que configuren l’estil del país real,
han de ser els mateixos que articulin la nostra vida política. I això passa, en
primer lloc, per respectar i enfortir les nostres institucions.
Per a nosaltres, l’aposta per l’Estatut era i és estratègica. Creiem que la millor
manera d’ampliar l’autogovern de Catalunya és desplegar l’Estatut que vam
votar els catalans i les catalanes en lliure exercici del nostre dret a decidir. Tal
com es va dir la setmana passada al Parlament de Catalunya: amb nosaltres, ni
aventures, ni sorpreses, ni invents, ni passes enrere.
La nació catalana necessita, avui més que mai, unitat. A la nació catalana
l’afebliria la divisió. Crec que l’obligació dels responsables polítics és assenyalar
els camins del progrés possible i concret, sense renúncia a cap ideal, però no
tenim dret a portar el país a carrerons sense sortida. I la nostra història ja ha
vist alguns carrerons sense sortida...
Precisament ara, quan la nostra societat es fa més plural i complexa, és quan el
catalanisme ha de ser un factor d’unió i no de divisió. No serà la divisió que
alguns volen entre separatistes i unionistes la que ens farà avançar. Encara ens
queda molta feina a fer per aconseguir que molts ciutadans de Catalunya
s’identifiquin suficientment amb el país, la llengua i la cultura catalanes, com per
trepitjar ara l’accelerador cap al no res. En els trens que no s’aturen a cap
estació no hi pugen pas més viatgers. Aquesta és la nostra postura com a partit
polític.

55

Pren la paraula la Sra. Vinyets i diu que si alguna cosa temia l’Estat espanyol era
que el referèndum d’Arenys de Munt acabés com ha acabat: essent un èxit total i
no només a casa nostra, sinó a nivell internacional, amb múltiples portades i
articles als diaris, fins i tot al New York Times... I per què ha sigut un èxit? No
tant pel resultat, sinó per la participació. S’ha vist clarament que les coses es
poden fer sense que hi hagi divisions, ni pors de trencament, ni malentesos, ni
que la gent es tiri els plats pel cap... Simplement s’ha exercit un dret
fonamental: el dret a decidir lliurement. La gent és responsable i ha exercitat
aquest dret amb coherència, sense que això suposi cap mena de problema ni de
por. Ja n’hi ha prou d’apel·lar a la possibilitat de divisió, a això de “mirem la
història del que va passar”, en definitiva, a l’argument de la por.
Els temps han canviat i aquest referèndum ha posat de manifest que existeix un
creixement de l’independentisme, que s’han trencat tabús i que ara no hi ha cap
problema per parlar d’independència. Aquest és l’element positiu que ha tingut la
convocatòria del referèndum d’Arenys de Munt, on si realment alguna cosa s’ha
respirat és il·lusió. En els temps de crisi que estem vivint, en què tothom sembla
immers en una apatia generalitzada, actes col·lectius com aquest ens reafirmen
a tots.
Respecte de “les falses dreceres”, des de la CUP donem suport a la convocatòria
del referèndum, però també apel·lem al treball constant de cada dia i als Plens
dels Ajuntaments, amb la nostra quotidianitat. El referèndum és una part petita
del treball que tots hem de fer per la independència dels Països Catalans. El que
compta és el treball diari, sense desmerèixer actes com el referèndum.
L’argumentari del PSC diu que els Ajuntaments no poden organitzar consultes
populars. Nosaltres en vam organitzar una fa quatre dies i el grup municipal del
PSC hi va votar a favor. Ja n’hi ha prou de menystenir als Ajuntaments que, en
el fons, són la institució més propera als veïns i les veïnes. L’Ajuntament està
format per aquells regidors que han decidit els veïns i veïnes del municipi. Per
tant, per què els Ajuntament no poden organitzar consultes? Perquè ho diu la
constitució de 1978 que venim arrossegant des de fa 30 anys? La Constitució ha
quedat totalment obsoleta, els Ajuntaments són sobirans, són els dipositaris de
la voluntat popular i, per tant, per què els hem de negar la possibilitat
d’organitzar consultes? Per què no poden facilitar a les entitats organitzadores
del referèndum els locals, si aquests locals són de tots? No compartim
l’argument de que els Ajuntaments no poden organitzar consultes populars.
Per últim, voldria fer una crida per a que més entitats municipals s’adhereixin a
la plataforma que s’ha constituït per a l’organització de la consulta. Val a dir que
aquesta plataforma no es decanta ni pel sí ni pel no a la independència,
simplement apel·la al dret de la ciutadania a decidir lliurement en un procés de
participació com el que es va fer a Arenys de Munt, en un festiu i desinhibit.
Convido a totes les persones (a títol individual) i a tot el teixit associatiu de Sant
Celoni a sumar-se a la plataforma i voldria recordar que es reuneix els dimecres
a ¼ de 9 del vespre a l’Escola municipal de música. Quanta més gent hi participi,
millor.

56

Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que el grup municipal socialista ha perdut una
bona oportunitat de sumar-se a aquesta iniciativa, sobretot perquè a Sant Celoni
tenim el precedent d’haver celebrat recentment una consulta popular sobre
l’Àrea residencial estratègica de Can Riera de l’Aigua. Per cert, val a dir que
aquesta setmana ha arribat l’escrit oficial del Govern de Madrid denegant-nos
l’autorització per celebrar aquesta consulta. No deixa de ser curiós –diu- que el
mateix Departament de la Generalitat de Catalunya que promou la Llei de
consultes populars va fer un informe desfavorable a la celebració de la nostra
consulta, en base al qual des de Madrid ens han denegat l’autorització
corresponent. Els grups municipals representats a l’Ajuntament de Sant Celoni
vam considerar, però, que podíem prendre la decisió de fer una consulta popular
i la vam tirar endavant d’una manera consensuada. Crec que el gran valor
d’aquella consulta i l’èxit de participació que va tenir van ser deguts precisament
al fet que vam ser capaços de posar-nos d’acord en els mecanismes de com
s’havia de fer.
Ara es dóna una circumstància similar. El tema és un altre i cadascú pot tenir la
seva opinió sobre si està o no a favor de la independència (aquest és un altre
debat). Del que es tracta avui és de qüestionar-nos per què no podem preguntar
a la gent què pensen sobre això? Per què ens hem d’inhibir? La moció que es
porta al Ple proposa recolzar una plataforma ciutadana, constituïda per un
conjunt de persones i d’entitats, que seran els dinamitzadors d’una consulta
popular sobre la independència dels Països Catalans. D’alguna manera
l’Ajuntament intentarà estar al costat d’aquesta plataforma, ajudant en tot allò
que sigui possible i que se’ns permeti, amb l’experiència que tenim de la
consulta popular sobre l’ARE de Can Riera de l’Aigua.
Per això penso que perdem l’oportunitat d’actuar de manera consensuada en
aquest tema. Em va sorprendre molt que quan es va convocar la reunió per
parlar d’aquesta moció, el grup municipal socialista ni tan sols va acceptar de
venir a parlar-ne i plantejar la seva postura. Considero que aquesta actitud és
contrària a l’exercici del dret democràtic de permetre que la gent pugui
manifestar la seva opinió respecte d’un tema determinat, en aquest cas la
independència dels Països Catalans. Us animaria -diu, referint-se als regidors
socialistes- a reflexionar i a plantejar-vos un canvi de postura, en la línia de
respectar els drets democràtics i ser més valents a l’hora de defensar que la
gent es pugui expressar lliurement. Després que cadascú respongui a la
pregunta concreta del referèndum segons cregui...
El Sr. Castaño diu que per al seu grup existeix diferència entre la consulta
popular sobre l’ARE de Can Riera de l’Aigua i la consulta sobre la independència
dels Països Catalans. La primera es va fer sobre un tema d’abast local, en què la
majoria dels regidors del Consistori ens posicionàvem en contra d’un projecte
urbanístic impulsat per la Generalitat de Catalunya en uns terrenys proposats
per l’equip de govern municipal. Al tractar-se d’un tema de caire local –diu-,
enteníem que podia fer-se una consulta popular amb tota normalitat.
Des del PSC respectem els partits que defensen la independència i que no estan
d’acord amb la Constitució espanyola, però ens estranya en aquest cas la
radicalitat i el tacticisme de CiU. Catalunya s’ha dotat d’unes institucions, d’unes
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lleis i d’un Estatut, aprovat per la majoria dels ciutadans, que ha començat a
caminar i que ja està donant els seus fruits. Amb el nou model de finançament
hem passat de rebre 200 i escaig milions d’euros (amb Govern del president
Aznar) a rebre’n més de 2.000 milions. Entre el Govern de l’Estat i el Govern
autonòmic per primera vegada en 30 anys es faran inversions a Catalunya per
més de 12.500 milions d’euros. L’actual Govern de la Generalitat també s’ha
compromès amb el món local i els Ajuntaments hem passat d’ingressar 370
milions d’euros l’any 2003 (amb govern de CiU) a més de 1.000 milions d’euros
aquest any. En el seu moment també CiU va votar a favor de l’Estatut (recordem
el pacte del “Majèstic”, quan el Sr. Mas afirmava que seria el sistema financer
definitiu...). Aquest sistema, però, s’ha hagut de retocar i tant el PSC com el
Govern de la Generalitat han estat ferms en la defensa del model de
finançament pactat a l’Estatut.
En alguns sectors existeix un pensament equivocat de pensar que el PSC és un
partit aliè a la nostra nació. Però aquesta idea es desmenteix fàcilment si
pensem que hem tingut 1,6 milions de vots en les Eleccions generals i que som
la força més votada a Sant Celoni en la majoria de cites electorals. D’on surten
aquests vots? De gent que està de pas? D’extraterrestres que ens visiten? O
d’una majoria de catalans que ens voten? El PSC és un partit nacional,
catalanista, però no independentista. Ho hem dit i ho repetirem. Nosaltres no
creiem que la independència sigui un futur desitjable per a Catalunya.
D’altra banda, quan es va començar a plantejar aquesta moció, es parlava de la
independència de Catalunya. La moció parla ara de la independència dels Països
Catalans. I jo em pregunto si aquesta consulta es farà també a València i a la
Catalunya Nord... Personalment em sembla que tenia més sentit una consulta
popular sobre la independència de Catalunya perquè el marc dels Països
Catalans em sembla un àmbit molt més complex. Aquesta consulta no és
vinculant i la gent ha de saber que desconeixem cap on ens portarà aquest camí.
Tothom és lliure de decidir i les entitats poden optar per fer consultes. La
plataforma que s’ha constituït farà lliurement la consulta que consideri
convenient, però entenem que l’Ajuntament no ha de recolzar-la i així ho
manifestem.
El Sr. alcalde diu que el Sr. Castaño ha fet tot un discurs en defensa de l’Estatut,
però no ha contestat allò que se li ha plantejat: per què s’oposa el PSC a que els
ciutadans puguin fer ús dels seus drets democràtics? Considero que això és
precisament el que aquí s’està plantejant: l’Ajuntament ha de recolzar que es
demani l’opinió de la gent sobre un tema concret? Això és, en definitiva, el que
es proposa a la moció. Entrar en un debat sobre l’Estatut i el finançament
municipal és cansar els oients i desvirtuar el contingut de la moció.
Després d’aquestes intervencions es sotmet a votació el contingut de la moció,
que es transcriu a continuació, amb el resultat que s’indica:
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA REALITZACIÓ
DE LA CONSULTA POPULAR SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DELS PAÏSOS
CATALANS
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El passat diumenge 13 de setembre es va realitzar a la vila d'Arenys de Munt (el
Maresme) una consulta popular sobre la voluntat ciutadana que el poble català
es constitueixi en un Estat independent. Aquesta iniciativa ciutadana comptava,
al principi, amb el suport del consistori arenyenc i de la majoria de grups polítics.
Diversos partits encapçalats per la Falange Española de las JONS es van mostrar
contraris a la celebració d'atorgar veu al poble d'Arenys de Munt i finalment la
fiscalia de l'Estat va prohibit que l'Ajuntament d'Arenys col·laborés en aquesta
expressió de democràcia.
Responent a aquesta agressió directa als drets fonamentals de les persones i els
pobles, que és expressar l'opinió, diversos municipis del país ja han decidit
convocar consultes populars en la mateixa direcció, com a defensa descarada de
la democràcia que queda en entredit amb aquesta mena de sentències.
Atès que la llibertat d'expressió de les persones és un dels béns que cal
preservar i si aquesta característica s'aplica a tota una comunitat municipal
encara té més valor en ell mateix perquè afecta a més gent i les seves decisions
són més transcendentals.
Atès que últimament estem assistint a una reafirmació de la personalitat
col·lectiva catalana perquè aquesta se'n va adonant que la via estatutària s'ha
acabat i que per millorar el seu nivell de vida cal aconseguir un estatus polític
que impliqui la total sobirania de la nostra nació.
Atès que va quedant palès que només des de la unitat de les forces polítiques i
de la societat civil es podrà aconseguir la fita de la independència dels Països
Catalans.
Atès que ja s'ha acabat allò d'anar a pidolar a Madrid perquè som nosaltres qui
paguem i som nosaltres qui hem de decidir què en fem dels nostres diners.
Atès que Sant Celoni i la Batllòria no ha de deixar passar aquesta oportunitat i
cal que se sumin a les consultes de moltes viles i ciutats de Catalunya que també
ho estan fent.
Atès que la nostra vila ja té l'experiència d'organitzar consultes com ja es va
demostrar amb l'Àrea Residencial Estratègica de Can Riera de l’Aigua.
Atès que les catalanes i els catalans tenim èticament la força de la raó
enfrontades a la raó de la força dels espanyols a l'hora de decidir el nostre futur.
Atès que, en democràcia, el poble sempre ha de poder expressar la seva opinió.
Atès que la llibertat no es demana, sinó que simplement s'exerceix.
Atès que en les darreres setmanes s’ha constituït la Plataforma organitzadora de
la consulta popular sobre la independència dels Països Catalans a Sant Celoni i la
Batllòria, formada per entitats, organitzacions i persones a títol individual del
municipi, amb l’objectiu d’organitzar una consulta a Sant Celoni.

59

A proposta dels grups municipals de CiU i de la CUP i de la Secció Local d’ERC de
Sant Celoni i la Batllòria, per 9 vots a favor de les senyores Lechuga, Costa i
Vinyets i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch i Ventura, i 8
vots en contra de les senyores Miracle i de la Encarnación i dels senyors
Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, el Ple municipal ACORDA:
1. Trametre una comunicació a la Comissió organitzadora de la consulta
d’Arenys de Munt i al MAPA (Moviment Arenyenc per l’Autodeterminació),
mostrant-los el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni.
2. Donar suport a la consulta popular que ha acordat realitzar la Plataforma
organitzadora per la consulta popular sobre la independència dels Països
Catalans a Sant Celoni i la Batllòria.
3. Oferir la infraestructura possible per a la realització d'aquesta consulta
popular.
4. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, als i les portaveus dels
grups parlamentaris amb representació a la Cambra, a l’entitat Decidim.cat i a la
Coordinadora per la consulta sobre la independència.
15. INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DEL DARRER
PLE ORDINARI.
L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la següent correspondència rebuda
darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la Corporació se’n dóna per
assabentada:
9

Un escrit de la directora del Servei d’Atenció Primària Granollers-Mollet
del Vallès que acompanya la Síntesi “Memòria 2008”, amb les dades més
rellevants i l’activitat realitzada durant aquest període.

9

Una escrit de l’Ajuntament de Vallromanes en què es comunica el
nomenament de la Sra. Lurdes Prims, com a nova alcaldessa del
municipi.

9

Un escrit de l’Agència Catalana de Residus en què es demana la
col·laboració del nostre l’Ajuntament per a la correcta gestió dels residus
de construcció que es generen a Catalunya.

9

Una carta de la Gerència Territorial Metropolitana Nord de l’Institut Català
de la Salut en què es presenta una nova memòria del conjunt del
territori.

9

Un escrit de la Diputació de Barcelona que acompanya el programa de la
Conferència europea de promoció d’accions locals davant el canvi
climàtic.
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9

Un escrit del director general de IFEMA en què convida el Sr. alcalde al
“Salón Internacional de la Seguridad Vial y el equipamiento para
Carreteras”.

9

Una carta del Sr. Enric Garriga Trullols, president de l’Institut de projecció
exterior de la cultura catalana, relativa a la celebració d’un referèndum
municipal d’autodeterminació.

9

Un escrit de l’Ajuntament de Gualba en que s’informa de l’acord del Ple
per a l’adhesió al conveni de col·laboració amb l’Oficina d’habitatge Baix
Montseny.

16. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I
PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE
JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2009.
Es dóna compte al Ple municipal de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la
regidora de Seguretat Ciutadana en els mesos de juliol, agost i setembre de
2009, i la Corporació se’n dóna per assabentada.
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE JULIOL DE 2009
Dia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6

Extracte
Comunicar a un particular l’aprovació d’una llicència d’activitats
Atorgar un permís d’abocament al clavegueram públic
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Concedir una bestreta del seu salari a un funcionari de la Corporació
Aprovar una certificació de les obres d’urbanització de la UASU-19
Facilitar a una Associació de veïns còpia d’un expedient d’activitats
Encomanar la direcció facultativa de les obres del centre de formació “Sax Sala”
Requerir l’adopció de diverses mesures correctores al titular d’un local d’oci
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Aprovar la despesa per treballs de revisió d’un vehicle municipal
Contractar una persona per a tasques de monitoratge a l’Escola bressol municipal
Concedir una bestreta del seu salari a un treballador de la Corporació
Aprovar la despesa per contractar un espectacle de circ
Incorporar un canvi no substancial en una activitat comercial
Concedir una llicència a Endesa per a un canvi de traçat de línia elèctrica
Concedir una llicència a Endesa per a una estesa de línia elèctrica
Acceptar la renúncia d’un particular a una llicència d’activitats classificades
Mantenir la vigència del contracte d’un treballador de l’Ajuntament
Requerir l’esmena de deficiències en l’informe presentat per Sorea SA per sol·licitar una
modificació de les tarifes de subministrament d’aigua potable
Aprovar el Pla municipal d’adequació de la il·luminació a Sant Celoni
Aprovar la despesa per renovar una assegurança d’un vehicle municipal
Autoritzar un canvi de titularitat d’un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa per contractar una projecció durant les “Festes d’estiu 2009”
Acceptar la renúncia d’un particular a una llicència d’activitats
Aprovar la despesa per treballs d’impressió de les “Festes d’estiu 2009”
Desactivar el Pla bàsic d’emergència per situació de risc meteorològic
Aprovar la factura de despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals (abril 2009)
Aprovar liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Concedir una autorització per instal·lar una terrassa a la via pública
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6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14

Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions de l’exercici 2007
Aprovar la certificació 1a de les obres de restauració de la Plaça Carles Damm
Concedir una llicència d’activitats classificades
Incoar expedient d’ordre d’execució per material acumulat a la coberta d’un edifici
Acceptar la renúncia a una llicència d’obres sol·licitada per un particular
Concedir a un ciutadà un ajornament i fraccionament de quotes d’urbanització
Aprovar el pressupost estimatiu de les “Festes d’estiu 2009”
Arxivar una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per un ciutadà
Aprovar la despesa per contractar una auditoria energètica al Casal d’avis
Modificar un contracte d’assessorament jurídic extern
Modificar un contracte subscrit per a la redacció d’una modificació urbanística
Modificar un contracte subscrit per a la redacció d’una modificació urbanística
Contractar una monitora per a l’Escola bressol municipal
Denegar la concessió d’una bonificació de les escombraries a diverses persones
Concedir la concessió d’una bonificació de les escombraries a diverses persones
Incoar un expedient per prorrogar el contracte de gestió de l’Escola de música
Nomenar dos agents interins per cobrir el servei d’estiu de la Policia Local
Nomenar un agent interí per cobrir una vacant a la Policia Local
Retornar a un particular un dipòsit per gestió de runes
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Autoritzar la celebració d’una festa veïnal al carrer
Concedir una llicència d’obres menors per construir una tanca
Desestimar una sol·licitud del Serveis territorials Maresme-Vallès Oriental per declarar
unes obres d’especial interès
Autoritzar la Policia Local a traslladar un vehicle abandonat al dipòsit municipal
Denegar una subvenció a una entitat del municipi
Aprovar la despesa per renovar la llicència del servei de compartir cotxe
Aprovar la despesa per llogar un equip de música per a l’espectacle “Entre pinces”
Aprovar la despesa per llogar un equip de música per a l’espectacle “Las Migas”
Aprovar la despesa per llogar un equip de música per a l’espectacle “Kexevkezev”
Aprovar la despesa per llogar un equip de so per a un espectacle musical
Aprovar la despesa per contractar un espectacle de titelles
Aprovar la despesa per contractar l’espectacle “Kexevkezev”
Autoritzar un particular a pintar la façana del seu domicili
Aprovar la despesa per a la projecció d’una pel·lícula durant les “Festes d’estiu 2009”
Aprovar la despesa pel subministrament de sauló per renovar una àrea de jocs infantils
Atorgar una subvenció a la Societat de caçadors de Sant Celoni
Atorgar una subvenció al Centre excursionista de Sant Celoni
Atorgar una subvenció al Club bàsquet Sant Celoni
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers (juny 2009)
Concedir autorització a un bar del municipi per instal·lar una terrassa
Aprovar una liquidació de la taxa per tenir una parada al mercat setmanal
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa pel subministrament d’aglomerat asfàltic per reparar el paviment
urbà
Aprovar una certificació de les obres del Centre de formació “Baix Montseny – Sax Sala”
Facilitar a un interessat els plànols d’una llicència d’obres majors
Aprovar la despesa per treballs d’arranjament d’un carrer del municipi
Autoritzar el canvi de titularitat d’un bar
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar
Aprovar la despesa per reparar un vehicle municipal
Concedir a una treballadora municipal una reducció de la seva jornada laboral
Comunicar l’adequació d’un local d’oci a les mesures acústiques ordenades
Aprovar la despesa pel subministrament de pilones per instal·lar a la via pública
Aprovar la despesa pel subministrament de pilones per instal·lar a la via pública
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14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23

Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal Punt 7 Ràdio
Comparèixer davant els tribunals en un recurs contenciós administratiu interposat
Delegar la signatura del director d’Espai Públic a diverses persones de l’àrea
Facilitar a un particular un informe relatiu a la segregació de finques rústiques
Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial
Aprovar la despesa pel subministrament d’una porta per l’entrada de l’edifici Bruc
Arxivar un expedient sobre sostracció de fons de recaptació de la grua municipal
Facilitar al representant d’una associació educativa còpia de documents del seu interès
Aprovar la despesa pel subministrament d’una cortina d’aire per a la biblioteca municipal
Aprovar la despesa pel subministrament d’una cortina d’aire per a l’edifici del carrer Bruc
Aprovar la despesa pel subministrament d’una desbrossadora per a la brigada
Aprovar la despesa pel subministrament de dos màstils per penjar banderoles
Denegar el recurs potestatiu de reposició d’un particular contra una resolució de
l’Alcaldia
Desestimar una sol·licitud de canvi de subjecte passiu d’una taxa de llicència urbanística
Aprovar la despesa per a la instal·lació d’una sala de calderes al camp de futbol
Aprovar la realització d’una activitat per promocionar la lectura
Concedir una llicència d’obres menors a una empresa del municipi
Requerir l’esmena de deficiències relatives a una activitat comercial
Aprovar la despesa pel subministrament de marxandatge per la Festa Major
Aprovar la despesa per instal·lar un intèrfon a l’Escola bressol municipal
Concedir el fraccionament d’una taxa de parades de venda al mercat municipal
Prendre coneixement d’un informe relatiu als tallers de gimnàstica per a gent gran
Aprovar la factura per les despeses de l’estació depuradora d’aigües (maig 2009)
Concedir una llicència municipal a Telefònica per rehabilitar una cambra de registre
Aprovar la liquidació de diversos cursos organitzats per l’Ajuntament
Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació de la via pública per càrrega i descàrrega
Aprovar la liquidació del servei de retirada de vehicles de la via pública (maig 2009)
Aprovar una liquidació de la taxa per ocupació de la via pública
Aprovar una liquidació de la taxa per ocupació de la via pública
Delegar les funcions de l’Alcaldia a una regidora de l’equip de govern
Aprovar la despesa pel lloguer d’una carpa per la Festa Major d’estiu de la Batllòria
Mantenir la vigència del contracte d’una treballadora de l’Ajuntament
Mantenir la vigència del contracte d’un treballador de l’Ajuntament
Notificar el tràmit d’audiència als interessats d’un expedient de responsabilitat
patrimonial
Requerir a l’interessat d’un expedient de responsabilitat patrimonial la presentació de
documents acreditatius dels danys reclamats
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Aprovar una certificació de les obres del pavelló poliesportiu municipal
Aprovar una certificació de les obres d’urbanització del carrer Prim
Aprovar una certificació de les obres d’urbanització de la UASU-19
Aprovar una certificació d’un projecte de millora de la via pública
Aprovar una certificació de les obres de reasfaltat de la Carretera Vella
Aprovar una certificació de les obres de restauració d’una plaça
Facilitar a un ciutadà una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Facilitar a una persona interessada còpia d’un projecte
Incoar un expedient de baixa d’ofici en el padró municipal d’habitants
Considerar justificada una subvenció per l’Associació neurològica Baix Montseny
Aprovar una transferència de crèdits entre partides del pressupost municipal
Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública
Declarar la caducitat d’una activitat comercial
Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal de l’ajuntament
Aprovar el pagament de gratificacions al personal de l’Ajuntament
Aprovar la nòmina de juliol del personal laboral i dels càrrecs polítics
Aprovar les bases generals de selecció de personal funcionari
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23
23
23
24
24
24
24
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Habilitar temporalment una funcionària de l’Ajuntament com a secretària accidental
Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública
Atorgar beques de menjadors a diversos alumnes de les escoles celonines
Declarar la caducitat d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística
Considerar justificada una subvenció atorgada a la Parròquia de Sant Celoni
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes en concepte de bestreta de caixa
Aprovar la despesa pel subministrament de targetes T-10 per la gent gran
Autoritzar les obres de reparació d’un habitatge del municipi
Concedir a un/a ciutadà/na una llicència d’entrada de vehicles
Concedir a un/a ciutadà/na una llicència d’entrada de vehicles
Concedir a un/a ciutadà/na una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’activitats classificades per instal·lar un restaurant
Aixecar l’ordre de suspensió d’un expedient instruït en sol·licitud de llicència d’obres
Autoritzar unes obres de reparació d’un habitatge del municipi
Retornar un dipòsit urbanístic efectuat per a l’enderroc de naus industrials
Autoritzar l’ús d’espais pública a la Colla gegantera de la Batllòria
Ordenar als titulars d’un local d’oci que cessi la utilització d’aparells de reproducció
sonora
Atorgar una subvenció a una Junta de compensació del municipi
Aprovar la despesa per contractar espectacles per a la Festa Major de setembre 2009
Aprovar la despesa per contractar espectacles per a la Festa Major de la Batllòria
Aprovar la despesa per contractar espectacles per a la Festa Major de la Batllòria
Aprovar la despesa per contractar espectacles per a la Festa Major de setembre 2009
Aprovar la despesa per contractar una consultoria d’anàlisi d’habitatges buits
Atorgar una pròrroga per realitzar esmenes a l’edifici a una Comunitat de propietaris
Aprovar els preus públics de la Festa Major d’estiu de la Batllòria
Aprovar els preus públics de la Festa Major d’estiu de Sant Celoni
Atorgar una pròrroga per esmenar deficiències en una discoteca del municipi
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants
Atorgar un termini a un particular per sol·licitar llicència per fer obres al seu habitatge
Sol·licitar una subvenció al Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya
Concedir una bestreta del seu salari a un treballador municipal
Aprovar la relació d’alumnes matriculats a l’Escola de teatre municipal
Concedir una llicència de primera ocupació d’un edifici plurifamiliar
Desestimar tres recursos de reposició contra una resolució de l’Alcaldia
Aprovar la relació d’alumnes matriculats a l’Escola de música municipal
Autoritzar al titular d’un bar la instal·lació d’una terrassa a la via pública
Aprovar la despesa per treballs d’arranjament del camp de futbol de la Batllòria
Aprovar la despesa pel subministrament d’un vidre de la pista del camp d’esports
Aprovar la despesa pel subministrament de carn pel sopar popular de la Festa Major
Aprovar la despesa per contractar una orquestra pel ball de l’Ateneu
Delegar temporalment la signatura de documents a dues persones de l’Àrea de Cultura
Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical per les Festes d’estiu
Aprovar la despesa per contractar un espectacle de circ per les Festes d’estiu
Aprovar la despesa pels treballs d’impressió dels programes de la Festa Major
Aprovar la despesa pels treballs de manteniment de la gespa del camp de futbol
Aprovar la despesa per contractar el manteniment de la central d’alarmes
Aprovar la despesa pel subministrament de material didàctic per a l’Escola bressol
Aprovar la despesa pel subministrament de material divers per a l’Escola bressol
Aprovar la despesa per treballs de neteja dels dipòsits del camp de futbol
Aprovar la despesa per treballs de reparació d’un vehicle municipal
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal (juliol 2009)
Aprovar la despesa per a l’adquisició d’elements de senyalització vertical per festes
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RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE
JULIOL DE 2009
Dia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
18
18
18
18

Extracte
Desestimar resolució Sr. Alex Aranda Chiquero
Desestimar resolució Sr. Antoni Cano Olmo
Desestimar resolució Sr. Antoni Cano Olmo
Desestimar resolució Sr. Daniel Hoyo Vega
Desestimar resolució Sr. Francisco Ruiz Escobar
Desestimar resolució Sr. Gustau Hierro Dubanced
Desestimar resolució Sr. Hassan El Khalili
Desestimar resolució Sr. Ismael de Haro Lopez
Desestimar resolució Sr. J. Oscar Pastor Manrique
Desestimar resolució Sr. Jaume Rovira Jofre
Desestimar resolució Sr. Juan A. Moreno Rams
Desestimar resolució Sra. Laura Guirado Rubio
Desestimar resolució Sra. Maria Montañas Macias González
Estimar resolució Sra. Maria Illa Parés
Desestimar resolució Sr. Marti Subirà Sibina
Desestimar resolució Sr. Mateo Herrero Gracia
Desestimar resolució Sr. Mateu Monsonís Santamaria
Desestimar resolució Sra. Míriam Delgado Ruiz
Desestimar resolució Sr. Roger Ibern Collgròs
Desestimar resolució Sra. Sílvia Ger Bellosta
Desestimar resolució Sr. Tomás Sans Marqués
Desestimar resolució Sr. Xavier Pou González
Desestimat resolució Sr. Agustín Llaberia Legarreta
Desestimar resolució Sra. Antonia Navarro Conesa
Desestimar resolució Sr. Antonio Palomé Alomà
Desestimar resolució Sr. Attalauziti Driss
Desestimar resolució Sra. Bibiana Helena Tiffon Nonis
Desestimar resolució Sr. Jaime Pacho Obradors
Desestimar resolució Sr. Javier Garcia Reyes
Desestimar resolució Sr. Joan Jubany Pascual
Desestimar resolució Sr. José Fernández Gómez
Desestimar resolució Sr. Josep Fàbregas Vives
Desestimar resolució Sr. Josep Oriol Cruells Clanchet
Desestimar resolució Sr. Juan Carlos Acebedo Sáez
Desestimar resolució Sra. Lidia Capdevila Aguiló
Desestimar resolució Sra. M. Teresa Bernal Sifré
Desestimar resolució Sra. M. Isabel Rodríguez Manzano
Estimar resolució Sra. Maria Mercè Cortina Martí
Desestimar resolució Sra. Maria Yenit Piedrahita
Desestimat resolució Sr. Miquel Navarro Tarridas
Desestimar resolució Sr. Modesto Ramos Marín
Desestimar resolució Sra. Montserrat Carrau Ramos
Desestimar resolució Sr. Rachid Azahouani
Estimar resolució Sra. Rosalia Martin Garcia
Desestimar resolució Sra. Sandra Rosas Rodríguez
Desestimar resolució Sr. Santiago A. Sarubbi Argamasilla
Desestimar resolució Sr. Danilo Turrion Aguzzi
Desestimar resolució Sr. Josep Julià Saurí
Estimar resolució Sr. Angel Vaquero Muriedas
Estimar resolució Sr. Antonio Domínguez Jiménez
Estimar resolució Sr. David Cadalso Chamizo
Estimar resolució Sr. Emili Vives Ginesta
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18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
28
28
28

Desestimar resolució Sr. Enric Sahun Esturgó
Estimar resolució Sra. Jessica M. Tierno Nortes
Estimar resolució Sr. Jordi Rodríguez Capel
Estimar resolució Sr. Jorge Gaspar Zarallo
Estimar resolució Sr. José Quicios Garcia
Estimar resolució Sr. Josep Prat Vela
Estimar resolució Sr. Lluís Canaletas Carabassa
Estimar resolució Sr. Martí Pina Ginesta
Estimar resolució Sr. Martín Puig Vilardebó
Estimar resolució Sra. Mercedes de Aysa Cardenal
Estimar resolució Sr. Pedro J. Domínguez Duque
Estimar resolució Sr. Sergi Zamora Solé
Estimar resolució Sra. Sonia Serra Puigvert
Estimar resolució Sra. Tamara Leal Alberto
Estimar resolució Sra. Laia Gayet Manzanares
Estimar resolució Sra. Núria Lleixà Lizarte
Arxiu per sentència penal Sr. Aleix Sapiña Sabadell
Arxiu per sentència penal Sr. Catalín Sabin Dologa
Arxiu per sentència penal Sra. Eva Padilla Espín

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’AGOST DE 2009
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
7
7
8
8
10
11
11
12
12
14
17
17
17
18
19
24
24
24
24
24
25

Facilitar a un ciutadà còpia de documents d’un expedient d’obres majors
Concedir una llicència d’obres per condicionament d’un local del municipi
Aprovar el pressupost de la Festa Major d’estiu de la Batllòria
Aprovar una transferència de crèdits entre partides del pressupost municipal
Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes
Concedir una llicència a Endesa per fer un canvi de traçat d’una línia aèria
Concedir una llicència d’obres per rehabilitar la coberta d’un habitatge
Aprovar la despesa per la compra de 10 ordinadors portàtils
Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SA per obertura de rasa sobre calçada
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SA per obertura de cata sobre vorera
Aprovar la despesa per la compra d’una impressora per a l’edifici del Safareig
Concedir una llicència d’obres per rehabilitació d’una façana
Activació en fase d’alerta del Pla d’actuació municipal per incendi forestal
Desactivació en fase d’alerta del Pla d’actuació municipal per incendi forestal
Aprovar els documents de lliurament d’ordinadors portàtils a diversos locals públics
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar
Suspendre la resolució d’un expedient d’obres
Atorgar diverses beques per a llibres a alumnes de les escoles del municipi
Incorporar un canvi a una llicència d’ampliació d’estació de servei a la Batllòria
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança per a actes del Correfoc
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Contractar una persona per substituir la baixa d’un treballador municipal
Suspendre la resolució d’un expedient d’obres per adequació d’un local
Mantenir la vigència del contracte d’un treballador municipal
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Facilitar una còpia de llicència d’activitats a un particular
Facilitar a una comunitat de propietaris el projecte d’execució d’un edifici
Contractar una educadora social per cobrir una baixa per maternitat
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
Aprovar les quantitats en concepte de cànon fix de la concessió del servei del complex
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25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
31
31
31
31
31
31
31
31

esportiu municipal
Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal de l’ajuntament
Concedir una bestreta del seu salari a una funcionària de la Corporació
Corregir un error en una resolució de devolució de dipòsits urbanístics
Incoar un expedient de baixes del padró municipal d’habitants
Aprovar el pagament de gratificacions al personal de la Corporació
Aprovar la nòmina d’agost del personal laboral i dels càrrecs polítics de l’Ajuntament
Revocar la baixa en el padró d’habitants de diverses persones per renovació
Arxivar un expedient per instal·lació d’una activitat comercial
Concedir un ajornament i fraccionament de contribucions especials
Autoritzar l’ampliació de l’horari de tancament d’un local
Revocar la baixa en el padró d’habitants de diverses persones per renovació
Aprovar el repartiment provisional de les quotes d’urbanització del Puig de Bellver
Arxivar un expedient instruït per instal·lar un magatzem de material de poda
Incoar un expedient per donar de baixa diverses persones del padró d’habitants
Aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública
Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat municipal
Aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública
Acceptar la renúncia d’una empresa a una llicència d’obres
Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical a l’Ateneu
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència ambiental per legalitzar una explotació porcina
Acordar la pròrroga d’un contracte de servei de transport escolar
Acceptar la renúncia a una sol·licitud de llicència de primera ocupació d’un habitatge
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes feta per l’interventor municipal

RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES
D’AGOST DE 2009
Dia Extracte
14 Resolució proposta sanció
14 Resolució acord incoació zona blava

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE SETEMBRE DE 2009
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Autoritzar el canvi de titularitat d’un aparcament de vehicles
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Denegar la concessió d’una bonificació de la taxa de conservació del cementiri
Aprovar la concessió d’una bonificació de la taxa de conservació del cementiri
Aprovar la despesa pel lloguer d’un grup electrogen
Aprovar la despesa per treballs d’impressió de la Guia d’activitats per a les escoles
Aprovar la despesa per treballs d’impressió dels llibres de la “Guia m’hi apunto”
Nomenar un Policia Local com a agent en pràctiques
Retornar a un particular un dipòsit urbanístic i una fiança per gestió de runes
Aprovar la despesa pel subministrament de pa pels àpats de la Festa Major
Mantenir la vigència del contracte d’un treballador laboral
Mantenir la vigència del contracte d’un treballador laboral
Mantenir la vigència del contracte d’un treballador laboral
Mantenir la vigència del contracte d’un treballador laboral
Mantenir la vigència del contracte d’un treballador laboral
Mantenir la vigència del contracte d’un treballador laboral
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10

Mantenir la vigència del contracte d’un treballador laboral
Mantenir la vigència del contracte d’un treballador laboral
Mantenir la vigència del contracte d’un treballador laboral
Contractar una monitora per a l’Escola bressol municipal
Contractar una tutora pel programa de qualificació professional del PTT
Contractar una monitora per a l’Escola bressol municipal
Obrir un compte de dipòsit a termini amb una entitat financera del municipi
Aprovar la relació de crèdits incobrables tramesos per l’ORGT
Donar de baixa una llicència de gual
Arxivar un expedient instruït per a la instal·lació d’un taller per inexistència d’activitat
Autoritzar la celebració d’un acte al Casal Popular Quico Sabater
Autoritzar l’ampliació de l’horari de tancament d’un bar
Aprovar una certificació de les obres del nou pavelló poliesportiu municipal
Aprovar una certificació de les obres del Centre de formació Baix Montseny
Aprovar una certificació de les obres de restauració de la plaça Carles Damm
Ampliar un contracte de dipòsit amb una entitat financera
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró municipal d’habitants
Revocar la baixa en el Padró municipal d’habitants de diverses inscripcions
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers (agost 2009)
Aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
Concedir a un ciutadà els drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Acceptar la renúncia d’un particular a una llicència d’activitat comercial
Acceptar una ajuda atorgada per la Direcció General de Medi Natural
Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio
Mantenir la vigència del contracte d’un treballador laboral
Retornar una garantia definitiva dipositada per l’adjudicació d’un contracte
Concedir una llicència d’obres per instal·lació de gas natural
Autoritzar unes obres de rehabilitació d’un habitatge
Contractar un coordinador d’informació del Parc natural Montnegre Corredor
Concedir a un ciutadà els drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Facilitar a una empresa interessada fotocòpia d’un expedient d’activitats
Atorgar beques de llibres a diversos alumnes per al curs 2009-2010
Delegar a una regidora la competència per celebrar un matrimoni civil
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Contractar una tècnica en educació per l’Escola bressol municipal
Facilitar a un particular còpia d’un certificat tècnic d’obres d’un habitatge
Incoar expedient per aprovar un projecte d’actuació d’interès públic
Retornar un dipòsit urbanístic per gestió de runes
Contractar una persona per a la gestió del projecte xarxa del Pla educatiu d’entorn
Contractar una persona per a tasques de dinamització del Pla educatiu d’entorn
Contractar una persona per a tasques d’animació d’activitats d’acollida i participació
Generar crèdit per finançar la Festa Major de 2009
Generar crèdit per a la compra d’una biotrituradora
Incoar expedient per esbrinar la possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Notificar el tràmit d’audiència en un expedient
Contractar cinc professors/es per a l’Escola d’adults
Denegar a un particular una llicència d’obres
Facilitar còpia d’una llicència d’obres a un ciutadà
Revocar la baixa en el Padró d’habitants de diverses inscripcions
Incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística
Aprovar relacions de crèdits incobrables trameses per l’ORGT
Atorgar una subvenció a una associació de veïns del municipi
Atorgar una subvenció a una entitat del municipi
Atorgar una subvenció a una entitat del municipi
Atorgar una subvenció a una entitat del municipi
Aprovar una liquidació de la taxa de venda ambulant al mercat setmanal
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10
10
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22

Aprovar una liquidació de la taxa de venda ambulant al mercat setmanal
Aprovar una liquidació de la taxa de venda ambulant al mercat setmanal
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Autoritzar un canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Autoritzar un canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Concedir una llicència per estesa de línia elèctrica
Concedir una llicència d’obres menors
Autoritzar les obres de rehabilitació d’un habitatge
Concedir una llicència d’obres menors
Contractar una persona per cobrir una baixa de maternitat
Aprovar la despesa pel subministrament de cadires per a la Festa Major
Aprovar la despesa pel subministrament de cartutxos per a la Policia Local
Atorgar una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Atorgar una pròrroga per presentar documentació relativa a una ordre d’execució
Aprovar una despesa pel subministrament de taules per a actes populars
Facilitar a un particular una proposta de resolució sobre un expedient d’activitats
Autoritzar la modificació d’un permís d’abocament
Desestimar la petició d’un ciutadà relativa a la revisió de sorolls del seu local
Contractar un tècnic mitjà per l’Àrea d’Entorn
Estimar la sol·licitud d’un funcionari de canviar el seu horari laboral
Aprovar l’expedient de contractació de les obres d’ampliació de l’EDAR
Concedir una llicència d’obres
Autoritzar el canvi de titularitat d’un bar
Aprovar la despesa per a l’elaboració d’un mapa d’orientació esportiu escolar
Trametre documentació sol·licitada pel grup municipal del PSC
Concretar el temari general per a les convocatòries de l’oferta pública d’ocupació
Notificar un tràmit d’audiència en un expedient de responsabilitat patrimonial
Notificar un tràmit d’audiència en un expedient de responsabilitat patrimonial
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Aprovar una certificació de les obres del pavelló poliesportiu municipal
Aprovar una certificació del Centre de formació Baix Montseny
Aprovar la factura corresponent a les despeses de l’estació depuradora (juny 2009)
Concedir una llicència ambiental
Concedir una llicència d’obres per obertura de cata sobre vorera
Concedir una llicència d’obres per obertura de cata sobre vorera
Concedir una llicència a Telefónica de España
Retornar un dipòsit per gestió de runes
Incoar un expedient per possible responsabilitat patrimonial
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’activitats classificades
Concedir una llicència per a estesa de línia elèctrica
Concedir una llicència d’obres per obertura de cata sobre vorera
Concedir una llicència d’obres per obertura de cata sobre vorera
Concedir una llicència d’obres per obertura de cata sobre vorera
Incoar un expedient per aprovar un projecte d’una actuació d’interès públic
Autoritzar a un ciutadà a disposar d’una plaça d’aparcament reservada
Notificar el tràmit d’audiència en un expedient de responsabilitat patrimonial
Desestimar un recurs de reposició relatiu a un expedient de responsabilitat patrimonial
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Arxivar un expedient d’instal·lació d’una activitat
Reclamar una aportació econòmica relativa a un projecte d’urbanització
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22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’obres per rehabilitació d’un edifici
Concedir una llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos
Acceptar la cessió gratuïta d’una finca per part d’un ciutadà
Retornar un dipòsit urbanístic
Suspendre la resolució d’un expedient d’obres
Acordar la liquidació de la taxa per ocupació de la via pública
Autoritzar un canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar un canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Trametre documentació sol·licitada pel grup municipal del PSC
Aprovar la relació d’alumnes matriculats el curs 2009-2010 a l’Escola bressol municipal
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (setembre 2009)
Revocar la baixa en el Padró municipal d’habitants de diverses persones
Aprovar la liquidació del servei de retirada de vehicles de la via pública (juny 2009)
Aprovar la despesa per arranjament de les banquetes del camp de futbol
Aprovar la despesa pel subministrament de cortines per a la biblioteca
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa pel subministrament d’una escala per a les pistes d’atletisme
Aprovar el pagament de gratificacions al personal laboral i funcionari
Aprovar la nòmina del personal funcionari, laboral i polític (setembre 2009)
Concedir una llicència de primera ocupació
Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal de l’Ajuntament
Trametre al grup municipal del PSC diversa documentació sol·licitada
Revocar la baixa en el Padró municipal d’habitants de diverses persones
Aprovar la liquidació de la taxa per una parada de venda al mercat setmanal
Aprovar la despesa per contractar una orquestra pel ball a l’Ateneu
Convocar una plaça d’administrativa vacant a la plantilla de l’Ajuntament
Convocar una plaça d’enginyer vacant a la plantilla de l’Ajuntament
Convocar una plaça de peó vacant a la plantilla de l’Ajuntament
Convocar una plaça de tècnic auxiliar vacant a la plantilla de l’Ajuntament
Convocar una plaça de tècnic d’administració general vacant a la plantilla de l’Ajuntament
Convocar una plaça de tècnic de Cultura vacant a la plantilla de l’Ajuntament
Convocar una plaça de tècnic d’Esports vacant a la plantilla de l’Ajuntament
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música
Aprovar la liquidació de la taxa per una parada de venda al mercat setmanal
Delegar a una regidora de la Corporació les funcions d’Alcaldia
Arxivar una llicència d’obres per reforma d’un local comercial
Concedir bonificacions per a la realització d’activitats a l’Escola de música
Facilitar a un particular còpia d’un informe d’inspecció d’una activitat
Incoar un expedient de clausura d’una activitat
Acceptar una renúncia a una llicència d’obres menors
Acceptar una renúncia a una llicència d’obres menors
Aprovar la despesa per serveis de veterinari i guarderia d’animals
Aprovar la despesa per contractar un servei d’animació cultural
Sol·licitar una ajuda a la Diputació de Barcelona per un programa de foment de l’ocupació
Aprovar una certificació de les obres de millora de la via pública
Aprovar la despesa per fer un curs de monitors d’activitats de lleure
Retornar una fiança per gestió de runes
Comunicar a l’Ajuntament de Fogars la quota corresponent a l’Escola de música
Comunicar a l’Ajuntament de Riells Viabrea la quota corresponent a l’Escola de música
Comunicar a l’Ajuntament de Riells Viabrea la quota corresponent a l’Escola de teatre
Comunicar a l’Ajuntament de Campins la quota corresponent a l’Escola de música
Aprovar factures presentades per Can Clarens SL
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
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29
29
29
30
30
30
30
30
30

Citar un testimoni en un expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial
Notificar un tràmit d’audiència en un expedient de responsabilitat patrimonial
Autoritzar la instal·lació d’expositors a la plaça Comte del Montseny
Elevar a definitiva l’adjudicació d’un contracte de serveis
Incoar un expedient de clausura d’una activitat
Incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística
Aprovar diverses retencions de crèdit
Aprovar un projecte d’execució d’unes obres de rehabilitació
Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència

RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE
SETEMBRE DE 2009
Dia
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Extracte
Resolució acord incoació zona blava
Resolució incoació 9990
Resolució proposta sanció
Estimar resolució Sr. Abdoulie Mankanere
Estimar resolució Sr. Agustín Casanova Maturana
Estimar resolució Sr. Alejandro Lopez Pérez
Desestimar resolució Sra. Anabel Cuevas Laso
Estimar resolució Sr. Antoni Pujol Forn
Desestimar resolució Sr. Bernardo Mauricio Alegria Rios
Resolució expedients caducats
Estimar resolució Sr. Carlos Giró López
Desestimar resolució Sra. Clara Altes Morera
Desestimar resolució Cosmètics Giuratorts CP
Desestimar resolució Sr. David Figueras Pinós
Estimar resolució Sra. Dolores Márquez Romo
Estimar resolució Sra. Eva Cabrera González
Desestimar resolució Sra. Eva Taulé Gabarra
Desestimar resolució Sr. Francisco Bruguera San Jose
Estimar resolució Sr. Gerard Puig Vidal
Estimar resolució Sr. Hicham Lechhab
Desestimar resolució Sra. Immaculada Navarrete Vega
Desestimar resolució Sra. Immaculada Navarrete Vega
Desestimar resolució Inversions Boscaires del Montseny SL
Desestimar resolució Inversions Boscaires del Montseny SL
Desestimar resolució Inversions Boscaires del Montseny SL
Desestimar resolució Sr. Ivan González Hermoso
Desestimar resolució J C Occhiali SL
Desestimar resolució Sr. Jaume Grau Xena
Desestimar resolució Sr. Joan Grau Clopés
Desestimar resolució Sr. Jordi Abril López
Desestimar resolució Sr. Lluc Monné Miravet
Estimar resolució Sr. Lorenzo Lorente Jurado
Estimar resolució Calidad Plus Roja SL
Estimar resolució Sr. Marc Domènech Duran
Estimar resolució Sra. Maria Àngels Ulies Armiñana
Desestimar resolució Sra. Maria Rodríguez Lorite
Estimar resolució Sra. Marta Carme Payà Vives
Estimar resolució Sr. Marti Torres Hernández
Desestimar resolució Sr. Miquel Venteo Garcia
Desestimar resolució Sra. Montserrat Aranda Sánchez
Desestimar resolució Sr. Narcís Casadevall Comamala
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15
15
15
15
15
15

Desestimar resolució Sr. Oscar Moles Avariento
Estimar resolució Revestiments Pintures i Lacats Massanet
Desestimar resolució Servicios Industriales y Obras Diaz MA
Estimar resolució Sra. Silvia Garcia Amadó
Desestimar resolució Sra. Silvia Solé Muñoz
Estimar resolució Telefónica de España SAU

17. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE JULIOL, AGOST I
SETEMBRE DE 2009.
Durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2009, i per raons de màxima
urgència, l’Alcaldia ha procedit a la contractació del personal que es descriu a
continuació:
Juliol 2009
- Una monitora per a l’Escola bressol
- Una monitora per cobrir la baixa laboral d’una treballadora de l’Escola
bressol
Agost 2009
- Un peó per cobrir la baixa laboral d’un treballador de l’Àrea de Cultura
- Una educadora social per realitzar serveis a l’Àrea de Comunitat
Setembre 2009
- Una monitora per a l’Escola bressol
- Una tutora pel programa de qualificació professional del PTT
- Una monitora per a l’Escola bressol municipal
- Un coordinador de serveis d’informació al Parc Montnegre-Corredor
- Una tècnica auxiliar per cobrir la baixa d’una treballadora de l’Escola bressol
- Una tècnica mitjana per fer tasques de gestió del projecte xarxa del PTT
- Un educador social per a tasques de dinamització de l’Aula Joan Fuster
- Una auxiliar administrativa per a tasques d’animadora d’activitats d’acollida
- Una treballadora social per cobrir la baixa maternal d’una treballadora de
l’Àrea de Comunitat
- Cinc professors per al curs 2009-2010 de l’Escola d’adults
Atès el que estableix l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre
contractació urgent de personal, l'Alcaldia INFORMA al Ple de les contractacions
temporals del següent personal, efectuades durant els mesos de juliol, agost i
setembre de 2009, i la Corporació se’n dóna per assabentada.
Juliol 2009
Sílvia Joan Fernández
Maria Assumpció Ginesta Clopés

Monitora
Monitora

Agost 2008
Marc Martí Muñoz
Rebeca Pacios Morales

Peó
Educadora social
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Setembre 2009
Maria Assumpció Ginesta Clopés
Rocio Méndez Mateo
Sílvia Joan Fernández
Sergi Travessa Danés
Vanina Gimeno Breton
Glòria Majó Reberté
Joaquim Framis Amatllé
Khadija Mouloud
Raquel Muñoz Rodríguez
Marcel Fontanillas Puigdefàbregas
Neus Selga Martí
Marta Palomé Planas
Anabel Quiñones Leiva
Sílvia Herranz Rodríguez

Monitora
Tutora del PTT
Monitora
Coordinador de serveis
Tècnica auxiliar
Tècnica mitjana
Educador social
Auxiliar administrativa
Treballadora social
Professor
Professora
Professora
Professora
Professora

18. PRECS I PREGUNTES.
9 El Sr. Arenas diu que el passat 16 de setembre els tres grups municipals
van fer una reunió per decidir la ubicació del nou hospital que s’ha de
construir a Sant Celoni. En aquesta reunió es va acordar que s’elaborés
un estudi de mobilitat de la zona de Can Riera de l’Aigua. El dia 30 de
setembre –diu- s’havia de presentar aquest estudi, però no se’ns va
convocar a cap reunió. Quan es farà la reunió definitiva sobre la
ubicació del nou hospital, amb l’estudi de mobilitat sobre la taula?
El Sr. alcalde diu que l’estudi tècnic de mobilitat de Can Riera de l’Aigua s’està
fent, però encara no està acabat. Així que estigui, convocarem la reunió –diu-.
Per nosaltres aquest és un tema prioritari.
El Sr. Castaño diu que els preocupa aquest endarreriment. A finals de juliol es va
fer una reunió sobre aquest tema i es va quedar per la darrera setmana d’agost.
Aquesta reunió es va traslladar al 16 de setembre, i ara també s’endarrereix
l’estudi de mobilitat...
9 El Sr. Ventura diu que fa gairebé un any que es va inaugurar el Parc
d’activitats del Pertegàs. Es té pensat tornar a construir el rocòdrom
que va ser incendiat? Si és així, quan es farà?
El Sr. Cuminal respon que aquell rocòdrom havia de ser una joia per a Sant
Celoni i, especialment, per als amants de l’escalada. Era una bona construcció i
esperàvem –diu- poder-hi organitzar campionats, però va ser cremat en un acte
de vandalisme, sense que fos possible la seva reparació. Des de l’equip de
govern pensem que tenim el deure de tornar-lo a construir, però amb les
garanties suficients per a que no es pugui tornar a cremar. En aquest sentit,
s’està estudiant la possibilitat de construir el rocòdrom amb un material diferent,
no incendiable, sense que això signifiqui reduir la qualitat de l’equipament per a
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la pràctica de l’escalada. Encara no s’ha pres cap decisió, però la nostra voluntat
es tornar-lo a construir.
9 La Sra. Vinyets diu que en el darrer Ple el grup municipal de la CUP va
plantejar una sèrie de dubtes sobre el nou model de Casal d’estiu que
l’equip de govern ha posat en funcionament aquest any. Malauradament diu- els nostres temors inicials s’han fet realitat i hem pogut comprovar
una sèrie de disfuncions en aquest nou model de casal:
- Si l’any 2008 el casal comprenia tot l’estiu (del 25 de juny al 5 de
setembre), enguany s’ha limitat al mes de juliol (amb excepció de dues
activitats realitzades per una entitat durant el juliol i els primers quatres
dies de setembre).
- Alguna de les entitats participants ha subcontractat el servei del Casal
d’estiu a empreses privades.
- Els preus per a les famílies han augmentat considerablement en relació
a l’any 2008.
- Enguany hi ha hagut una retallada pressupostària de primera magnitud:
s’ha reduït el pressupost del casal a la meitat en relació a l’any 2008.
Davant aquestes i altres disfuncions, quina política pensa seguir
l’equip de govern en relació al Casal d’estiu de cara a l’any vinent?
Continuarà aquest mateix model o s’implementarà un altre tipus
de casal que arribi a tots els infants i joves del municipi?
El Sr. alcalde es compromet a fer arribar la resposta al grup municipal de la CUP,
però encara hi ha pendent –diu- una reunió per valorar el model de Casal d’estiu
d’aquest any.
El Sr. Cuminal diu que l’equip de govern fa una valoració molt diferent del Casal
d’estiu d’aquest any. D’entrada, val a dir que si l’any 2008 van organitzar Casals
d’estiu el Club tenis Sant Celoni, l’escola Cor de Maria i l’Ajuntament de Sant
Celoni, enguany ho han fet l’AMPA de l’escola Josep Pallerola, l’AMPA de l’escola
Soler de Vilardell, l’AMPA de l’escola la Tordera, les escoles La Salle i Cor de
Maria, el Club tenis Sant Celoni i el Club tenis Montnegre. Una dada significativa
–diu- és el nombre de participants. L’any passat, la setmana amb més
participació va ser la segona setmana de juliol, amb 39 participants, i aquest any
ha sigut també la mateixa setmana, amb 412 participants. Si no hi ha hagut
oferta el mes d’agost ha sigut perquè l’any passat en aquest mateix mes només
es van inscriure 11 persones (8 de les quals eren del centre de menors de
Gualba). Per cobrir aquesta poca demanda, l’AMPA del col·legi Josep Pallerola es
va comprometre a oferir activitats durant el mes d’agost, però al final no es va
fer perquè no hi van haver inscripcions.
Respecte del model econòmic de casal, nosaltres hem de mirar per l’economia
municipal. En el pressupost de l’any passat es va dotar una partida
pressupostària de 65.000 € per al Casal d’estiu i es van ingressar per aquest
concepte 25.000 €. Per tant, el cost que va assumir l’Ajuntament per aquest
servei va ser de 40.000 €. Enguany, amb els convenis que s’han signat amb les
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entitats organitzadores de casals, la quantitat assumida per l’Ajuntament ha
sigut considerablement menor: 9.500 €. Aquesta diferència ens ha permès
atorgar més beques a les famílies (l’any passat se’n van donar per valor de
2.300 € i aquest any s’han repartit 4.200 €, als que cal afegir una partida de 500
€ per un vetllador que acompanyés els infants amb necessitats específiques).
Aquests números ens han d’ajudar a valorar les sensacions que es pugui tenir
dels resultats del Casal d’estiu. De tota manera, tenim pendent una reunió el dia
21 d’octubre amb les entitats organitzadores i sembla més sensat respondre la
pregunta de la Sra. Vinyets passada aquesta reunió i feta una valoració global
del servei.
La Sra. Vinyets diu que, pel que sembla, les percepcions d’uns i altres sobre els
resultats del Casal d’estiu són ben diferents. Voldríem –diu- que ens féssiu
arribar els números que ha exposat el Sr. Cuminal perquè no ens quadren.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:48 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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