ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2009

Sant Celoni, 22 de juliol de 2009
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:00 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 Jordi Cuminal Roquet, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre Sánchez,
Marià Perapoch Valls, Joan Castaño Augé, Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín,
Josep M. Bueno Martínez, Raül Casado Jiménez, Miquel Vega Vega i Albert
Ventura Rovira, assistits pel secretari municipal Ramon Oriol Grau i amb la
presència de l’interventor accidental Joan Muntal Tarragó.
Inicialment el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol
comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui.
~~~~~~~~~~
Pren la paraula el Sr. Joan Rubiralta Suriol, president de la Secció Local d’ERC a
Sant Celoni i la Batllòria.
Bona nit –diu-. D'entrada voldria comentar una qüestió administrativa que
creiem que no s'ha fet bé. Si es va acordar convocar un Ple ordinari cada dos
mesos i el mes passat se’n va fer un, aquest hauria de ser extraordinari, oi? Per
què se l'ha qualificat d'ordinari, doncs?
Dit això, no he volgut parlar de l'Acampada Jove fins ara perquè esperàvem que
el govern municipal hagués buscat una solució alternativa a la manca d'ingressos
i de prestigi de la vila, que la marxa de l’Acampada Jove ha provocat. Malgrat
l'espera, no hem vist res. I és una veritable llàstima. Tothom qui coneix el món
econòmic de Sant Celoni sap de la importància que tenen els comerços i les
botigues en general, així com els establiments d'hostaleria. Enguany aquests
negocis s'han trobat que la manca de capacitat del govern municipal per arribar
a acords acceptables amb les JERC ha fet que s'acabés aquesta oportunitat.
Després de tot l’estira i arronsa, qui hi ha sortit perdent sense cap mena de
dubte és la nostra vila. Hem de recordar que l’Acampada Jove es va començar a
celebrar a Sant Celoni quan ERC era al govern municipal, però amb el canvi de
govern tot s'ha acabat. Ja m'agradaria saber què en pensa d’això el sector
econòmic que ha deixat d’ingressar un bon calaix, i més ara que Sant Celoni
torna a sortir poc als mapes i, per tant, tindrà poques visites. La raó principal
d'aquesta manca d'entesa no és altra que l’actitud partidista de l'equip de
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govern, que considera l'Acampada Jove com la festa d'una entitat política. Això
només és cert en una petita part. És evident que les JERC són els organitzadors
de l’acte, però de cap manera es pot entendre que 40.000 persones, bàsicament
joves, vinguin a la festa només perquè els convoqui un partit. Més enllà d’un
míting, l’Acampada Jove és el festival musical i cultural més importat dels Països
Catalans, i en els últims anys es feia a Sant Celoni. Ara ja sabem que enguany
es farà a Montblanc (amb Alcaldia d'ERC, per cert), i l'alcalde d’aquesta població
parla de l’esdeveniment com si els hagués tocat la rifa. Altres municipis com
Arbúcies, quan perden un festival d'aquestes característiques, organitzen un
altre festival alternatiu per pal·liar les pèrdues. Aquí, malgrat algunes propostes
interessants que s'han fet des de diverses regidories, seguim pasturant
idíl·licament, com deia el Manifest groc. Esperem que l'any que ve Sant Celoni
torni a tenir una activitat cultural i musical que aporti molta gent, diners i
prestigi a la nostra vila.
D'altra banda –continua el Sr. Rubiralta- ens volem fer ressò d'una protesta que
afecta diverses treballadores del supermercat Mercadona. Llegiré a continuació
l’escrit que han distribuït, convenientment traduït:
<< Demanem el suport per a les nostres conciutadanes.
Avís important: el dia 25 de juliol es farà una concentració davant del Mercadona
de Sant Celoni (al Centre Comercial Altrium). Les causes d'aquesta concentració
són, ni més ni menys, que l'acomiadament de 15 honrades treballadores, a les
que s’ha acusat amb falsos testimonis i a les que s’ha tractat de lladres, tot per
encobrir les malalties i reduccions de jornades per maternitat (ja que sembla que
no poden ser mares i treballadores alhora) i per fer el que en aquesta crisi fan
gairebé totes les empreses, presentar un ERO (Expedient de Regulació
d'Ocupació) i així rentar la seva imatge de cara al poble, sense importar-los
embrutar la imatge de les treballadores. Per això, us demanem als veïns, veïnes
i clients que us uniu a nosaltres el dia 25 de juliol a les 12 hores per tal de
cantar-los les quaranta. Us hi esperem!>>
Esmentem això, entre d'altres consideracions, pel comentari que a l'últim Ple
se'ns va fer sobre la protecció per part d’ERC dels drets laborals de les dones.
Que nosaltres sapiguem, cap força política amb representació municipal no ha
donat suport ni ha fet difusió de la reclamació d’aquestes treballadores. Tampoc
no entenem què estan fent els sindicats majoritaris de l’empresa en aquest cas.
D’altra banda, voldríem preguntar al regidor d'Educació i alcalde de la nostra vila
si ja s'han repartit a tots els centres escolars del municipi els llibrets de com
iniciar la demanda d'un Pla d'innovació de coeducació proposat pel Departament
d'Educació, que des de la Secció Local d’ERC vam fer arribar a la tècnica de la
dona de l'Ajuntament fa algunes setmanes. Quina ha estat la resposta dels
responsables de cada centre? Hi ha alguna escola que ho apliqui o tingui la
intenció de fer-ho?
Canviant de tema, voldríem insistir en la problemàtica de trobar aparcament a la
nostra vila. Com tenim aquest tema? Quan començaran les obres de
l'aparcament soterrat a la Plaça del Comtes del Montseny?
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I aprofito per dir que les preguntes que fem des de la Secció Local d’ERC a l’inici
dels Plens no són per satisfer la nostra “curiositat insaciable”, sinó perquè creiem
que interessen a la ciutadania. Per tant, no és vàlid que se’ns convidi a demanar
dia i hora per parlar personalment amb el regidor que correspongui, ja que
pensem que la gent que ens escolta ha de conèixer les explicacions públiques
dels càrrecs responsables.
Així mateix, hem presentat dues mocions per ser aprovades al proper Ple: una
per a l’adhesió del nostre municipi al grup “Ciutat Gay Friendly” i l’altra per a
l’adhesió a la iniciativa legislativa popular “Televisió sense fronteres”. Ja les
comentarem en el seu moment en la intervenció que fem abans de cada Ple per
a que les conegueu i puguin ser aprovades.
Respecte del Ple d’avui, la majoria de punts de l’ordre del dia són qüestions de
tràmit. Només comentar, pel que fa al punt número 4 (les festes locals per al
2010) que trobem correcta la proposta i, respecte del punt número 5 (la
ratificació de l’acord del Consell Escolar Municipal sobre el model educatiu de
Sant Celoni) que nosaltres creiem que l'educació a la nostra vila ha de complir
amb els paràmetres de l'excel·lència pel que fa la qualitat de l'ensenyament
impartit, la igualtat d'oportunitats, la catalanitat de la llengua i dels continguts,
la diversitat de l'alumnat i la coeducació.
Res més. Gràcies per escoltar-me –conclou el Sr. Rubiralta-.
Pren la paraula el Sr. alcalde per respondre alguna de les qüestions comentades
pel Sr. Rubiralta. Correspon fer Plens ordinaris cada dos mesos –diu-. El Ple
ordinari del passat mes de juny es va fer amb retard (s’havia d’haver convocat el
mes anterior, però no va ser possible perquè alguns temes no estaven a punt).
La sessió ordinària d’avui és la que realment correspondria fer si s’hagués seguit
la freqüència establerta. Encara que només fa un mes de l’altre Ple ordinari i
malgrat que no hi havia gaires punts, vam creure important fer-lo ordinari per
mantenir-ne la periodicitat, i més quan ara ve el mes d’agost (en què no es farà
cap sessió) i ja ens aniríem al mes de setembre. En relació al tema de
l’Acampada Jove, passo la paraula al regidor Sr. Cuminal.
El Sr. Cuminal explica que quan el grup municipal de CiU va arribar al govern
municipal l’any 2007 l’Acampada Jove ja s’estava fent a Sant Celoni. Per a aquell
any l’Acampada ja estava també autoritzada i vam detectar –diu- que no hi
havia límit en la despesa municipal per a aquest acte. L’Ajuntament de Sant
Celoni havia invertit més de 100.000 € per a que es pogués fer l’Acampada Jove
al nostre municipi. L’any següent vam parlar amb representants de les JERC i els
vam explicar que un poble com Sant Celoni no es podia permetre el luxe
d’invertir tants diners en un festival de tres dies. El Sr. Rubiralta ha dit que
l’equip de govern no ha volgut col·laborar amb els organitzadors de l’Acampada
Jove per una qüestió de rivalitats polítiques. Tot el contrari: els vam ajudar a fer
les motxilles, vam preparar un joc per a que els joves voltessin per Sant Celoni i
coneguessin millor el poble, vam introduir descomptes molt importants en el
preu de les entrades per a la gent de Sant Celoni, vam forçar que els grups
locals tinguessin un espai per donar-se a conèixer...
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En definitiva, tant l’Ajuntament de Sant Celoni com les JERC vam assumir uns
acords durant les diverses reunions que van fer-se. No voldria estendrem en
aquesta qüestió, però si parlem de complir els compromisos, voldria explicar que
nosaltres ens vam assabentar per la premsa que l’Acampada Jove es faria a
Montblanc. Hauríem agraït una comunicació oficial per part de les JERC, si és que
les condicions que plantejàvem des de l’Ajuntament de Sant Celoni per poder
reeditar l’Acampada Jove no els satisfeien, en lloc de trobar-nos-ho escrit als
diaris...
Des de l’equip de govern estem molt tranquils. Creiem que vam introduir una
dosi de racionalitat en un model de festival que arreu del món està començant a
no ser tan exitós com havia estat fins ara, i estem absolutament oberts a
col·laborar amb qui faci falta a l’hora de defensar la música catalana i les
activitats per a la gent jove.
En qualsevol cas, voldria indicar que les decisions no es prenen així com així.
Vam fer una enquesta entre els establiments comercials de la vila (els resultats
de la qual són públics) i és evident que els dies de l’Acampada Jove
experimentaven una punta de vendes, però de cap manera proporcional a la
inversió que representava per a l’Ajuntament (que, contant baix, podia haver
estat d’uns 50.000 € l’any). En resum, és molt senzill: no ens hem posat d’acord
amb les JERC en l’aportació econòmica que havíem de fer uns i altres, i ens hem
assabentat per la premsa que finalment l’Acampada Jove es feia a Montblanc.
Desitgem, però, que els vagi molt bé...
A continuació pren la paraula la Sra. Costa i agraeix al Sr. Rubiralta la
documentació que ha fet arribar a l’Àrea de Comunitat sobre la implantació del
Pla d'innovació de coeducació que promou el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya. Els centres educatius de Sant Celoni –diu- ja tenien
aquesta informació perquè la mateixa Generalitat els l’havia fet arribar. La Llei
3/2007, sobre la igualtat efectiva entre homes i dones, obliga les escoles a
treballar la coeducació. Cal remarcar que les polítiques d’igualtat de gènere no
són, però, una competència municipal, malgrat que des de l’Ajuntament de Sant
Celoni hi treballem d’una manera molt ferma. Em consta que els centres
educatius del municipi estan treballant en la implantació d’aquest Pla, però en
desconec els detalls. Les guies han arribat a les escoles i aquestes estan fent la
seva feina. Per la nostra part, la tècnica d’Igualtat de l’Ajuntament va fer
formació els mesos de febrer i març a 3r i 4t d’ESO de les escoles del municipi i
el passat mes de maig a 3r d’ESO de l’IES Baix Montseny. Queda, doncs,
contestada la pregunta.
~~~~~~~~~~
A continuació prenen la paraula la Sra. Marta Ibern i la Sra. M. Àngels
Fernández, veïnes del barri del Baix Montseny, i llegeixen l’escrit que es transcriu
tot seguit:
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<< El veïnat del Baix Montseny té un problema: la discoteca “4”! L’Ajuntament
ho sap, però de moment no actua, tot i coneixent les infraccions i les
irregularitats que es produeixen:
-

Incompleixen la llei del tabac.
Sobrepassen l’aforament permès.
No tenen revisades les instal·lacions contra incendis, ni la sortida
d’emergència.
Contracten treballadors il·legalment, sense contracte.
Les instal·lacions de la sala de calderes i dels lavabos no estan correctes.
Incompleixen la normativa de soroll. Qui farà ara el correcte seguiment
per a que instal·lin el limitador?

A això cal afegir-hi l’incivisme: les pixades, les cagades, les vomitades, els
robatoris, els desperfectes al mobiliari urbà i als cotxes i els aldarulls a altes
hores de la matinada.
Degut a tot això, des de l’Associació de veïns del Baix Montseny tenim unes
preguntes que voldríem que se’ns respongussin:
-

Si mai passa alguna cosa, qui en serà el responsable?
Qui ens ha de donar una solució a la nostra problemàtica? Si no sou
vosaltres, qui ho ha de fer?
Què val més: el negoci de dues persones o el descans de tot el veïnat?
Hi haurà un compromís polític efectiu per part de l’Ajuntament ?
Quina és la vostra resposta a aquestes preguntes?

Volem el trasllat de la discoteca, ja.>>
Intervé el Sr. alcalde i explica que repetidament s’han fet reunions amb els veïns
del barri Baix Montseny en relació a la problemàtica de la discoteca “4”. Voldria
recordar –diu- que només fa dos anys el grup municipal de CiU està governant a
l’Ajuntament de Sant Celoni, però entenc que en aquests moments ens pertoca
recollir les mostres d’insatisfacció i d’indignació dels veïns de la discoteca pels
trenta anys que porta funcionant. Desconec si anteriorment s’ha fet algun tipus
de mobilització o de reclamació veïnal al respecte...
S’ha dit que l’Ajuntament no actua en aquest tema. Des de l’equip de govern
pensem que hem d’estar al costat dels ciutadans de Sant Celoni i, per això, hem
atès els veïns des del primer moment que ens van venir a veure i ens hem reunit
diverses vegades amb ells per comentar les irregularitats en el funcionament
d’aquesta discoteca. Hem reclamat als seus propietaris que esmenin les
deficiències i actualment s’està en procés de resoldre les mancances detectades.
S’han realitzat sonometries per veure el nivell de molèsties per sorolls i s’ha
iniciat un expedient sancionador contra els propietaris del local per aquesta
causa. Des de que vam començar les reunions amb els veïns, farà 4 ò 5 mesos,
l’equip de govern ha posat en marxa diversos mecanismes per buscar solucions
al problema. Val a dir, però, que no és una qüestió fàcil de resoldre, ja que la
discoteca té llicència municipal de funcionament des de fa molts anys. I, per
revocar una autorització d’aquest tipus, s’han de produir unes irregularitats
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considerables, que en aquests moments no hi són. Hi estarem a sobre per a que
es resolguin les deficiències detectades. És la nostra obligació exigir-ho, com és
obligació dels titulars de l’activitat el seu compliment.
També som conscients de l’incivisme d’alguns usuaris de la discoteca i del soroll
que genera l’entrada i sortida de persones del local, amb els grups que es
formen al carrer. Per mirar de trobar una solució, ens hem reunit amb els
Mossos d’Esquadra per posar en marxa (juntament amb la Policia Local) diverses
patrulles al carrer. No és fàcil, però, lluitar contra determinades actituds
ciutadanes...
Des de l’Ajuntament –continua el Sr. alcalde- estem actuant en aquest tema
amb els mecanismes de què disposem, malgrat que tot és millorable. En els
darrers mesos s’han realitzat diverses actuacions que no s’havien fet fins ara,
encara que als veïns els pugui resultar insatisfactori. Però no ens quedarem
només aquí, continuarem treballant per mirar de buscar solucions entre tots
plegats. Segurament serà difícil, ja que la discoteca té autorització per poder
funcionar. Els propietaris podrien buscar una ubicació alternativa per a l’activitat,
però des de l’Ajuntament no els podem obligar a fer-ho. D’això, els veïns n’heu
de ser conscients. El nostre compromís és seguir treballant en aquesta línia de
buscar solucions, tal com ja estem fent.
Intervé una de les veïnes presents a la sala i diu que els divendres i els dissabtes
a la nit només veuen dos policies municipals de guàrdia voltant per la zona de la
discoteca, malgrat que els carrers afectats són molts. Els veïns, i jo
particularment, –diu- ens passem el cap de setmana sense poder dormir; pel
matí, surts al carrer i només et trobes vomitades; també resulta que han
arrencat unes pedres de la façana d’una casa en obres al carrer del darrera de la
discoteca; tot això forma part de la “normalitat” de Sant Celoni, que és l’únic
poble dels voltants que té una discoteca al nucli urbà... No sé si és que no hi ha
més policies disponibles o és que ens estan prenent el pèl o és que simplement
som un barri marginat al que ningú no s’escolta... Fa molts anys que ens estem
queixant i ningú no ens dóna cap solució.
Molts dels joves que surten de la discoteca –continua la veïna- s’estan una bona
estona al carrer, al costat o a dins dels cotxes, parlant en veu alta. A l’estiu els
veïns hem de tenir les finestres i els balcons oberts per la calor, i el soroll de la
gent no ens deixa dormir. Però no se’ls pot dir res perquè es corre el risc de que
et facin pintades a la façana, t’abonyeguin el cotxe o et trenquin un vidre. Jo no
vull dir que la policia no passi pel barri, però passar no vol dir cridar l’atenció als
joves incívics. Per què els policies no van a peu en comptes de quedar-se dins el
cotxe? Considero que farien més respecte. Els policies se’n van quan la discoteca
tanca les portes, però per als veïns els problemes continuen: ens tomben els
contenidors d’escombraries, ens toquen els timbres de les portes, fan les seves
necessitats als nostres portals, posen la música del cotxe molt alta... i els
policies no els diuen “ni piu”. Jo mateixa he trucat a la Policia Local moltes
vegades per queixar-me d’aquesta situació, i els agents vénen al cap d’una
estona, però no baixen del cotxe ni els diuen res. Quan veuen als policies, els
joves es limiten a baixar la música, però quan el cotxe de la patrulla ja ha
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passat, la tornen a posar ben alta. I si tornes a trucar a la Policia, et contesten
que ja hi han anat...
Jo no vull dir que l’Ajuntament no hi posi de la seva part, però a nivell de
seguretat ciutadana els veïns no hem vist cap resultat. Novament ens passarem
aquest estiu sense poder dormir els caps de setmana. Per a nosaltres els
divendres comença la festa! Que la Policia Local “passi per allà” no significa que
hi hagi vigilància. Vigilància no és que els agents es quedin dins el cotxe.
Vigilància seria que diverses parelles de policies es passegessin a peu pels
carrers a l’entorn de la discoteca. Això faria que la gent marxés més aviat de la
zona i els dissuadiria de segons quines actituds incíviques. No sé com ho veu
vostè, Sr. alcalde...
Intervé de nou el Sr. alcalde i diu que entén les queixes dels veïns, com també
entén que per a ells la única solució possible és que la discoteca canviï
d’ubicació. Des de l’Ajuntament, però, no podem ordenar als propietaris del local
que traslladin la seva activitat a un altre lloc perquè disposen autorització
municipal de funcionament. Podem suggerir-los, això sí, altres emplaçaments
alternatius on es podria instal·lar una discoteca (zones no residencials en les que
no es generaria aquest tipus de molèsties). Però és necessari que els propietaris
de la discoteca tinguin la voluntat de marxar. Des de l’Ajuntament no els podem
obligar a fer-ho si ells no volen. Els podem requerir per a que compleixin les
normes de funcionament i corregeixin les deficiències que pugui detectar-se i, si
no fan, se’ls pot instruir un expedient sancionador, com ja s’ha fet. Des de
l’Ajuntament, però, no podem saltar-nos les normes.
Intervé un altre veí per preguntar al Sr. alcalde quin criteri segueix l’Ajuntament
per renovar periòdicament la llicència de funcionament de la discoteca. Quan es
va obrir aquesta discoteca (amb un altre nom) ara farà 40 anys –diu-, quin
criteri es va seguir? Potser el local complia amb les Ordenances municipals
d’aleshores, però també sabem que en aquella època moltes normes se les
saltaven quan volien. Era l’època de l’anterior règim, en què imperava el
caciquisme i les coses funcionaven a base d’influències i d’amiguisme. Sembla
que avui en dia l’amiguisme continua existint...
El Sr. alcalde diu que en el tema que estem tractant no hi ha cap tipus
d’amiguisme que valgui. No diguem coses que no són...
El mateix veí diu que, en la seva opinió, en aquest país encara perdura aquesta
lacra. L’amiguisme existeix –diu-, malgrat que el Sr. alcalde no ho vulgui veure.
El Sr. alcalde indica que l’actual equip de govern no segueix aquest criteri a
l’hora de prendre decisions. Voldria que això quedés clar per a tothom –diu.
El mateix veí diu que si actualment es demanés llicència per obrir la discoteca,
potser no es donaria l’autorització.
El Sr. alcalde explica que els titulars de la discoteca tenen com a màxim fins al
2011 per adaptar el local a la normativa actual. Fins al 2011, doncs, l’actual
llicència d’activitats és vàlida per a que la discoteca pugui seguir funcionant. Si
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s’incompleix alguna de les condicions sota les quals va concedir-se l’actual
llicència, cal exigir-los el seu compliment. L’any 2011 caldrà revisar la llicència
en funció del que marqui la normativa.
El veí diu que actualment el local no compleix amb les condicions
d’insonorització. Jo visc a 10 metres de la discoteca –diu- i sento ben bé la
música.
El Sr. alcalde ofereix la possibilitat de fer una sonometria des dels seus domicilis
a les persones que viuen al costat de la discoteca i que se senten perjudicades
pels sorolls. En aquests moments –diu- hi ha en tràmit un procediment
sancionador contra els propietaris de la discoteca perquè l’emissió de sorolls
estava per sobre del permès. Si algun dels habitatges veïns us trobeu en
aquesta situació, ens ho comuniqueu –diu-, farem proves sonomètriques
pertinents i, si s’escau, actuarem per fer complir les ordenances.
El veí diu que, respecte de la qüestió de l’incivisme, entén que és molt difícil que
la Policia Local i els Mossos d’Esquadra hi puguin fer res perquè potser en el
moment de passar el cotxe patrulla no hi ha cap problema, però al cap de cinc
minuts es produeix algun incident i els agents ja no hi són. Però la senyora que
ha parlat abans té raó en el sentit que només fent acte de presència ja resulta
dissuasori per a que no es produeixin certes actuacions incíviques. Jo comprenc
que aquest problema no ve només de fa dos anys, sinó de molts anys enrere,
però l’actual equip de govern hauria de donar instruccions a la Policia Local per a
que una parella d’agents donés una volta per la zona, no una sola vegada en
tota la nit, sinó cada mitja hora. Aquesta és també la meva queixa.
Un altre veí, el Sr. Checa, pregunta si les molèsties que causa aquesta discoteca
a una barriada important de Sant Celoni no són suficients per clausurar
l’activitat?
El Sr. alcalde respon que, com ja ha explicat abans, l’Ajuntament pot intervenir
si, arrel de les sonometries, es detecta que els sorolls emesos superen els límits
permesos. Recentment s’ha fet una sonometria que ens ha permès iniciar un
expedient sancionador. Si aquest incompliment es repeteix reiteradament, es
podria arribar a fer un tancament cautelar de l’activitat, però hem de disposar
d’elements objectius en els que la llei ens permet intervenir.
El Sr. Checa diu que no pot dormir els caps de setmana per culpa de la discoteca
i considera que això és prou justificació de les greus molèsties que ocasiona al
veïnat.
El Sr. alcalde diu que n’és plenament conscient. Per això s’ha reunit set o vuit
vegades amb els veïns. Això ha servit, si més no, per engegar un expedient
sancionador contra els propietaris de la discoteca. L’Administració ha de seguir
unes normes. No ens podem saltar les lleis. Si actuem de manera irregular, la
persona afectada pot interposar un recurs contenciós contra nosaltres, que pot
revertir en un perjudici per a l’Ajuntament. No es pot sancionar ningú si no hi ha
un motiu justificat i l’expedient no està ben instruït.
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Una veïna diu que el Sr. alcalde només parla de les molèsties per sorolls que
pateixen els domicilis que toquen a la discoteca. Però la resta de veïns del barri
–diu- tenim altres problemes relacionats amb la discoteca.
El Sr. alcalde respon que, si es refereix a l’incivisme de la gent quan surt de la
discoteca, aquest problema difícilment és atribuïble pròpiament a la llicència
d’activitats de la discoteca, i no es pot utilitzar des del punt de vista
administratiu. Recollint el que s’ha dit abans, el que podem fer és millorar la
vigilància a l’entorn de la discoteca els divendres i dissabtes a la nit, per part de
la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra. El que us voldria traslladar –diu- és que
des del govern municipal som sensibles al vostre problema. Si no ho fos així, no
ens haguéssim reunit amb els veïns i no haguéssim engegat tota una sèrie
d’actuacions. Entenc que no s’han resolt encara les molèsties que patiu, però us
vull traslladar que som sensibles a buscar solucions. Si algunes qüestions
s’haguessin resolt en el seu moment, actualment no tindríem segons quins
problemes. Però ara hem de seguir el procediment establert i no ens podem
saltar les normes. Les lleis hi són per complir-les.
Intervé una veïna d’entre el públic per formular una última pregunta. Vam
preguntar –diu- a la regidora de Seguretat Ciutadana, Sra. Lechuga, si es podia
ordenar que la discoteca tanqués les seves portes a les 3 de la matinada, i ens
va dir que no hi havia prou queixes per poder-ho fer. La meva pregunta és: no hi
ha prou queixes de la discoteca? Ens consta que les protestes del veïnat van
començar l’any 1989. Què ha fet l’Ajuntament durant tots aquests anys?
El Sr. alcalde diu que ell només pot parlar del temps que porta a l’Ajuntament.
No em correspon –diu- parlar del que s’ha fet en anys anteriors. Vosaltres sabeu
que, arrel de les reunions que hem tingut amb els veïns de la discoteca, hem
engegat diverses accions. Potser, si això s’hagués fet anys enrere, ara no
estaríem en aquesta situació... Jo no hi era en aquell moment i, per tant, no us
ho puc contestar.
La veïna pregunta si hi ha prou queixes com per a que es pugui ordenar que el
local tanqui a les 3.
El Sr. alcalde respon que les persones aquí presents, afectades pel problema,
són un bon nombre. Ho tindrem en compte –diu-.
Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que, per al·lusions i per a aclariment dels
veïns del barri del Baix Montseny, voldria recordar que a l’inici dels Ajuntaments
democràtics ens vam trobar amb tres discoteques en funcionament a Sant
Celoni: “Traffic”, “Auditorium 127” i “Copa Cabana”. La que més problemes ens
portava era “Traffic” i l’Ajuntament va haver d’actuar de forma contundent.
Finalment es va arribar a un pacte amb els seus titulars que va permetre el seu
tancament. Els veïns Sant Ponç recordaran que els caps de setmana no es podia
dormir en tot aquell barri.
També vam buscar una altra solució que ens pensàvem que podria funcionar:
traslladar aquest tipus de locals al polígon industrial Molí de les Planes. Però la
normativa no ens permetia l’activitat de discoteca en aquest sector, sinó només
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la de bar musical. Per tant no va ser possible fer allò que preteníem: reduir
l’horari d’obertura dels locals del centre del poble i traslladar les discoteques
(amb un horari de tancament fins més tard) als afores de la població. Fa uns
mesos la Generalitat de Catalunya ha aprovat una nova regulació dels
establiments públics que sí que ho faria possible.
Jo crec –continua el Sr. Castaño- que hem de mirar endavant. Mai com ara els
municipis havien tingut tantes competències per actuar i, com s’ha dit abans, si
es produeixen moltes queixes dels veïns, l’Ajuntament pot ordenar que s’avanci
l’horari de tancament de la discoteca “4”. Amb això, d’alguna manera, s’estaria
forçant els propietaris a tancar l’activitat o a traslladar-la a un altre lloc. Això
està clar.
Des del grup municipal del PSC proposem que es constitueixi una comissió mixta
formada pels veïns de la discoteca, per representants polítics dels grups
municipals i, si ho vol, també per la propietat del local, per mirar de buscar
solucions a curt termini. La reivindicació que s’ha produït avui en aquesta sala no
s’havia donat mai, i això vol dir que les molèsties ocasionades per la discoteca
s’han incrementat amb el transcurs del temps. Una queixa com aquesta no
s’havia produït mai abans, ni per part dels veïns ni per part de l’Associació de
veïns, a diferència del que havia passat a Sant Ponç amb la discoteca “Traffic”.
Els veïns esteu avui aquí per demanar que l’Ajuntament busqui solucions
jurídiques al vostre problema. No voldria enganyar-vos i que penséssiu que la
discoteca es pot tancar demà mateix. Però, potser, es podria obligar a avançar
l’horari de tancament del local (que, com ha dit el Sr. alcalde, l’Ajuntament sí
que pot fer) o prendre altres mesures que forcin als propietaris a traslladar
l’activitat a una altra ubicació. Nosaltres proposem que es formi aquesta
comissió de treball i, paral·lelament, que s’incrementi la vigilància policial al
barri, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra. Amb ànim de no actuar de
manera partidista en aquest tema, el grup municipal del PSC s’ofereix a formar
part d’aquesta comissió per mirar de buscar una solució a aquest conflicte.
Pren la paraula la Sra. Vinyets i diu que des del grup municipal de la CUP
consideren que, sense cap mena de dubte, el soroll impedeix el descans i té
efectes nocius sobre la salut de les persones (irritabilitat, estrés, cansament...).
A nivell personal –diu-, durant molts anys he viscut al carrer Bon record, a tocar
de la discoteca “4”, i puc parlar del que suposa tenir-la tan a prop. Som
conscients de que tots vosaltres temeu l’arribada del cap de setmana i les
vostres queixes d’avui són fruit de molts anys de patiment. El fet que fins ara no
hi haguessin protestes “formals” no és perquè no hi hagués malestar entre els
veïns, sinó perquè moltes vegades, tal com alguns estudis constaten, el desànim
dels veïns quan veuen que no hi ha solució fa que ja no presentin instàncies. I
no és pas perquè no estiguin patint... Aquesta problemàtica ve de fa molts anys,
malgrat que no hi hagi instàncies registrades. Tenim molt clar que la societat
d’avui ens ha abocat cap a un oci consumista i entenem que una part de les
Administracions no s’està donant resposta.
Volem ser francs i us hem de dir que, després de parlar i discutir molt sobre
aquest tema, sincerament no coneixem una formula magistral per resoldre el
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problema. Sabem que s’han de prendre decisions al respecte, a llarg i a curt
termini. Com actuació immediata, hem pensat que aquest mes agost s’haurien
d’editar des de l’Ajuntament uns fulletons informatius que s’entregarien a la
sortida de la discoteca, per explicar als seus usuaris les molèsties que comporten
per als veïns i mirar que en fossin conscients. En última instància, caldrà una
decisió ferma, i entenem que la comissió de treball que proposa el grup
municipal del PSC, integrada per veïns, propietat i polítics, ha de ser una
prioritat i ha de començar a treballar per buscar ja algun tipus de solució,
malgrat els impediments legals que puguin existir.
El Sr. alcalde diu que no hi ha cap problema per a que ens puguem asseure tots
plegats per mirar de buscar solucions. El Sr. Castaño –diu- ha comentat que
potser anys enrere la discoteca no ocasionava tantes molèsties als veïns com en
l’actualitat. Els veïns sabeu exactament quina ha estat l’evolució d’aquesta
problemàtica al llarg del temps. Penso que, segurament, les molèsties hi devien
ser igualment... El que us puc dir és que la voluntat de l’Ajuntament és la de
posar-nos a la vostra disposició i asseure’ns a parlar per buscar solucions a un
problema que fa trenta anys que dura. Aquest és el nostre compromís. Us
convocarem als veïns i als representants dels grups municipals per a que tots hi
pugueu dir la vostra. Respecte de la reducció de l’horari de tancament de la
discoteca, ho estem estudiant jurídicament per veure fins on arriba la nostra
potestat. En qualsevol cas, en parlarem quan us convoquem. M’agradaria només
que fóssiu conscients que aquest problema no és nou d’ara, sinó que el venim
arrossegant des de fa molt temps. Des de l’equip de govern, però, no ens
amagarem, sinó que abordarem el problema i mirarem de trobar-hi solucions. Us
agraeixo als veïns que hagueu vingut avui aquí a expressar les vostres
inquietuds. El Ple està obert a escoltar tots els ciutadans. Gràcies per haver-ho
fet d’una manera ordenada i cívica.
Intervé el Sr. Rubiralta i diu que fa un any ell mateix va denunciar en un Ple la
problemàtica de la discoteca “4” els caps de setmana, arrel de les queixes que
els veïns li havien fet arribar, malgrat que en aquell moment a ningú no va
semblar que fos una qüestió important. Quan es convoqui la comissió de treball
que s’ha dit, ens agradaria –diu- que tinguéssiu en compte que les 360 persones
que van votar a ERC en les darreres eleccions municipals són prou importants
per a que puguin ser representades en aquesta comissió.

~~~~~~~~~~

Intervé a continuació la Sra. Purificación Martín Campos i diu, en castellà:
Supongo que este Pleno establecerá un precedente y a partir de ahora se
permitirá un turno de réplica a les personas del público que quieran intervenir al
inicio de la sesión, cosa que hasta ahora nunca ocurrido. Muchas veces los
políticos han hecho afirmaciones y la gente del público hemos tenido que callar
sin poder replicarles.
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El Sr. alcalde diu que mai li ha tallat la paraula a la Sra. Martín.
La Sra. Martin contesta que la gente puede intervenir al inicio de las sesiones del
Pleno, si piden la palabra. Pero luego es el alcalde y el resto de concejales
quienes intervienen y, aunque parece justo que desde el público se pueda
replicar, no se nos permite hacerlo. Hoy, gracias a este grupo de vecinos, esto
ha sido posible.
Esta noche vengo a leer una carta que el día 16 de marzo de este año presenté
en el registro de entrada de documentos de este Ayuntamiento, dirigida a la
atención del Sr. alcalde. Existe una ley que establece medidas para prevenir los
incendios forestales en las urbanizaciones, pero esta ley no se cumple en nuestro
municipio, a pesar de todo lo ocurrido recientemente en Tarragona, con la
muerte de varios bomberos. La carta decía así:
“El motivo de este registro es para dar legalidad a mi petición reiterada
verbalmente de que se haga una vía pública en la urbanización Boscos del
Montnegre, amparándome en el Decreto Ley 241/1994. En octubre de 2007 me
reuní con el Sr. Deulofeu y el concejal Sr. Perapoch para llevarles dichas
propuestas, y así en dos ocasiones más con miembros de su gobierno, y su
respuesta siempre ha sido que lo tendrían en cuenta. Visto que ha pasado el
tiempo y las buenas intenciones siempre quedan en eso, les vuelvo a pedir que
se pronuncien por la solución a mi solicitud. Atentamente, con todos los respetos
a lo que ustedes representan, Puri Martin.”
El Decreto Ley a que se refiere esta carta dice en su artículo 5:
“Edificacions que afronten amb àrees forestals.
Les urbanitzacions, les edificacions d'ús residencial, les activitats que comportin
risc d'incendi manifest o explosió i les edificacions permanents o temporals d'ús
públic amb un aforament superior a 100 persones, emplaçades en àrees
forestals o amb vegetació abundant, siguin urbanitzacions, zones rurals, àrees
lliures permanents o similars, han de complir les següents condicions mínimes de
situació relativa:
a) El manteniment d'una franja perimetral de 25 m d'amplada permanentment
lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i les
branques baixes esporgades.
b) La disponibilitat de dues vies públiques distintes, d'accés i sortida, amb
comunicació amb la trama urbana del municipi o carretera asfaltada. Aquestes
vies públiques han de tenir l'amplada útil definida a l'article 6.”
Me gustaría –continua la Sra. Martín- que os mirarais el contenido de esta ley.
En nuestro caso se da el agravante de que somos tres urbanizaciones juntas con
una única vía de acceso y salida. Esta intervención solo pretende ser un
recordatorio para los que hoy gobiernan y para los que gobernaron y ahora
están en la oposición, que pudieron haber hecho algo en su día y tampoco lo
hicieron.
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Solo recordarles una cosa: pagamos impuestos desde el año 1986 y la
percepción que tengo es de dejadez y abandono por parte de los diferentes
gobiernos municipales, que si algo han hecho por nosotros ha sido gracias a la
insistencia de los vecinos.
Sr. Deulofeu, en la última reunión que tuvimos me dijo usted que era muy difícil
contestar a mi carta. Legalmente no debe ser difícil ya que el Ayuntamiento tiene
5 ó 6 abogados, que yo conozca, que pueden rebatir mi petición, porque las
leyes tienen muchos aspectos que ustedes pueden buscar y a los que se pueden
acoger para no tener que cumplirlas.
Solo decirles que ya es hora, Sr. Deulofeu y Sr. Castaño (cuando estuvo
gobernando), de que tengan en cuenta lo que les pido. Piensen un poco en lo
que ha sucedido en la provincia de Tarragon y obliguen a limpiar el perímetro de
las urbanizaciones, a limpiar las parcelas y a abrir vías de acceso y de salida.
Esto no significa que no pueda producirse un incendio; puede haberlo igualmente
porque vivimos en una zona de alto riesgo, y yo lo asumo, pero si ponemos
todas la medidas de seguridad posibles, evitaremos que las desgracias que
puedan ocurrir sean mayores.
Creo que deberían hacerse todas las actuaciones de prevención necesarias, y las
personas que vivimos en estas urbanizaciones deberíamos saber que los gastos
ocasionados repercutirán en nosotros, porque así está establecido, a través del
sistema de cooperación. Mi queja es para todos, porque todos somos
responsables de lo que pueda pasar, por no movernos, incluso yo. Si luego pasa
algo, no clamemos al cielo…
El Sr. alcalde diu que li agradaria comentar alguna de les coses que s’han dit. En
primer lloc, els advocats de l’Ajuntament no estan aquí per estudiar com ens
podem saltar les lleis. No és aquest el seu objectiu i no estic d’acord amb el que
ha dit la Sra. Martín. Amb ella ens hem vist dos o tres vegades i, en la darrera
ocasió, vam parlar extensament d’aquest tema. Jo voldria ressaltar –diudiverses qüestions al respecte:
- La franja perimetral a les urbanitzacions ja s’ha realitzat, cosa que no s’havia
fet fins ara.
- Ens hem preocupat també de netejar la vegetació d’un bon nombre de
parcel·les.
- Respecte de les vies d’accés, vaig anar a veure sobre el terreny amb un tècnic
municipal la via que suggereix la Sra. Martín i em reafirmo en el que li vaig dir:
la llei indica que les vies de sortida han de ser asfaltades i han de connectar amb
el nucli urbà. Una mala via de sortida comportaria un risc més alt per als
residents a les urbanitzacions (un cotxe avariat encallat en el camí, per exemple,
podria generar un gran risc per a la gent que volgués sortir per allà). La via
proposada per la Sra. Martín necessitaria una gran intervenció i aniria a parar al
camí que hi ha al costat de l’autopista que, per les seves dimensions i
característiques, no està en molt bones condicions. Els tècnics municipals
consideren també que aquesta via no reuneix les garanties que ha de tenir una
via de sortida adequada. Les urbanitzacions tenen uns problemes estructurals i
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de configuració que són els que són i, en algunes ocasions, no hi ha alternatives
viables per complir el que estableix la llei.
D’altra banda, i com ja vaig comentar a la Sra. Martín, les Administracions tenim
responsabilitats, però els propietaris també en tenen. I en matèria de prevenció
d’incendis, els bombers remarquen que en les urbanitzacions és molt important
que les parcel·les estiguin ben netes, especialment al voltant de les cases. No
podem obviar, doncs, que els propietaris de les parcel·les tenen també una
obligació en aquest sentit.
La Sra. Martín dice que ella no pide que la vía de acceso y salida se haga por
donde sugirió. Esta vía se abrió cuando gobernaba el grupo municipal del PSC
para servicios de emergencia, con los mismos técnicos que ahora. El camino no
está asfaltado, pero estaría en buenas condiciones simplemente pasando una
máquina. Considero que sería una buena vía para salir en coche en caso de
incendio. Es cierto que no reúne todas las condiciones porque va a parar al otro
lado de la autopista, pero no es mucho mejor que la única salida que tenemos
para las tres urbanizaciones (que tiene un ancho menor, con la única diferencia
que una está asfaltada y la otra no). Los técnicos municipales de entonces
dijeron que era viable. ¿Ahora no lo es? Valdría la pena siquiera mantenerla
limpia para un caso de necesidad. Mejor eso que nada.
El Sr. alcalde diu que una cosa és fer una via de sortida pels veïns, que ha de
reunir unes determinades condicions, i una altra cosa és obrir un camí per a que
els bombers puguin accedir a apagar un incendi. Són coses diferents. Segons la
informació que m’han donat els tècnics municipals, la via de què parlem es va
obrir per facilitar la intervenció dels bombers en cas d’emergència.
La Sra. Martín indica que esta vía se abrió después de un incendio que se
produjo. Yo sólo pedía –dice- que se mantuviera limpia y en condiciones, a cargo
de los vecinos de las tres urbanizaciones, para que pudiera seguir siendo una
salida alternativa en caso de incendio. Sin este camino estaríamos encerrados en
una ratonera. Creo que se deben buscar soluciones antes que algún día
tengamos que lamentarlo. Llevo más de treinta años diciendo lo mismo.
~~~~~~~~~~
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a l’acta de la sessió del Ple municipal del dia 30 d’abril de 2009,
l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no
formular-se cap objecció, per unanimitat dels 17 regidors presents, s'acorda
l’aprovació de la referida acta.
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2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS DE SANT CELONI REFERIDA A 1 DE GENER DE 2009.
L’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener, determina que la formació,
el manteniment, la revisió i la custòdia dels padrons d’habitants corresponen als
Ajuntaments dels respectius municipis.
L’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, estableix que els Ajuntaments
aprovaran la revisió del seu padró municipal, formalitzant les actuacions
portades a terme durant cada exercici anual.
El mateix article determina que els resultats numèrics de la revisió anual del
padró municipal d’habitants seran tramesos a l’Institut Nacional d’Estadística.
D’acord amb l’informe emès per l’Oficina d’atenció al ciutadà, responsable de la
gestió del padró municipal d’habitants, la xifra resultant de la gestió del padró
municipal d’habitants de Sant Celoni, referida a 1 de gener de 2009, és de
16.861 habitants.
A la vista d’aquests antecedents, a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
Únic. Aprovar la xifra del padró municipal d'habitants de Sant Celoni referida a 1
de gener de 2009, la qual ascendeix a la quantitat de 16.861 habitants.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ D’UN NOU MEMBRE
AL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA, A TÍTOL INDIVIDUAL.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu al seu article 61.1 la
possibilitat que el Ple municipal acordi la creació d’òrgans territorials de gestió
desconcentrada.
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta facultat, va considerar adient la
creació d’un canal de participació de les persones i entitats de la Batllòria,
mitjançant la instauració d’un consell de caràcter consultiu que enriqueixi
l’activitat municipal i que representi una via de diàleg permanent amb
l’Ajuntament.
Atesa la necessitat de disposar d’un reglament que possibilités la constitució i
posterior funcionament del Consell de Poble de la Batllòria, el Ple municipal en
sessió del dia 17 de maig de 2004 va aprovar inicialment el Reglament Orgànic
del Consell de Poble de la Batllòria, reglament que es va declarar definitivament
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aprovat per resolució de l’Alcaldia de data 21 de juliol de 2004 per no haver-se
presentat cap al·legació en el termini d’exposició pública de l’expedient.
L’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix
que els membres del Consell Plenari han de ser designats pel Ple de l’Ajuntament
de Sant Celoni, i aquesta designació ha de recaure en:
•
•
•
•
•

Les persones a títol individual, majors de 16 anys, que voluntàriament
hagin sol·licitat formar part del Consell de Poble de la Batllòria.
Un representant de cada una de les Associacions sectorials amb seu a la
Batllòria designat pel seu màxim òrgan de govern.
Un representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal
Park, designat per acord del seu màxim òrgan de govern.
Un representant de l’Associació de veïns de la Batllòria, designat per
acord del seu màxim òrgan de govern.
Un regidor o regidora en representació de cada un dels partits polítics
amb representació municipal, computant a aquests efectes el regidor o
regidora que sigui nomenat/da president/a. Aquests mai no suposaran
un número superior a un terç del total de membres del Consell Plenari.

Així mateix, l’article 5 del mateix reglament indica que tots els òrgans del Consell
han de ser renovats i/o ratificats per acord del Ple, amb ocasió de la renovació
dels membres de la corporació local, tant les persones a títol individual, com els
representants de les entitats i/o associacions i els representants polítics.
Per resolució de l’Alcaldia de data 18 de juliol de 2007 va ser nomenat president
del Consell de Poble de la Batllòria el regidor del grup municipal del PSC Josep
Capote Martín, per ser la llista més votada a l’àmbit territorial de la Batllòria, tal i
com estableix l’article 12 del Reglament Orgànic que en regula el funcionament.
A la vista de les sol·licituds rebudes, en sessió de 30 d’octubre de 2007 el Ple
municipal va aprovar la nova composició del Consell Plenari del Consell de Poble
de la Batllòria, tant les persones que representen les d’entitats com aquelles que
actuen a títol individual.
En sessions posteriors el Ple municipal ha aprovat la incorporació de nous
membres.
Posteriorment, per resolució de l’Alcaldia de data 25 de febrer de 2009 s’ha
nomenat nou president del Consell de Poble de la Batllòria al regidor Sr. Josep
Manuel Bueno Martínez, per renúncia del Sr. Josep Capote Martín.
En data 10 de juliol de 2009 la Sra. Josefa Úbeda López ha sol·licitat poder
formar part del Consell de Poble de la Batllòria a títol individual, i poder-se
integrar en alguna de les diferents comissions de treball.
En atenció a aquesta sol·licitud, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
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1. Aprovar la incorporació de la Sra. Josefa Úbeda López al Consell de Poble de
la Batllòria, a títol individual.
2. Notificar aquest acord a la interessada, per al seu coneixement i als oportuns
efectes, amb expressió dels recursos a què tingui dret.
4. PROPOSTA PER A LA FIXACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES FESTES DE
CARÀCTER LOCAL DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA PER A L’ANY 2010
El Sr. alcalde explica que la proposta de festes locals per a l’any vinent és el 6 de
setembre i el 8 de novembre per a Sant Celoni, i el 23 d’agost i el 18 de
desembre per a la Batllòria. Aquesta proposta s’ha fet arribar a totes les entitats
i associacions del municipi per conèixer el seu parer. Amb excepció d’una entitat
que considera que les festes s’haurien de celebrar el dia del santoral en què
cauen, la resta d’entitats no ens ha fet conèixer la seva opinió i, per tant,
entenem que consideren correcta la proposta.
El Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC hi votarà a favor.
La Sra. Vinyets diu que la proposta que consta a l’expedient parla de les festes
de caràcter local i també de les de caràcter estatal i, entre aquestes, s’inclou el
dia de la Constitució Espanyola i altres festes que els són incòmodes. Per això, el
vot del grup municipal de la CUP serà un “Sí per imperatiu legal”.
El Sr. alcalde puntualitza que la proposta que es porta a votació del Ple fa
referència únicament a les festes de caràcter local.
La Sra. Vinyets diu que, aleshores, el seu grup hi votarà a favor.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha dictat l’Ordre
TRE/278/2009, de 7 de maig, publicada al DOGC número 5392, de 3 de juny,
per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a
l’any 2010, les quals es relacionen a continuació:
1 de gener (Cap d’any)
6 de gener (Reis)
2 d’abril (Divendres Sant)
5 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (la Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
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L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que, de les catorze festes
laborals, dues seran de caràcter local.
Les dues festes locals han de ser fixades per Ordre del Conseller de Treball de la
Generalitat de Catalunya, a proposta dels municipis respectius.
L’acord municipal de fixació de les festes locals ha de ser adoptat pel Ple de
l’Ajuntament, tal i com disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de
juliol.
En data 23 de juny de 2009 ha tingut entrada a l’Ajuntament de Sant Celoni un
escrit dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball en el que
s’indica que cal proposar les festes locals del municipi, incloses les dels pobles
agregats, abans del dia 30 de setembre d’enguany.
Les festes locals no poden escaure’s en diumenge ni han de coincidir amb cap dels
dies festius que s’indiquen a l’Ordre TRE/278/2009, de 7 de maig, abans referida.
S’ha consultat a la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni sobre la
conciliació dels interessos del col·lectiu de comerciants del municipi i la fixació de
les dues festes locals, i aquesta entitat ha manifestat la seva preferència per a que
els dies de festa local s’escaiguin en dilluns.
Així mateix, s’ha consultat l’opinió de les diverses entitats i associacions del
municipi.
Tradicionalment les festes locals de Sant Celoni s’han fixat en els dilluns o
divendres més pròxims al dia 8 de setembre (Mare de Déu del Puig) i 11 de
novembre (Sant Martí), i les de la Batllòria en el dilluns següent al quart cap de
setmana d’agost (Festa Major) i el dia 18 de desembre (Mare de Déu de
l’Esperança).
A la vista dels informes que figuren a l’expedient, a proposta de la Comissió
informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el
Ple municipal ACORDA:
1. Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya la fixació per
a l’any 2010 de les festes locals següents:
SANT CELONI: dilluns 6 de setembre i dilluns 8 de novembre
LA BATLLÒRIA: dilluns 23 d’agost i dissabte 18 de desembre
2. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, per al seu coneixement i
als efectes escaients.
5. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL
ESCOLAR SOBRE EL MODEL EDUCATIU DE SANT CELONI.
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Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que, com ha comentat abans el Sr. Rubiralta,
aquest és un Ple amb pocs punts i la majoria són de tràmit. Considero, però, que
el punt que tractarem ara és de gran transcendència. Parlar del model educatiu
que volem per al nostre municipi és parlar del futur de Sant Celoni perquè, al
final, seran els nois i noies que avui s’estan formant els qui faran el Sant Celoni
de demà. El sistema educatiu que els donem nosaltres avui tindrà una influència
directa sobre el futur del municipi. Per això, des de l’equip de govern –diuestem treballant per veure com ha de ser aquest model educatiu, establint les
previsions necessàries.
La proposta que avui portem al Ple planifica un escenari educatiu de futur.
Després s’haurà de veure com s’estructura el calendari amb les diferents
intervencions que caldrà fer. Necessitarem especialment el suport i els recursos
econòmics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tirar
endavant les infraestructures necessàries. Però és molt important que,
prèviament, adoptem avui l’acord respecte del model educatiu que volem per a
Sant Celoni.
A finals de l’any passat, en el marc dels contactes que mantenim amb els centres
educatius del municipi (amb els equips directius, amb el professorat i amb les
AMPA’s) vam començar a plantejar com havia de ser aquest model. Vam veure
que l’anomenada “escola-institut”, on els nenes poden fer tota l’escolarització
dels 3 als 16 anys, era compartit per tothom. A partir d’aquí, conjuntament amb
els tècnics municipals, vam començar a estudiar com fer viable aquest projecte i
ho vam plantejar als Serveis Territorials del Departament d’Educació. La seva
resposta i predisposició van ser bones. Quan ens va visitar el conseller Ernest
Maragall per inaugurar la nova escola bressol vam aprofitar per fer una reunió
amb els directors de les escoles i explicar-li que volíem generalitzar el model 316 a tota les escoles públiques del municipi. El conseller es va mostrar interessat
en la proposta i, fins i tot, ens va dir que Sant Celoni podia ser un municipi pilot
en aquest tipus de projecte.
El model educatiu que estem plantejant per a l’escola pública és el que ja tenen
implantat les escoles concertades de Sant Celoni: unificar en un mateix centre
tota l’educació obligatòria (preescolar, primària i secundària), de manera que els
nens entrin a l’escola amb 3 anys i puguin continuar allà mateix fins als 16 anys.
No com està passant ara, que als 12 anys els nois i noies de les escoles
públiques es veuen obligats a abandonar el centre i continuar la seva formació a
l’institut. Som conscients que això genera un trencament en el seu procés
educatiu.
Aquest nou model educatiu va ser aprovat per unanimitat en una reunió del
Consell Escolar Municipal. Tots els assistents el van considerar molt positiu i es
va demanar que fos ratificat pel Ple municipal. Amb aquest model l’institut Baix
Montseny concentraria tota l’educació post-obligatòria (batxillerat i cicles
formatius). Es tracta de donar un nou i diferent caire a l’institut, amb més línies
de batxillerat i més opcions de formació professional. Segurament això no serà
fàcil, però cal que tots plegats estiguem units i fem força per fer-ho possible.
Crec que en el futur ho podem aconseguir, i que més endavant ens sentirem tots
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molt orgullosos d’haver pogut donar una millor formació als nostres nens i
nenes, i nois i noies.
Pren la paraula la Sra. Vinyets i diu que, en el context educatiu del nostre
municipi, el grup municipal de la CUP considera que el replantejament del mapa
acadèmic (possibilitant l’escolarització dels 3 als 16 anys en el mateix centre) és
una mesura que generarà millores evidents en l’àmbit educatiu de la nostra vila.
Sense cap dubte, atorgarà centralitat i potencial a les nostres escoles públiques,
serà una manera de dotar-les de sentit i de gestionar longitudinalment i amb
proximitat la trajectòria educativa dels nostres infants i adolescents.
Ara bé, cal ser conscients que el canvi de model no és, de cap manera, la
panacea de res. La clau de l’èxit radica en la capacitat de crear un cercle virtuós
entre la integració social, la confiança en el sistema educatiu, l’autodisciplina i,
per descomptat, un veritable esforç de tots els agents implicats: Generalitat,
Ajuntament, professorat, teixit social i alumnat. Si entre tots no incrementem la
confiança col·lectiva en el nostre sistema educatiu, l’esforç en relació al model 316 serà en va. El que hi ha en joc és el futur del nostre poble i país. Ens
agradaria que l’equip de govern tingués en compte aquestes reflexions.
Intervé el Sr. Castaño per comentar dues qüestions. Nosaltres valorem –diu- que
aquest nou model educatiu per a Sant Celoni serà possible gràcies al nou
escenari que ens marca la recentment aprovada Llei d’educació de Catalunya.
Hem de celebrar que els grups majoritaris del Parlament de Catalunya es
posessin d’acord en la redacció d’aquesta llei. La filosofia del Departament
d’Educació és iniciar projectes pilot en alguns municipis i, si s’escau,
implementar-los després arreu del país.
Voldria, però, que fóssim conscients que no serà possible fer-ho tot de manera
immediata. L’Administració autonòmica no pot fer, de cop, les inversions
necessàries per canviar de manera contundent l’actual model educatiu. Hi ha
qüestions que són més urgents que altres, com la construcció del nou institut
que Sant Celoni necessita. Tots estem d’acord amb el nou model educatiu 3-16
que volem pel nostre municipi, però ens hauríem de posar també d’acord amb la
temporització de les actuacions necessàries per fer-ho possible i que aquest
projecte no quedi encallat.
El Sr. alcalde diu que és evident que caldrà prioritzar quines infraestructures són
les més necessàries. Però si no definim, primer de tot, aquest nou model
educatiu, ens podríem trobar que es construís un nou institut per a unes
determinades funcions, diferents a les que estem plantejant en aquest model 316. Crec que és important, primer de tot, plantejar-nos quin és l’escenari que
volem arribar a tenir i després veurem en quin ordre executem les
infraestructures necessàries. L’institut és una d’elles, però n’hi ha alguna altra
igualment prioritària. La inversió que s’ha fet fins ara a Sant Celoni a nivell
educatiu ha sigut poca, pel fet de tenir una important oferta en escola
concertada. Haurem d’insistir per a que, en endavant, es faci un esforç inversor
important al nostre municipi per part del Departament d’Educació.
Després d’aquestes intervencions i atès que
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En data 6 de juliol de 2009, el Consell Escolar Municipal de Sant Celoni va
aprovar per unanimitat el model educatiu de Sant Celoni per als propers anys i
va demanar que el Ple municipal ratifiqués el següent acord:
<< Proposta i aprovació, si s’escau, del model educatiu de Sant Celoni
En aquest punt, el president del Consell Escolar Municipal exposa que durant els
darrers mesos des de l’Ajuntament de Sant Celoni s’ha estat parlant amb els
equips directius dels centres educatius, les AMPAS i els Consells Escolars de
Centre sobre la necessitat de revisar el model escolar de Sant Celoni. En aquest
sentit, l’aprovació de la LEC obre noves possibilitats de replantejar el mapa
escolar al preveure la possibilitat que existeixin a l’escola pública els anomenats
Instituts – Escola, que plantegen que l’infant faci en un mateix centre tota
l’escolarització de 3 a 16 anys.
A nivell pedagògic i de maduració dels infants i joves, tots els centres estan
d’acord que, el trencament que es produeix en l’infant al passar als 12 anys de
l’escoles de primària al 1r d’ESO als instituts no és positiu, ja que li canvien els
referents i el model pedagògic i que. per tant, seria molt més coherent en
aquesta edat garantir la continuïtat.
Tots els centres estan d’acord que en un municipi singular on l’escola concertada
escolaritza una part important de la població, i on el model ha estat la
continuïtat educativa en el mateix centre de 3 a 16 anys, tindria molta més
coherència que l’escola pública ordenés els ensenyaments de la mateixa manera
passant a ser Instituts – Escola i que l’IES Baix Montseny centrés la seva oferta
formativa en garantir una oferta de batxillerat i cicles formatius diversa i de
qualitat.
A proposta del president del Consell Escolar Municipal, s’acorda:
1. Aprovar, per unanimitat, el model educatiu que es vol per al municipi de
Sant Celoni: continuïtat educativa dels 3 als 16 anys a l’escola pública
amb el model d’Institut – Escola, i l’oferta de batxillerats i cicles formatius
a l’IES Baix Montseny.
2. Demanar al Ple municipal la ratificació del present acord.
3. Trametre al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya el
present acord del Consell Escolar Municipal i, si s’escau, la posterior
ratificació del Ple municipal. >>
L’article 25.2.m) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local i el
66.3.o) del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, atorguen competències als municipis per
a la participació en la programació de l’ensenyament.
D’acord amb el que disposen els articles 14 i 17 a 19 de la Llei 25/1985 dels
Consells Escolars, els Consells Escolars Municipals son els organismes de
consulta i participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament
no universitari de l’àmbit municipal, exerceixen la seva funció assessora de
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l’administració i poden elevar informes i propostes sobre qüestions relacionades
amb les seves competències, especialment sobre aspectes qualitatius del
sistema educatiu
Així mateix, la Llei d’educació de Catalunya, recentment aprovada, confereix a
les administracions locals la categoria d'Administració educativa en l'exercici de
les competències en educació, de manera co-responsable amb el Govern de la
Generalitat, i poden participar en la presa de decisions a propòsit de l'educació
en el seu àmbit territorial.
En conseqüència, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals,
per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Ratificar íntegrament l’acord del Consell Escolar Municipal de 6 de juliol de
2009, relatiu al model educatiu que es vol per al municipi de Sant Celoni:
continuïtat educativa dels 3 als 16 anys a l’escola pública amb el model d’Institut
– Escola, i oferta de batxillerats i cicles formatius a l’IES Baix Montseny, transcrit
en la part expositiva.
2. Notificar aquesta resolució al Consell Escolar Municipal i al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD SOBRE CLARIFICACIÓ DE
DELEGACIONS A L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
El Sr. alcalde llegeix textualment la part dispositiva de la proposta que es porta
al Ple i explica que es tracta de deixar sense efecte alguna de les delegacions
que s’han fet a la Diputació de Barcelona en matèria de recaptació, la qual cosa
ens ha de permetre una millor gestió dels tributs des del propi Ajuntament. Per
exemple, en certes situacions singulars de dificultat poder donar nous terminis
de pagament.
La Sra. Vinyets diu que el vot del seu grup serà un sí crític a aquesta proposta,
com sempre que es porta a votació algun tema relacionat amb la Diputació de
Barcelona. Ja hem dit en altres ocasions que actualment les Diputacions
Provincials no tenen raó de ser i no serveixen per satisfer les necessitats dels
ciutadans. Si votem a favor d’aquest punt –diu- és perquè ha de permetre a
l’Ajuntament recuperar part de les atribucions que tenia delegades. Al mateix
temps, volem aprofitar per demanar una valoració completa del que comporta
per a l’Ajuntament la delegació d’atribucions a la Diputació de Barcelona. Quina
retribució percep la Diputació per aquesta tasca? Entenc que és una informació
que ha d’existir i ens agradaria tenir-la per conèixer, no només les xifres globals,
sinó també els números amb més detall.
El Sr. alcalde considera que el més adequat seria trobar-se un dia amb els
regidors del grup municipal de la CUP per poder-ne parlar i veure quina
documentació els interessa, i se’ls facilitarà sense cap problema.

22

Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que el grup municipal del PSC votarà a favor
de la proposta. D’aquesta manera l’Ajuntament podrà recuperar alguna de les
competències que havia delegat en la Diputació de Barcelona i això farà possible,
per exemple, que alguns ciutadans puguin pagar determinats tributs o taxes a
terminis, amb una simple resolució de l’Alcaldia, fet que no contempla
l’Organisme de gestió tributària. Malgrat això, -diu- entenem que ha sigut un
encert col·laborar amb la Diputació de Barcelona (com han fet la majoria
d’Ajuntaments de la província, de tots els colors polítics) pels avantatges que
representa: eficàcia en el cobrament, economia d’escala, defensa jurídica...
Precisament gràcies a aquesta defensa jurídica, els tribunals han dictat sentència
favorable als Ajuntaments per la qual hem pogut percebre 400.000 €
d’endarreriments per l’IBI de l’autopista. L’Organisme de gestió tributària és un
bon servei que ens estalvia importants despeses a nivell de personal i de suport
informàtic, si haguéssim de fer nosaltres els cobraments que ara tenim delegats.
La Diputació ens cobra un percentatge segons el volum d’impostos i tributs que
l’Ajuntament li delega. Aquest percentatge és, en principi, del 3%, però es
redueix a mida que el volum a cobrar es fa més gran. Si es fan alguns càlculs, a
l’Ajuntament ens surt molt més a compte aquesta delegació que exercir la
competència directament a través de personal propi. És allò que en diem
economia d’escala. D’aquesta manera l’Ajuntament pot destinar els diners que
s’estalvia a altres coses més importants. Per tant, el nostre vot és favorable a la
proposta.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la
titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat
text legal que dites facultats es podran delegar en altres entitats locals en quin
territori estigui integrat el municipi.
També l’article 8 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu fórmules de
col·laboració entre entitats locals, diferents de la delegació de funcions, per a la
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic municipals.
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració
que la Diputació de Barcelona ofereix als Ajuntaments de la província en matèria
de gestió dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària
(ORGT), aquest Ajuntament amb anterioritat ha acordat delegar en la Diputació
un conjunt ampli de funcions de liquidació i recaptació dels seus ingressos.
L’anàlisi de la multiplicitat de funcions integrants de la gestió tributària, que va
ser delegada amb caràcter general en la Diputació de Barcelona, aconsella
clarificar la possibilitat que determinades actuacions de recaptació i gestió dels
ingressos de dret públic municipals es duguin a terme pels serveis municipals i
s’aprovin pels òrgans de l’Ajuntament competents, ateses les facultats que
reserva a l’Administració delegant l’article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
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Per tal de millorar l’eficiència de la col·laboració interadministrativa i limitar els
costos indirectes derivats del compliment d’obligacions formals dels ciutadans, a
proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels
17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Especificar que, en relació als acords municipals adoptats amb anterioritat a
aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona de facultats
d’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, l’Ajuntament es
reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma
expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona en l’apartat primer,
quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels
serveis municipals, ho facin convenient.
2. El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes
escaients.
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES NOVES TAXES DEL CENTRE DE
FORMACIÓ D’ADULTS PER AL CURS 2009-2010.
Intervé la Sra. Costa i recorda que l’any passat es va produir un punt d’inflexió
pel que fa a les taxes del Centre de formació d’adults, ja que per primera vegada
es van aplicar criteris objectivables, a proposta dels tècnics de l’Àrea de
Comunitat i de la Comissió d’educació permanent. Es van determinar diversos
trams, amb diferents costos per als alumnes: un primer tram en el que trobem
els cursos d’acolliment lingüístic en els que l’Ajuntament assumia el 98% del cost
i els alumnes el 2%; un segon tram integrat pels cursos de formació bàsica, en
què l’Ajuntament assumia el 95% del cost i els alumnes el 5%; un tercer tram
integrat per cursos destinats a la formació en el món laboral, en els que
l’Ajuntament assumia el 65% del cost i els alumnes el 35%; i un darrer tram,
destinat a cursos de formació complementària en els que l’Ajuntament assumia
el 35% i l’alumnat el 65%. També voldria remarcar que l’any passat es van
introduir dos cursos nous, atenent a una demanda social evident: un curs
d’acollida a dones nouvingudes i un curs d’acollida a joves nouvinguts. Així
mateix, es van impartir dos cursos a la Batllòria, cosa que fins aleshores no
s’havia fet: formació instrumental i informàtica. I, d’altra banda, l’any passat es
va donar als alumnes la possibilitat de pagar els cursos a terminis.
L’establiment dels trams que abans he explicat –continua la Sra. Costa- va fer
que 12 dels cursos que imparteix el Centre de formació d’adults baixessin de
preu. Enguany hem mantingut el mateix sistema, amb un increment del 3%, una
mica per sota de l’augment de salaris del personal, que ve a ser del 3,5%. S’ha
decidit aplicar aquest petit increment perquè el cost total del Centre de formació
d’adults és de 306.648 €, dels quals les despeses de personal ascendeixen a
291.663 €, el que representa un 95% del cost total. Cal dir també, a títol
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orientatiu, que les taxes que paguen els alumnes ascendeixen a 44.212 € i
cobreixen només un 14% del cost total del servei.
El Sr. Arenas diu que el grup municipal del PSC votarà a favor de la proposta.
Intervé a continuació el Sr. Ventura i diu que, tal i com el seu grup va explicitar
ara fa un any, tenen la ferma convicció que l’Escola d’adults ha de jugar un
paper de primer ordre en l’assoliment d’un nivell formatiu bàsic que ajudi a la
plena integració social, educativa, laboral i cultural de les persones que
requereixen d’aquest servei. L’Escola d’adults ha d’esdevenir, i amb la nova
ubicació i nous serveis encara més, un espai de primer ordre on llimar les
desigualtats socials presents en el nostre entorn social.
Un primer pas envers aquesta equitat educativa –diu- passa per assolir uns
models de gestió educativa que afavoreixin l’accés als diferents serveis
educatius. És per aquest motiu que som partidaris d’implementar una oferta
educativa basada en la qualitat dels serveis, la motivació i l’eficiència del
professorat i la reducció de les taxes que recauen sobre aquell alumnat més
desafavorit i vulnerable.
Amb l’anàlisi de la proposta que avui es porta al Ple constatem que, si bé es
mantenen els criteris aprovats el curs passat, hi ha hagut un increment d’un 3%
que, com assenyala la mateixa proposta de l’equip de govern, correspon a
l’increment que s’ha aplicat sobre els sous del personal. Com sempre s’obren un
seguit d’interrogants: han de recaure aquests augments sempre sobre el
destinatari final del servei? Seria possible suprimir aquest augment de les taxes
amb una major inversió en formació permanent i amb la reducció de despeses
supèrflues de l’Ajuntament actualment existents?
Com vam dir ara fa un any, aquella rebaixa va ser un primer pas, no obstant,
creiem que no s’ha treballat prou en aquesta línia. Cal ser conscients que encara
manca molt camí per fer en relació a l’Escola d’adults i la formació permanent.
En la mesura que ens trobem en un moment de crisi econòmica, on la destrucció
d’ocupació creix diàriament, la formació, des d’una òptica racional i amb
l’objectiu d’afavorir una incorporació de qualitat al món laboral, ha d’esdevenir
una de les apostes fermes de tota Administració pública.
És en aquest sentit que emplacem l’equip de govern a treballar en aquesta línia
de potenciació del model educatiu de la nostra vila. Malauradament, creiem que
encara hi ha mancances estructurals pel que fa a la inversió pressupostària en
l’Escola d’adults i en els serveis que se’n deriven. La relegació a un segon terme
que aquest servei ha tingut tradicionalment per part d’altres equips de govern ha
fomentat una precarietat endèmica que tan sols s’ha pogut combatre amb les
altes dosis d’esforç i treball de tots els professionals que històricament han estat
vinculats a l’Escola d’adults. En aquesta línia, demanem que s’implementin les
propostes de millora dels serveis de l’Escola d’adults i la formació permanent que
la CUP va fer arribar a l’actual equip de govern dins el marc de les al·legacions
realitzades als pressupostos municipals de 2009.
Probablement, com ja ens té acostumats, l’equip de govern adduirà mancances
pressupostàries per no desenvolupar aquestes propostes ni augmentar com cal
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la dotació pressupostària de l’Escola d’adults i la formació permanent. Davant
aquest fet, i si és veritat que, com diu Antonio Machado, “sólo un necio confunde
valor y precio”, l’home convençut que l’única escala de valors és la monetària és
el més neci dels homes. No obstant, des de la CUP desitgem de tot cor que
l’imperi de la necedat no predomini en aquest consistori.
Per tant, el nostre posicionament és un vot negatiu provisional. En la mesura
que l’equip de govern incorpori mesures que realment incideixin en la millora de
l’Escola d’adults, la CUP hi votarà afirmativament.
La Sra. Costa indica que l’Ajuntament disposa d’un sistema de beques per als
cursos de l’Escola d’adults i que històricament tothom qui ha demanat una beca
l’ha obtinguda. Val a dir que no és cert que tot l’increment del cost del servei
recaigui sobre els usuaris ja que, com s’ha dit abans, les taxes representen
només un 14% del total i la resta és assumida per l’Ajuntament. Si el cost del
personal augmenta més del 3%, d’algun lloc o altre s’han de treure aquests
diners...
Per a que en tingueu una idea més gràfica, aquest increment del 3% suposa, per
exemple, que el curs de català oral passa de costar 3,66 € a 3,79 €, que el curs
d’acollida passa de 14,71 € a 15,15 € o que el de formació instrumental passa de
20,44 € a 21,05 €. Com veiem, es tracta d’augments clarament simbòlics, però
fer-ho de manera gradual ens evita que, en un futur, s’hagi d’aplicar un augment
més elevat del compte. Segons el regidor de la CUP, el servei que ofereix
l’Escola d’adults “s’ha relegat tradicionalment a un segon terme”, però em
sembla que nosaltres hem demostrat que volem potenciar aquest servei i
esperem continuar fent-ho. Un exemple d’això és que no hem dubtat ni un
moment a destinar els diners del Fons Estatal d’Inversió Local a la construcció
del nou Centre de formació “Sax Sala”. L’any vinent podrem estar tots molt
contents de gaudir d’aquest nou equipament, que esperem que aporti un valor
afegit molt important a la formació professional en el nostre municipi.
El Sr. Ventura diu que des de la CUP veuen amb bons ulls el camí iniciat l’any
passat amb l’establiment de quatre trams per determinar el preu dels cursos de
l’Escola d’adults, que va suposar una rebaixa per a alguns d’aquests cursos.
Però, com he dit, el nostre vot serà negatiu provisionalment en la mesura que
l’equip de govern incorpori les propostes que vam presentar en format
d’al·legació al pressupost de 2009. Es tracta de demandes que els ciutadans ens
han fet arribar i que pensem que serviran per millorar l’educació a Sant Celoni,
especialment l’educació permanent que és una competència municipal. Aquestes
propostes són, per exemple, la incorporació d’un nou tècnic per a l’Àrea
d’Educació, l’ampliació de les ofertes de cursos, la dignificació del taller i del
laboratori del Pla de transició al treball, l’augment de la partida pressupostària
per a l’aula Joan Fuster, la dotació dels recursos materials necessaris per als
professors i els alumnes de l’Escola d’adults i la regularització dels llocs de treball
dels seus professors, que estan en una situació molt precària. Des de la CUP
pensem que la falta de diners no pot ser mai una justificació per no garantir
plenament un dels drets fonamentals de les persones, com és el dret a
l’educació.
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El Sr. alcalde indica que sempre s’ha de tenir en compte l’aspecte econòmic
perquè, al final, no és possible prestar serveis sense el finançament necessari.
Els serveis –diu- són prestats per professionals que tenen uns sous que s’han de
pagar, i sempre hi ha un moment en què has de decidir on poses la ratlla de fins
a on podem arribar. Això no treu que més endavant, en una situació econòmica
més favorable, es pugui seguir incrementant determinats serveis.
En el tema de l’educació crec s’està treballant molt i bé per part dels tècnics
municipals, i que les directrius polítiques que s’estan marcant són positives.
Considero que l’Ajuntament de Sant Celoni està donant un molt bon servei a
través de l’Escola d’Adults, malgrat no comptar amb recursos d’altres
Administracions. S’ofereixen cursos per a més de 500 alumnes, i l’Ajuntament
n’assumeix el 86% de la despesa. Crec que trobaríem pocs municipis amb
Escoles d’adults en què l’aportació municipal fos tan elevada. Per tant, no pot
negar-se que fem un gran esforç en la prestació d’aquest servei, que té una
finalitat social molt clara.
Quant a les propostes que demanda el grup municipal de la CUP, s’ha de dir que
aquest és un any especialment difícil des del punt de vista econòmic i la nostra
responsabilitat és mesurar molt bé les coses que es facin. Compartim la majoria
de les vostres propostes –diu- i mirarem de poder-les aplicar, però, finalment,
els números han de poder quadrar. No podem deixar d’atendre aquelles
competències que són d’obligació municipal, però hi ha altres competències que
en realitat no ens corresponen, malgrat que es tracti de serveis tan importants
com el que estem parlant, que lluitarem per seguir mantenint. En qualsevol cas,
la intenció de l’equip de govern és seguir apostant per la formació.
Després d’aquestes intervencions i atès que
L’Àrea de Comunitat ha efectuat una proposta relativa a les quotes a cobrar als
alumnes de l’Escola d’adults per al curs 2009-2010.
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
Vista la memòria/proposta de l’Àrea de Comunitat i l’informe econòmic obrant a
l’expedient, dels quals resulta que amb les tarifes que es proposen es dóna
compliment a l’article 24.2 del referit text refós en el sentit que l’import estimat
de la taxa per la prestació d’un servei o la realització d’una activitat no pot
excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de què
es tracti, i l’informe de l’interventor accidental.
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,
Casado i Vega, i 2 vots en contra de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el
Ple municipal ACORDA:
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1. Modificar l’Ordenança fiscal número 20, reguladora de les taxes per serveis
generals, amb vigència a partir de la data de la seva aprovació definitiva, al
següent tenor:
Aprovar el nou quadre de tarifes de l’apartat g) que conté les tarifes
corresponents a la taxa per la participació a les classes de l’Escola d’adults,
fixant els conceptes i imports següents:
TAXES CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS BAIX MONTSENY
CURS 2009-2010
Matrícula
Català oral

3,79 €

Curs d'acolliment adreçat a dones nouvingudes

15,15 €

Curs d'acolliment adreçat a joves nouvinguts/des

10,10 €

Formació instrumental

15,15 €

Formació instrumental 2n i 3r nivell

21,05 €

Graduat en educació secundària
Accés a cicles formatius de grau mitjà
Accés a cicles formatius de grau superior
Prova comuna
Prova específica
1 assignatura
2 assignatures
Accés Universitat
Prova comuna
Prova específica
1 assignatura
2 assignatures
Castellà elemental
Anglès
Alfabetització digital
Ofimàtica
Dibuix i pintura
Taller d'informàtica
Programes específics

71,04 €
71,04 €

Material
Formació instrumental 2n i 3r nivell
Graduat en educació secundària
Accés a cicles formatius de grau mitjà
Accés a cicles formatius de grau superior / Accés Universitat
Prova comuna
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176,82 €
99,46 €
198,91 €
176,82 €
99,46 €
198,91 €
9,48 €
132,61 €
9,48 €
205,24 €
205,24 €
102,62€

6,00 €
10,00 €
20,00 €
6,00 €

Prova específica

3,00 €
6,00 €

Anglès

2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança modificada durant el termini
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí oficial de la província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els
termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
8. 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

Una carta del director de la Fundació Carles Pi i Sunyer que acompanya
l’Informe 2008 del projecte Panel de polítiques públiques locals de medi
ambient.

9

Un escrit del Ministeri d’Economia i Hisenda en què s’informa de la pàgina
web on es poden consultar els resultats dels sorteigs de la Loteria
Nacional.

9

Una carta de la Diputació de Barcelona en la que s’informa de l’inici d’un
nou procés de detecció i preselecció de bones pràctiques en els
Ajuntaments de més de 10.000 habitants.

9

Un escrit de la direcció de Patrimoni i Urbanisme d’ADIF comunicant el
nomenament del senyor Vicente Yerves Herrera com a nou delegat de
Patrimoni i Urbanisme de Catalunya i Aragó.

9

Una invitació de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera a l’acte
d’inauguració de l’obra de remodelació del Parc de l’Església.

9

Una carta del secretariat nacional d’UGT en què s’informa de la nova
constitució de la UGT de la Regió Metropolitana.

9

Una invitació de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor a la presentació
del 24è volum de les Monografies del Montseny.

9

Un escrit del vicepresident de la Mancomunitat de municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona que acompanya la documentació relativa a la
Jornada sobre el Fòrum d’Autoritats Locals de Perifèria.
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9

Una carta de la senyora Lurdes Prims Jané en la qual informa del seu
nomenament com a nova alcaldessa de l’Ajuntament de Vallromanes.

9. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I PER
LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE JUNY DE 2009.
Es dóna compte al Ple municipal de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la
regidora de Seguretat Ciutadana en el mes de juny de 2009, i la Corporació se’n
dóna per assabentada.
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE JUNY DE 2009
Dia
1
1
1
1
I
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
6
8
8
9
9
9
9
9

Extracte
Aprovar la despesa per contractar una assegurança
Aprovar una certificació de les obres d’urbanització de la UASU-19
Concedir una llicència ambiental per legalitzar una activitat comercial
Incoar un expedient d’ordre d’execució d’una edificació del municipi
Concedir el fraccionament d’una quota de contribucions especials
Aprovar la despesa per la substitució de vidres al pavelló d’esports
Aprovar la despesa del servei de vigilància de la torre de la Força
Aprovar la liquidació de la taxa per parades i atraccions de la Festa Major
Elevar a definitiva l’adjudicació provisional d’un contracte de subministrament
Aixecar la suspensió provisional d’unes obres
Autoritzar la instal·lació d’una caseta de venda de petards
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial
Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Autoritzar la instal·lació d’una terrassa al bar de l’Ateneu
Autoritzar el canvi de nom d’un restaurant
Aprovar la despesa pel subministrament de 100 unitats de cons reflectants
Autoritzar unes obres per col·locar un envà pluvial en un habitatge
Abonar l’import d’un curs a una funcionària municipal
Retornar un dipòsit per gestió urbanística de runes
Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial
Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Delegar les funcions de l’Alcaldia a una regidora de la Corporació
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
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
Concedir una llicència d’obres menors per fer una tanca
Aprovar l’atorgament de beques per a les activitat d’estiu 2009
Contractar una persona per fer tasques de reforç a la brigada municipal
Contractar una persona per a la cobertura d’una baixa temporal d’un treballador
Aprovar la despesa per contractar treballs de redacció d’un projecte
Autoritzar l’ús de material municipal per celebrar una festa veïnal
Atorgar ajudes socials a diversos alumnes d’escoles de Sant Celoni
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 Centre de Formació Baix Montseny
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Facilitar a un particular còpia d’una llicència d’obres de reforma d’un habitatge
Desestimar una sol·licitud de bonificació de l’IBI
Concedir bonificacions sobre l’IBI a diverses persones
Incoar expedient d’ordre d’execució sobre una finca
Concedir una llicència d’obres menors
Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora de ràdio municipal
Facilitar a un particular còpia d’un document contingut en un expedient
Aprovar la sol·licitud de reducció d’una parada de venda al mercat setmanal
Retornar un dipòsit urbanístic i de fiança de runes
Retornar dipòsits urbanístics i de gestió de runes d’unes obres d’enderroc
Concedir autorització per instal·lar una terrassa en un bar
Concedir autorització per instal·lar una terrassa en un bar
Concedir autorització per instal·lar una terrassa en un bar
Aprovar el canvi de nom d’una parada de venda del mercat setmanal
Desestimar un recurs de reposició contra liquidacions per ocupació de la via pública
Concedir una autorització per instal·lar una terrassa en un bar
Aprovar una liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública
Acceptar una renúncia d’instal·lació d’una activitat comercial
Concedir el fraccionament del pagament d’una quota de contribucions especials
Aprovar la despesa per al subministrament d’un bàcul d’enllumenat públic
Aprovar la concessió de diverses bonificacions sobre la taxa d’escombraries
Aprovar la despesa per contractar sessions de dinamització familiar
Autoritzar un canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Aprovar la despesa per subministrament de material per als “Tastets d’estiu”
Facilitar un certificat de final d’obres
Denegar la instal·lació d’una estació de telefonia mòbil al municipi
Aprovar la despesa pel servei d’atenció de l’espai de lleure “La Rentadora”
Concedir un ajornament en el pagament de contribucions especials
Mantenir la vigència del contracte d’una persona de la plantilla municipal
Aprovar la despesa per la compra de samarretes per a una competició esportiva
Aprovar la despesa per contractar diversos serveis de neteja de marges
Aprovar la despesa per contractar una assegurança d’assistència sanitària
Concedir una bestreta del salari a una persona de la plantilla municipal
Contractar una persona per a la brigada municipal
Contractar tres persones per exercir de jutges de taula de la Copa de futbol sala
Contractar una persona per cobrir la baixa laboral d’un treballador municipal
Contractar una persona per millorar el servei d’atenció a les instal·lacions esportives
Retornar una garantia dipositada per a la realització d’un transport especial
Concedir una llicència d’obres per obertura de cata sobre la vorera
Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge
Acceptar la sessió de 12 papereres per part de la Diputació de Barcelona
Desestimar unes al·legacions presentades contra un expedient sancionador
Concedir una llicència d’obres per obertura de cata sobre la vorera
Obrir un compte a termini en una entitat financera del municipi
Estimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Aprovar la liquidació del servei de grua corresponent al mes d’abril de 2009
Autoritzar la instal·lació d’una torre grua per a les obres del complex esportiu
Cancel·lar una convocatòria per cobrir una plaça de tècnic jardiner
Arxivar un expedient d’aprofitament urbanístic d’una finca
Desestimar un recurs interposat contra la concessió d’un gual
Concedir una llicència per instal·lar un bar locutori
Concedir una llicència d’obres menors per rehabilitar un local
Requerir l’execució de diverses obres per adequar un habitatge a la normativa
Requerir l’execució de diverses obres per adequar un habitatge a la normativa
Donar audiència en un expedient de reclamació per danys causats a un habitatge
Donar audiència en un expedient de reclamació per danys
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17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
29
29

Imposar una sanció econòmica al titular d’un bar locutori
Aprovar la despesa pel lloguer d’un grup electrogen per a una festa popular
Aprovar la despesa pel subministrament de medalles a esportistes
Autoritzar una plaça d’aparcament per a persones amb disminució
Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Aprovar la despesa per instal·lació d’un tendal a l’Escola bressol
Concórrer a la convocatòria de subvenció per obres d’instal·lació d’energia elèctrica
Concedir una autorització per instal·lar una terrassa en un bar
Concedir una autorització per instal·lar una terrassa en un bar
Concedir una autorització per instal·lar una terrassa en un bar
Aprovar la despesa per a la instal·lació d’aire condicionat al CEIP Montnegre
Corregir un error de fet en una resolució de febrer de 2009
Aprovar una despesa pel subministrament d’emissores de ràdio per a la Policia Local
Desestimar un recurs de reposició
Concedir una llicència municipal per estesa de línia elèctrica
Aprovar la despesa pel subministrament de pins
Obrir un compte a termini amb una entitat financera
Autoritzar la celebració d’una revetlla veïnal de Sant Joan
Autoritzar la celebració d’una revetlla veïnal de Sant Joan
Autoritzar la celebració d’una revetlla veïnal de Sant Joan
Autoritzar la celebració d’una revetlla veïnal de Sant Joan
Autoritzar la celebració d’una revetlla veïnal de Sant Joan
Incoar un expedient de possible responsabilitat patrimonial per danys
Incoar un expedient de possible responsabilitat patrimonial per danys
Aprovar la despesa per contractar sessions de dinamització familiar
Autoritzar un canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol
Aprovar la despesa per fer un estudi de clima laboral a la Policia Local
Concedir una llicència ambiental a una empresa del municipi
Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic
Aprovar la despesa per realitzar proves psicotècniques a la Policia Local
Incoar un expedient de clausura d’activitat comercial
Incoar un expedient d’adequació d’activitat industrial
Assignar temporalment la direcció de la biblioteca municipal a una funcionària
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats el juny a l’Escola de música
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats el juny a l’Escola de teatre
Aprovar una despesa per contractar una audició de sardanes
Autoritzar l’ampliació de l’horari de tancament d’un bar
Autoritzar l’ampliació de l’horari de tancament d’un bar
Aprovar la despesa per la realització d’una Mostra d’entitats
Concedir una llicència d’obres per reformar un habitatge
Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge
Assignar un complement de productivitat al personal de l’Ajuntament
Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’Estat de despeses del pressupost
Generar crèdits a la partida de l’Estat de despeses del pressupost
Aprovar el cànon de facturació del servei d’abastament d’aigua potable (4t trimestre)
Ordenar la suspensió d’unes obres per irregularitats
Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal de l’Ajuntament
Declarar un vehicle municipal bé no utilitzable
Aprovar una certificació d’obres
Autoritzar el canvi de titularitat d’un nínxol del cementiri municipal
Aprovar el pagament de gratificacions al personal de la Corporació
Concedir una llicència d’obres de reforma i rehabilitació d’un habitatge
Aprovar la nòmina de juny del personal laboral i polític
Aprovar la despesa per contractar un equip de so
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un edifici municipal
Atorgar una subvenció a una Junta de Compensació del municipi
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29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Concedir una llicència de primera ocupació
Resoldre el reparament de l’interventor relatiu a una anomalia en matèria d’ingressos
Aprovar un avantprojecte i una memòria de modernització d’un polígon industrial
Concedir una autorització per instal·lar una terrassa en un bar
Concedir una autorització per instal·lar una terrassa en un bar
Concedir una autorització per instal·lar una terrassa en un bar
Retornar una garantia dipositada per a l’adjudicació d’un contracte
Lliurar còpia d’un document a l’interessat d’un expedient de gestió de fangs
Aprovar la despesa per instal·lar un comptador provisional d’obres
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes del mes de juny
Aprovar la despesa per treballs de reparació d’un vehicle municipal
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol el mes de juny
Declarar la caducitat d’una activitat de venda al detall
Declarar la caducitat d’una activitat
Declarar la caducitat d’una activitat
Aprovar la despesa pel subministrament de vestuari per a la Policia Local
Aprovar una liquidació per la taxa d’ocupació de la via pública
Aprovar una liquidació per la taxa d’ocupació de la via pública
Aprovar una liquidació per la taxa d’ocupació de la via pública

RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE
JUNY DE 2009
Dia
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
29
29
29

Extracte
Resolució acord incoació zona blava
Resolució incoació 9990
Resolució proposta sanció
Revocació actes administratius
Desestimar resolució Sra. Elena Hernández Andrés
Estimar resolució Sra. Francesca Rivas del Peso
Estimar resolució Sr. Joan Salichs Pont
Desestimar resolució Sr. Jordi Muñoz del Amo
Desestimar resolució Sr. Llorenç Closa Arenas
Estimar resolució Sra. Soraya Chacón Ivanco
Desestimar resolució Sr. Xavier Sadarangani Millet
Estimar resolució Sra. Alba Serrano Pinilla
Desestimar resolució Sr. Emilio Sánchez Cobos
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Desestimar resolució Sr. Juan Matas Lloret
Estimar resolució Sr. Joan Muniesa Codinach
Desestimar resolució Sr. Jordi Sánchez Giménez
Desestimar resolució Sra. Montserrat Nieto Moyano
Desestimar resolució Sr. Salvador Auladell Jas
Resolució acord incoació zona blava
Resolució incoació 9990
Resolució proposta sanció

10. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN EL MES DE JUNY DE 2009.
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Durant el mes de juny de 2009, i per raons de màxima urgència, l’Alcaldia ha
procedit a la contractació del personal que es descriu a continuació:
-

Un peó d’obres per l’Àrea d’Espai Públic per a la cobertura d’una baixa
laboral
Un peó per a l’Àrea de Cultura per a la cobertura d’una baixa laboral
Tres persones per exercir de jutges de la Copa de Futbol Sala Sant Celoni
Un peó de brigada per cobrir temporalment una vacant a la plantilla
municipal
Un peó d’esports per millorar el servei d’atenció a les instal·lacions
esportives
Un peó d’esports per cobrir temporalment una vacant a la plantilla
municipal

Atès el que estableix l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 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 el mes de juny de 2009, i la corporació se’n dóna per assabentada:
Albert Reverter Garcia
Marc Martí Muñoz
Núria Moles Avariento
Carolina Parada Atanes
David Masferrer Llana
Francisco Pérez Ruiz
Martí Ninet Sarra
Angel Roque López López

Peó
Peó
Jutgessa de taula
Jutgessa de taula
Jutge de taula
Peó
Peó
Peó

11. PRECS I PREGUNTES.
9 La Sra. Miracle diu que en el darrer Ple el grup municipal del PSC va
preguntar quants nens i nenes s’han quedat sense plaça a l’escola bressol
municipal i si s’ha fet un seguiment de les famílies. Per la informació que
ens ha donat l’equip de govern –diu-, actualment hi ha 49 nens/nenes
exclosos (31 de Sant Celoni, 8 del Baix Montseny i 10 d’altres municipis).
També hi ha 11 infants que només s’han pogut matricular en horari de
tarda. Siguin 49 ò 60 nens, aquesta situació ens preocupa, ja que les
escoles bressol privades del municipi tenen un nombre molt baix de
matriculacions respecte d’altres anys, i es veuran obligades a acomiadar
personal o, potser d’aquí a un temps, alguna d’elles haurà de tancar.
S’ha fet alguna acció concreta en aquest sentit? S’ha parlat amb el
Departament d’Educació per buscar alguna solució a aquesta
situació?
El Sr. alcalde respon que Sant Celoni és el darrer municipi del Baix Montseny en
tenir escola bressol municipal. Cardedeu, per exemple, en té dues i una a punt
de començar; Santa Maria de Palautordera en té una des de fa temps, igual que
municipis més petits com Vallgorguina i Villalba Sasserra. Em sap molt greu
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aquesta forma de fer política del grup municipal del PSC tan demagògica,
utilitzant les dades per treure’n un rèdit polític i fer-ne una notícia. Diu molt poc
de tots vosaltres...
Finalment, després de molts anys sense escola bressol municipal, enguany s’ha
donat aquesta possibilitat als nens i nenes de Sant Celoni, amb un nombre de
places important, malgrat que no les suficients. És evident que si s’hagués
planificat la necessitat de disposar de dues escoles bressol públiques, cap nen ni
nena s’hagués quedat sense plaça aquest curs. Difícilment podem donar ara una
resposta immediata a aquestes famílies. No sé si en anys anteriors s’havia fet un
seguiment dels nens que no podien accedir a l’escola bressol perquè no n’hi
havia cap de pública i perquè les privades tenien un cost massa elevat...
Hem parlat d’aquest tema amb els Serveis territorials del Departament
d’Educació per veure com es podien atendre les necessitats de les famílies que
s’han quedat sense plaça a l’escola bressol municipal. Estem estudiant algunes
possibles solucions (municipalitzar, per exemple, alguna escola bressol privada
que hi estigui disposada), però caldrà valorar-ho des dels punts de vista
econòmic i jurídic. Per donar resposta a les necessitats de la població cal
planificar abans, i la situació que tenim ara és fruit de la manca de planificació
que ens ha deixat el govern municipal anterior.
Intervé el Sr. Castaño i diu que queda sorprès que cada vegada que el Sr.
alcalde pren la paraula és per mirar enrere i culpar sempre de tot als governs
municipals anteriors. Si ens ho mirem així, haurà de reconèixer que és mèrit dels
anteriors governs que tinguem avui una escola bressol municipal amb les
dimensions que té. També hem de ser conscients –diu- (i ja ens pensàvem que
això passaria) que des de la posada en funcionament del nou equipament es
produeix un augment de la demanda. Molta gent que abans no podia accedir a
les escoles bressol privades ara veu que podria accedir a l’escola bressol pública.
En el seu moment, no ens contava que hi hagués massa famílies que s’haguessin
quedat sense plaça als centres privats que funcionaven aleshores.
Nosaltres també hem tingut contactes amb el Departament d’Educació; creiem
que s’ha de continuar treballant per buscar solucions i que l’Ajuntament ha de
fer el primer pas. En el darrer Ple vam preguntar quin seguiment s’havia fet de
les famílies que s’havien quedat sense plaça per als seus fills, ja que entenem
que alguna d’elles pot tenir necessitat de beques o d’ajuts socials perquè
necessiten portar els seus fills a alguna escola bressol per poder conciliar la vida
laboral amb la familiar i per la necessitat de mantenir l’ocupació laboral.
Nosaltres sempre dèiem que després d’aquesta escola en vindria una altra, però
la situació que tenim en aquests moments ens mostra un escenari amb una
escola bressol municipal plena i dues escoles bressol privades amb molt poques
matriculacions. Creiem que s’hauria de buscar una solució per tal que les famílies
que hi volen portar el seu fill o filla puguin tenir algun tipus d’ajuda, ja sigui per
part de la Generalitat de Catalunya o per part de l’Ajuntament. Demanem que
s’estudiï aquesta possibilitat d’una manera seriosa.
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El Sr. alcalde diu que l’equip de govern està avaluant la manera de donar una
solució a aquestes famílies el més aviat possible. Si s’hagués fet una bona
planificació quan tocava, no ens trobaríem en la situació que ens trobem ara i
avui podríem donar resposta a les necessitats del 100% dels nens i nenes de 0 a
3 anys, com estan fent altres municipis. Durant molts anys s’ha obviat la
necessitat del servei d’escola bressol municipal i ara el grup socialista advoca per
les famílies que no poden conciliar la vida familiar amb la laboral perquè s’han
quedat sense plaça per als seus fills... Sento molt que al Sr. Castaño li sàpiga
greu que mirem enrere, però estem parlant d’un projecte recent, dels dos últims
anys de govern tripartit, que, com s’ha vist, no cobreix les necessitats de tota la
població.
La construcció de l’escola bressol municipal va ser un projecte que el grup
municipal de CiU va recolzar des de l’oposició. I quan vam entrar al govern
municipal -diu-, per responsabilitat política, no el vam voler modificar per “fer-lo
nostre” (com haguessin fet altres governs) per no retardar-lo en absolut. Vam
creure que les obres havien d’iniciar-se ràpidament per tenir el servei en
funcionament quan més aviat millor i, efectivament, nosaltres vam entrar al juny
de 2007 i al setembre d’aquell any ja s’estaven començant les obres. Vam
intentar ser el màxim d’àgils possible per donar resposta a una necessitat de la
població, en la mesura de la responsabilitat que ens corresponia en el moment
de començar a governar. Però la planificació que ens vam trobar és aquesta i les
coses són com són.
El Sr. Arenas diu que des de la posada en funcionament de l’escola bressol
municipal (durant l’actual mandat) s’ha obert un gran ventall de sol·licituds per
part de moltes famílies i és a l’actual equip de govern a qui toca prendre una
decisió i trobar solucions. Nosaltres estem disposats a ajudar i, si cal, a parlar
amb el Departament d’Educació. Espero que els companys de la CUP hi estiguin
igual de disposats.
El Sr. alcalde diu que el Sr. Arenas l’ha desorientat momentàniament. És a dir, si
no disposéssim de l’escola bressol municipal, no tindríem aquest problema? Jo
crec que el tindríem encara més gran...
El Sr. Arenas diu que ell no ha dit això. Abans tothom es “buscava la vida” com
podia. Ara –diu- tenim un bon nombre de places a l’escola bressol pública, però
aquestes places són limitades. En el seu moment es va prendre la decisió de
crear una escola bressol municipal amb un número ampli de nens i nenes, però
la seva posada en funcionament ha obert un gran ventall de sol·licituds. L’escola
bressol s’ha posat en funcionament durant el mandat de l’equip de govern de
CiU i és aquest govern a qui correspon dirigir i enfocar el problema. Nosaltres
estem disposats a ajudar.
9 El Sr. Ventura diu que en el Ple municipal de 23 de juliol de 2008 es va
aprovar una modificació puntual del planejament urbanístic del sector
UASU-42, on s’ubica el centre comercial Altrium. Aquesta modificació
urbanística inclou un seguit de càrregues sobre el promotor de l’obra (que
era Coperfil Group SA) consistents en el pagament de la quantitat de
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60.000 € i a la construcció d’una passera sobre la Tordera per a vianants i
bicicletes. Esta clar que, de moment no hi ha passera... Quan es farà
càrrec Coperfil Group SA de la seva construcció? Ha pagat ja la
quantitat de 60.000 € a l’Ajuntament? Desconeixem també si ha
fet l’aportació de 16.000 € per a entitats socials i solidaries, i com
s’han gestionat aquests diners.
9
El Sr. alcalde, respecte d’aquesta última qüestió, respon que l’aportació de
16.000 € per a entitats socials i solidàries no s’ha fet encara. En el seu moment
–diu- ja vam donar la nostra opinió sobre aquesta qüestió concreta. Respecte
dels altres dos compromisos de Coperfil Group SA, lligats amb la modificació
urbanística, és evident que la passera no s’ha construït encara, però tenen
l’obligació de fer-la i caldrà estar-hi a sobre per vetllar que ho compleixin. Pel
que fa al pagament dels 60.000 €, en aquest moment no puc contestar si s’ha
fet l’ingrés. En tot cas, recolliré la informació i us la farem arribar.
9 El Sr. Capote diu que, en el darrer Ple, els regidors de la CUP van
presentar una moció per a la dignificació del servei de neteja dels edificis
municipals. Donat que el conveni del sector de la neteja marca uns sous
molt baixos, es va prendre el compromís d’incrementar progressivament
la retribució anual d’aquests treballadors, per facilitar que d’aquí a uns
anys, si s’escau, l’Ajuntament pugui recuperar la gestió directa del servei
sense que sigui tan gravós econòmicament. S’ha inclòs en el Plec de
clàusules regulador del nou contracte alguna quantitat addicional
per incrementar el sou dels treballadors durant el temps que ha
de durar aquesta contractació?
El Sr. alcalde explica que inicialment estava previst que el contracte tingués una
durada de 4 ò 5 anys. Ara s’ha fet només per 2 anys, prorrogable per una altra
anualitat, per tal que, si es vol revisar la forma de gestió del servei, no s’hagi
d’esperar tant temps. D’altra banda, s’ha incorporat un criteri per a la valoració
de les pliques que puntuarà les millores salarials que l’empresa ofereixi als seus
treballadors per sobre dels sous del conveni.
El Sr. Castaño pregunta si ja està aprovat aquest nou Plec de condicions.
El Sr. alcalde respon que, efectivament, ja està aprovat.
El Sr. Castaño demana poder tenir-ne una còpia per veure com es puntua el
criteri de les millores salarials dels treballadors, en comparació amb com es
puntua l’oferta econòmica que ofereixin les empreses per a l’execució del
contracte. Ambdós criteris podrien resultar contradictoris –diu-. Voldríem
disposar d’una còpia del plec per comprovar-ho.
El Sr. alcalde diu que està clar que l’empresa que resulti adjudicatària del
contracte haurà de complir amb el contingut del Plec des clàusules i amb els
compromisos que ofereixi en la seva oferta.
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9 La Sra. Vinyets diu que ha tingut coneixement que la Diputació de
Barcelona està treballant en l’actualització de la valoració dels llocs de
treball de l’Ajuntament de Sant Celoni, pel que fa als coordinadors
d’àmbit. Si aquestes figures prenen noves responsabilitats, abans
concentrades en els caps d’àrea, està previst revisar també la
valoració dels llocs de treball dels cap d’àrea?
El Sr. Mas respon que s’està fent la revisió dels llocs de treball de nova creació i
d’aquells que s’han modificat des de l’última valoració de l’any 2004.
La Sra. Vinyets pregunta novament: si els coordinadors d’àmbit prenen
responsabilitats que fins ara tenien els caps d’àrea, es revisaran també les fitxes
dels llocs de treball dels caps d’àrea?
El Sr. Mas diu que el primer que s’està fent són les fitxes dels llocs de treball de
nova creació. Això pot determinar la revisió d’altres llocs de treball més
endavant.
9 La Sra. Vinyets pregunta si hi haurà casal d’estiu el mes d’agost?
El Sr. alcalde respon que enguany han sigut les escoles del municipi les
encarregades d’organitzat els casals d’estiu, amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Crec –diu- que els casals d’aquest any s’acaben a finals de juliol.
No recordo si algun d’ells s’estén també al mes d’agost. Ho miraré i ja us ho
diré.
El Sr. Castaño diu que no li consta que se’n faci cap al mes d’agost.
El Sr. alcalde diu que ara mateix no s’atreveix a afirmar-ho perquè no ho sap de
ben segur.
El Sr. Ventura pregunta a què és degut això.
El Sr. alcalde diu que aquesta és la planificació que s’ha fet.
9 La Sra. Miracle diu que en darrer Ple ordinari el grup municipal del
PSC va demanar informació de la campanya “Estima, cuida
l’entorn”. Encara no han rebut aquesta informació i, per això, avui
la tornen a demanar.
El Sr. alcalde diu que s’ho anota i que li farà arribar la documentació sol·licitada.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:00 hores de
la nit, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde

El secretari
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