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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 20 DE GENER DE 2009 
 
 
 
 
Sant Celoni, 20 de gener de 2009   
 
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:22 hores del 
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Francesc 
Deulofeu Fontanillas, a l'objecte de portar a terme una sessió extraordinària del 
Ple de l'Ajuntament, les regidores Josefa Lechuga Garcia, Laura Costa Olivé, 
Magalí Miracle Rigalós, Júlia de la Encarnación Gómez i Montserrat Vinyets 
Pagès, i els regidors Jordi Cuminal Roquet, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre 
Sánchez, Marià Perapoch Valls, Joan Castaño Augé, Jordi Arenas Vilà, Josep 
Capote Martín, Josep M. Bueno Martínez, Raül Casado Jiménez, Miquel Vega 
Vega i Albert Ventura Rovira, assistits pel secretari municipal Ramon Oriol Grau. 
  
Inicialment el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol 
comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Pren la paraula el Sr. Joan Rubiralta Suriol, president de la Secció Local d’ERC a 
Sant Celoni i la Batllòria, i diu que lamenta que no hi hagi més gent que vulgui 
intervenir abans de les sessions del Ple. Sempre som gairebé els mateixos –diu- 
els qui prenem la paraula, i crec que això ens hauria de preocupar. 
 
Abans d'entrar a parlar dels punts continguts a l’ordre del dia, voldria comentar 
que per la rapidesa amb què s’ha convocat aquesta sessió, hem decidit no 
presentar cap moció. De cara al proper Ple ja us avanço que en tornarem a 
presentar i esperem que siguin compartides per totes les forces polítiques de 
l'Ajuntament. Farem arribar el text d’aquestes mocions als dirigents dels tres 
grups municipals per a que tinguin temps de valorar-les i, si convé, consensuar-
les.  
 
Avui volem comentar un altre fet que ens preocupa i del que ja n’hem parlat 
altres vegades. Lamentablement, -continua el Sr. Rubiralta- hem de tornar a 
criticar la justícia espanyola, una justícia totalment desacreditada, polititzada i  
tant mal dotada que fins i tot el cos de jutges amenaça amb una vaga (com si 
els judicis ja no anessin amb prou retard...). Volem centrar aquest comentari en 
la detenció d'un altre independentista i anticapitalista català (quina casualitat, 
oi?). Es tracta de David Sànchez, jove vilafranquí conegut amb el sobrenom de 
David de la Fornal per l'entitat a la qual pertany, a qui acusen de ser insubmís a 
la prestació del servei militar, quan aquest delicte ja no existeix perquè n’ha 
desaparegut l'obligatorietat. La jutgessa Isabel Gallardo, però, actuant clarament 
per motivació política, creu que sí i això, afegit a una denúncia per haver 
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participat en una manifestació antifeixista el 12 d'octubre de l'any 1998 (fa més 
de 10 anys!), el pot portar a la presó. Aquesta és la crua i dura realitat que ens 
toca patir als qui ja fa 300 anys que estem ocupats per Espanya, que té una 
justícia dedicada a perseguir als nostres patriotes i permissiva amb els feixistes 
violents. Ara llegiré un fragment de la carta oberta escrita pel David de la Fornal 
a les solidàries i els solidaris: 
 

<< Salut camarades, 
 
Un cop més tornem a trobar-nos davant el que podríem anomenar un cas de 
quotidianitat repressiva. Quotidianitat perquè no ens cansem de repetir que 
aquests desagradables episodis no són casos aïllats. 
 
La persecució que estic patint aquests dies no és pas pel fet d’haver-me 
declarat insubmís a l’exèrcit d’ocupació espanyol, com van fer-ho milers de 
joves en el seu moment; no és per haver-me manifestat el 12 d’octubre de 
1998 contra el feixisme, com fem des de fa més de deu anys per aquesta 
data. Això és el que ens vol fer creure la jutgessa Isabel Gallardo. 
 
Tampoc no era la bandera espanyola esquinçada a Terrassa el motiu que va 
portar el company Franki a la presó.Ni les fotos del rei cremades el que van 
dur desenes de catalans a l’Audiència Nacional. 
 
Tot això són excuses. El veritable motiu és la seva feblesa, la seva por. Saben 
que aquests temps que corren donen la raó a la nostra militància constant. 
Saben que no colpegen una persona, saben que colpegen un moviment 
sencer, com ho esteu demostrant amb les mostres de solidaritat que estic 
rebent aquests dies. 
 
Torno a repetir-ho: tenen por. Tenen por i mostren símptomes de debilitat. 
Haurien d’haver après que aquests cops repressius creen llaços, teixeixen 
xarxes, refermen conviccions, generen solidaritat, en sortim més forts malgrat 
la putada que suposa entrar a la presó. 
 
Avui em toca a mi, d’aquí a uns dies voldran castigar a d'altres amb l’excusa 
de les penes multa. Ho estan fent constantment amb la població migrada, 
mitjançant les seves lleis racistes. Poden fer-ho amb qualsevol de vosaltres, 
tant se val l’excusa. El cas és que estem en el camí correcte i això no ho 
suporten. És hora de prendre la iniciativa, d’ajuntar-nos com ho estem fent 
ara, d’aguditzar les contradiccions d’aquest sistema miserable, de mostrar-nos 
ferms. 
 
Perquè hem pres la humil decisió de no retrocedir! 
Perquè la repressió no podrà tallar-nos les ales! 
Endavant companys i companyes! Visca la terra! 
 
11 de gener de 2009 
David Sànchez >> 
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Aquest al·legat contra la justícia espanyola –continua el Sr. Rubiralta- el faig com a 
president de la Secció Local d’ERC, però també per la meva pertinença a la 
Intersindical - CSC, que, conjuntament amb altres entitats i arran d'aquest cas, 
han presentat una querella contra aquesta jutgessa per prevaricació. 
 
Sobre els punts de l'ordre del dia del Ple, i com que no podrem intervenir durant la 
sessió perquè l’actual Reglament orgànic municipal no ho permet, volem fer 
diversos comentaris. 
 
D'entrada, considerem que els diners del Fons Estatal d’Inversió Local s'haurien 
d'haver lliurat a través del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, i no en forma de donació directa del govern de José Luís Rodríguez 
Zapatero, que s’ha saltat el protocol per poder guanyar vots. Malgrat tot, són 
diners molt ben rebuts, especialment en moments com l'actual, d'asfíxia financera 
municipal. 
 
Creiem encertat que es concentri tota la formació municipal en un sol centre. 
Aquesta era una idea que ja vam proposar des d’ERC, malgrat que plantejàvem 
una ubicació diferent per a l’equipament. Esperem que els ordinadors d’aquest nou 
centre disposin de programari lliure i es faci formació d’aquest programari al 
personal de l'Ajuntament i a tota la ciutadania, com ja es va aprovar en un Ple 
arran d'una moció presentada per la nostra formació política. 
 
D'altra banda, donem des d'aquí el nostre ple suport a la proposta del grup 
municipal del PSC contra les atrocitats que s'han comès a Palestina per part del 
Govern israelià. Aquest govern no es recorda del que va patir el poble jueu a la 2a 
Guerra Mundial, amb l'excusa dels coets que tira Hamàs, acte que seria igualment 
inacceptable si no fos perquè ha sigut provocat per Israel al mantenir el bloqueig 
de Gaza, mentres la comunitat internacional mirava cap un altre costat. Tot i això, 
l'anorreament de la majoria dels edificis de Gaza, que en aplicació de l'estricta 
justícia internacional hauria de reconstruir Israel, i els més de 1.300 morts civils no 
tenen cap justificació. Gràcies per escoltar-me. 

 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Després d’aquesta intervenció, 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 LA INVERSIÓ TITULADA “PROJECTE DE 
CENTRE DE FORMACIÓ BAIX MONTSENY – SAX SALA”, FINANÇADA AMB 
CÀRREC AL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL. 
 
El Sr. alcalde explica que el Govern de l’Estat ha creat el que s’anomena Fons 
Estatal d’Inversió Local (FEIL), dotat amb més de 8.000 milions d’euros, a 
repartir entre els municipis espanyols en funció del seu número d’habitants. En 
aquest repartiment, al nostre municipi ens corresponen un total de 2.830.000 €.  
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Des de l’equip de govern hem proposat que aquests diners es destinin a la 
construcció d’un nou Centre de formació, equipament que tots reconeixem que 
és una necessitat per a Sant Celoni. Nosaltres creiem que cal treballar per al 
futur i per al progrés de la nostra societat en tot allò que tingui a veure amb la 
formació, tant si és per a adults, per a nois i noies, o per a nens i nenes. I ens 
ha semblat que aquest és un projecte idoni per aprofitar els recursos no 
previstos que ens arribaran. 
 
Això ha coincidit amb el treball que estaven fent els tècnics de diverses àrees de 
l’Ajuntament, responsables dels temes de formació, per mirar de potenciar, per 
exemple, la formació ocupacional, la formació continuada, la formació 
professional, la formació d’adults o la formació en llengua català. Per sort, 
l’atorgament de la dotació procedent del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) ens 
ha agafat en plena dinàmica de treball en aquest sentit, i ens ha semblat que 
aquest era un molt bon projecte per destinar aquests diners.  
 
L’inconvenient és que, d’acord amb la normativa que regula el Fons Estatal 
d’Inversió Local, aquest projecte s’haurà d’executar amb molta rapidesa. Abans 
del dia 24 de gener s’ha d’haver formulat la sol·licitud de recursos davant del 
Ministeri d’Administracions Públiques, per via telemàtica. Tan bon punt rebem 
resposta afirmativa de Madrid i se’ns concedeixi aquest ajut econòmic, caldrà 
aprovar el projecte i iniciar la licitació de l’obra. Tot això en el termini màxim 
d’un mes des de la data d’adjudicació dels recursos. 
 
La previsió és que l’obra s’iniciï el mes d’abril i, d’acord amb les bases 
reguladores del FEIL, ha d’estar acabada el 31 de desembre d’enguany. Per tant, 
estem treballant a contra rellotge i això no és fàcil per a cap Administració, 
perquè el nostre sistema de funcionar és lent. Voldria aprofitar aquest moment 
per agrair als tècnics municipals de totes les àrees que han treballat en la 
l’elaboració d’aquest projecte (alguns dels quals ens acompanyen avui a la sala) 
la seva gran implicació, fet del qual ens sentim molt satisfets. S’ha de dir que, 
fins i tot en aquests dies de festes de Nadal algunes persones han estat 
treballant per poder tenir acabat el projecte. 
  
Hem mirat de mantenir informats en tot moment a la resta de grups municipals, 
malgrat que tot ha anat molt de pressa i s’han hagut de prendre decisions sobre 
la marxa. Segurament hauríem pogut compartir més coses, però les festes de 
Nadal ens han agafat pel mig. De tota manera, hem intentat que tots tinguéssiu 
la informació que us permetés valorar el projecte. A la Comissió informativa es 
van poder mostrar els plànols de les diferents plantes de l’edifici, que tindrà uns 
1.000 m2 de superfície, amb tota una sèrie d’aules educatives i la incorporació 
d’un servei d’ocupació, amb espais de dinamització per a gent emprenedora que 
podran utilitzar de forma temporal aquelles persones que vulguin posar en 
funcionament determinats projectes i idees. 
  
La veritat és que ens sentim especialment satisfets del que representarà aquest 
equipament per a Sant Celoni en el futur. Després de valorar diferents opcions, 
ens va semblar que la ubicació idònia d’aquest nou Centre de formació era 
l’actual emplaçament de la nau de Sax Sala, al carrer Vallès, perquè les 
dimensions de la finca permetran donar resposta a les necessitats funcionals del 
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servei. Finalment –conclou el Sr. alcalde- volem agrair als representants de 
l’Associació de veïns del Baix Montseny, amb qui vam contactar des d’un primer 
moment per explicar-los la proposta i, posteriorment, per ensenyar-los el 
projecte, que hagin valorat positivament la construcció d’un equipament 
d’aquestes característiques al seu barri. 
 
El Sr. Castaño diu que, d’entrada, el fet que ens arribin uns fons inesperats és 
una oportunitat que no es pot deixar perdre. Aquests diners faran possible 
executar diverses inversions per al municipi, que les finances municipals no ens 
permeten fer. El fet de disposar d’un Centre de formació més adequat, amb uns 
espais més confortables, era una fita que també ens havíem marcat des del 
govern municipal anterior. Des dels seus inicis l’Escola d’adults ha fet un periple 
per diferents locals, alhora que anava ampliant la seva oferta formativa. Al llarg 
del temps s’ha demostrat que és un servei bo i necessari, demanat per la 
ciutadania. En definitiva, des del grup municipal del PSC pensem –diu- que 
aquests 2.830.000 € del Fons Estatal d’Inversió Local, que es volen dedicar a la 
construcció d’un Centre de formació i a obres d’accessibilitat a la via pública, 
seran molt benvinguts.  
 
Creiem necessari, però, que s’elabori un pla de mobilitat i d’aparcament per al 
barri del Baix Montseny, ja que la posada en funcionament d’un equipament com 
el que es projecta tindrà, es vulgui o no, importants repercussions en el veïnat. 
Al Centre de formació s’hi oferiran multitud d’activitats: les que es fan ara a 
l’edifici del carrer Santa Fe i al Safareig, sumades amb els nous serveis que es 
puguin incorporar. Això vol dir que hi anirà gent de tot el municipi i d’altres 
municipis de l’entorn, amb el garbuix de trànsit que representarà. Per això, 
demanem que s’estudiï el tema de la mobilitat i de l’estacionament en aquella 
zona. També pensem que caldrà preveure un espai per a l’Associació de veïns 
del barri del Baix Montseny, que fins ara tenia un local habilitat dins la nau de 
Sax Sala. 
 
D’altra banda, -continua el Sr. Castaño- m’agradaria parlar del programa 
funcional de l’edifici, que pretén donar resposta a les necessitats d’educació 
permanent (actuals i futures) de Sant Celoni i dels municipis de l’entorn. 
L’educació permanent és un tema que ja s’estava treballant en el govern 
municipal anterior. Fins i tot havíem anat a veure experiències d’altres 
poblacions. Demanen poder participar en el projecte d’educació permanent 
perquè creiem que és important sumar els esforços de tothom, i voldríem que hi 
participés també la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya que, per 
la seva experiència, segurament ens podran assessorar.  
 
Tots sabem que l’actual edifici de l’Escola d’adults no és l’adient, malgrat les 
obres d’adequació que s’hi han fet. Ara podrem disposar d’un nou Centre de 
formació que serà bo per a Sant Celoni i per al Baix Montseny, en el que es 
podran prestar més i millors accions formatives. Crec que és un servei totalment 
necessari, i més en els temps que corren. 
 
Finalment –conclou el Sr. Castaño- com ja vam manifestar a la Comissió 
informativa, volem demanar que s’estudiï la possibilitat d’introduir en el Plec de 
condicions que regularà la licitació de les obres que es valori d’alguna manera el 
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fet de contractar a gent de Sant Celoni que estigui aturada. Sabem que el ram 
de la construcció és un dels més afectats per l’atur i caldria vetllar perquè 
l’empresa adjudicatària pogués ocupar a gent del nostre municipi. 
  
Pren la paraula el Sr. Ventura i diu que els regidors de la CUP votaran 
favorablement la inversió anomenada “Projecte de Centre de formació Baix 
Montseny - Sax Sala”. Com ja s’ha comentat –diu- nosaltres també creiem que 
gràcies a aquest projecte es podrà resoldre una mancança d’espais pel que fa a 
l’educació permanent a Sant Celoni (que engloba els diferents cursos de l’Escola 
d’adults, el Pla de transició al treball i els cursets que ofereix el Safareig). A més 
de donar solució a aquesta falta d’espai, el nou equipament permetrà aglutinar-
ho tot en un sol edifici, i això afavorirà que la gent que hi estudiï es relacioni 
entre si. Val a dir que des de la CUP també voldríem participar en l’elaboració del 
projecte de formació permanent.  
 
D’altra banda, abans del Ple l’equip de govern ens ha lliurat un dossier amb les 
diferents propostes per millorar l’accessibilitat a la via pública (per les que també 
es demana finançament al Fons Estatal d’Inversió Local). A la vista d’aquest 
document, sembla que la Batllòria no es beneficiarà tant com Sant Celoni dels 
2.830.000 € que el Govern central ens atorgarà. Segur que l’import d’aquests 
projectes que correspon a Batllòria és més petit del que li tocaria per nombre 
d’habitants. 
  
Per últim, arran de l’exposició feta pel Sr. Rubiralta a l’inici del Ple en relació a la 
detenció d’en David de la Fornal, des de la CUP volem manifestar la nostra 
solidaritat amb aquest jove de Vilafranca. 
  
Intervé de nou el Sr. alcalde per respondre al comentari que s’ha fet sobre la 
Batllòria. El Centre de formació “Baix Montseny”, com el seu nom indica, serà un 
espai que pretén aglutinar tot el que té a veure amb la formació continuada, 
pensat per a la gent de Sant Celoni, la Batllòria i els pobles de l’entorn. I aquesta 
inversió és la que s’endu la part més important dels recursos que obtindrem del 
Fons Estatal d’Inversió Local. La resta d’aquests diners –diu- es destinarà a 
diverses actuacions de millora de l’accessibilitat en la via pública. Des de fa 
temps la Comissió de mobilitat ve recollint de forma continuada totes aquelles 
problemàtiques que es detecten als carrers, tant de Sant Celoni com de la 
Batllòria, i els tècnics valoren quina és la solució més adequada a cada 
problema. Ja s’han fet diferents actuacions al llarg de 2008 en els dos nuclis 
urbans.  
 
No hem calculat si els diners del Fons Estatal d’Inversió Local que es destinaran 
a obres en carrers de la Batllòria es corresponen proporcionalment al seu 
número d’habitants. No ens ho hem mirat d’aquesta manera, sinó que ha sigut la 
Comissió de mobilitat qui ha proposat les actuacions prioritàries. També caldria 
veure les actuacions a la via pública que s’han encarregat i que estan a punt de 
començar, tan a Sant Celoni com a la Batllòria, més enllà de les que es faran ara 
amb aquests diners del Govern central. Amb aquestes noves actuacions 
projectades no resoldran, ni molt menys, tots els problemes d’accessibilitat que 
tenim, però, si més no, hi podrem donar una bona empenta. 
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El Sr. Ventura diu que del grup municipal de la CUP vol manifestar les 
mancances de la Batllòria en matèria d’equipaments i el fet que per a qualsevol 
servei bàsic els seus veïns s’hagin de desplaçar a Sant Celoni. Entenem que el 
Centre de formació oferirà un servei per al Baix Montseny, més enllà de Sant 
Celoni, però volem exposar –diu- la queixa que ens han fet arribar els veïns de la 
Batllòria en el sentit que, històricament, no se’ls ha dotat de serveis ni 
d’equipaments.   
 
El Sr. alcalde diu que potser ara no és el moment per tenir aquest debat. Quan 
es porti al Ple l’aprovació del pressupost municipal es veurà que s’ha previst un 
nombre important d’inversions per a Sant Celoni i la Batllòria. Estic segur –diu- 
que en els propers anys s’aniran resolent molts d’aquests dèficits històrics. 
  
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
Per Reial Decret-Llei 9/2008 s’ha creat el Fons Estatal d’Inversió Local per al 
finançament en l’àmbit local d’obres de nova planificació i execució immediata a 
partir de principis de l’any 2009. Per Resolució de 9 de desembre de 2008 de la 
Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial s’ha aprovat el model de presentació 
de sol·licituds i les condicions de tramitació i justificació dels fons. 
 
D’acord amb l’article 5.2.c del Reial Decret-Llei citat i el punt segon de la 
Resolució  esmentada, els ajuntaments han de presentar les corresponents 
sol·licituds abans del dia 24 de gener de 2009 i cal acordar la realització del 
projecte d’inversió. 
 
Vistes les necessitats del municipi, s’han previst un seguit inversions per 
concórrer al Fons Estatal esmentat, entre les quals hi figura l’anomenada 
“Projecte de Centre de Formació Baix Montseny - Sax Sala”, per un import 
estimat de 2.204.956,69 €, IVA inclòs, havent-se encomanat als Serveis Tècnics 
municipals la redacció del corresponent projecte tècnic. 
 
Vista la disposició addicional segona de la Llei 30/2007 de contractes del sector 
públic, en relació a l’article 22 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del 
règim local i l’article 5.2.c del Reial Decret-Llei 9/2008, en relació al punt segon 
de a Resolució indicada. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
Realitzar la inversió projectada titulada “Projecte de Centre de Formació Baix 
Montseny - Sax Sala”, per un import estimat de 2.204.956,69 €, IVA inclòs. 
 
 
2. DELEGACIÓ, SI S’ESCAU, EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES 
FACULTATS NECESSÀRIES PER A L’APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC, 
LA LICITACIÓ DE LES OBRES I L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE LA 
INVERSIÓ TITULADA “PROJECTE DE CENTRE DE FORMACIÓ BAIX 
MONTSENY - SAX SALA”. 
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El Sr. alcalde explica que, com ja es va dir a la Comissió informativa, es proposa 
delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació del projecte i la licitació de les 
obres del “Centre de formació Baix Montseny - Sax Sala”, amb l’objectiu de fer 
més àgil i ràpida la tramitació dels expedients, ja que les instruccions del Govern 
central respecte dels projectes finançats pel Fons Estatal d’Inversió Local  
estableixen uns terminis molt ajustats de temps. Quan l’aprovació del projecte i 
la licitació de l’obra es portin a la Junta de Govern Local es convidarà a assistir a 
la resta de grups municipals. 
  
Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que, davant d’aquesta urgència de temps, el 
grup municipal del PSC està d’acord en delegar l’aprovació del projecte del 
“Centre de formació Baix Montseny - Sax Sala” i la licitació dels treballs a la 
Junta de Govern Local. Cal que l’obra s’adjudiqui ràpidament i s’executi en els 
terminis que marca la normativa reguladora des Fons Estatals d’Inversió Local, i 
quan més aviat estigui acabada millor. Jo voldria agrair –diu- la paciència que 
han tingut els professors i la resta de personal de l’Escola d’adults, així com tots 
els alumes (els actuals i els molts que han passat pel centre), pel fet que l’edifici 
del carrer Santa Fe no reuneix les condicions més adients. Segurament, si no fos 
per aquesta ajuda del Govern central, l’Escola d’adults encara s’ubicaria en 
aquest edifici uns quants anys més. Així, doncs, votarem favorablement la 
proposta. 
  
El Sr. Ventura diu que els regidors de la CUP també votaran a favor de la 
proposta de delegació a la Junta de Govern Local, atesa la urgència d’aprovar i 
executar aquest projecte. Veiem molt difícil, però, que les obres puguin estar 
acabades al mes de desembre –diu-. Tal com es va comentar a la Comissió 
informativa, demanem que es tingui en compte a la resta de forces polítiques en 
tot aquest procés, no només de forma presencial a l’hora d’aprovar els projectes, 
sinó de manera continuada durant l’execució de les obres. 
  
El Sr. alcalde diu que en la part dispositiva de la proposta ja s’indica que es 
convocarà als grups municipals a les sessions de la Junta de Govern Local en que 
s’hagi d’aprovar i licitar el projecte, per tal que puguin participar i tenir 
coneixement directe dels acords que s’adoptin. Evidentment –diu- també 
intentarem donar el màxim d’informació durant tot el procés constructiu. En 
qualsevol cas, no dubteu a demanar-nos qualsevol aclariment o informació 
addicional que us interessi. Val a dir que abans de conèixer els recursos que ens 
arribarien del Fons Estatal d’Inversió Local, ja érem conscients de les mancances 
de l’actual edifici de l’Escola d’adults al carrer Sant Fe i havíem començat la 
recerca d’un local que poguéssim rehabilitar i adequar per a aquest servei. És a 
dir, l’Ajuntament ja es plantejava aquest mateix any donar una sortida a aquesta 
situació tan poc sostenible. Certament amb el finançament del Fons Estatal 
d’Inversió Local esperem que l’Escola d’adults pugui iniciar el proper curs en un 
edifici nou. 
  
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
Per Reial Decret-Llei 9/2008 s’ha creat el Fons Estatal d’Inversió Local per al 
finançament en l’àmbit local d’obres de nova planificació i execució immediata a 
partir de principis de l’any 2009. Per Resolució de 9 de desembre de 2008 de la 
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Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial s’ha aprovat el model de presentació 
de sol·licituds i les condicions de tramitació i justificació dels fons. 
 
Per tal de poder tramitar l’execució de la inversió projectada amb finançament 
previst a través de dit Fons, titulada “Projecte de Centre de Formació Baix 
Montseny - Sax Sala”, per un import estimat de 2.204.956,69 €, IVA inclòs, cal 
tramitar l’aprovació del corresponent projecte tècnic i l’expedient de licitació i 
execució del contracte de les obres, que per la seva quantia correspon al Ple 
municipal. 
 
Segons l’article 9 del Reial Decret-Llei 9/2008 la contractació de les obres 
finançades per aquest Fons tenen la consideració d’urgents als efectes previstos 
a l’article 96 de la Llei de contractes del sector públic, i preveu, a més, uns 
terminis molt curts per a la tramitació de l’adjudicació, la qual cosa aconsella la 
delegació de facultats en la Junta de Govern Local per a la tramitació dels 
expedients. 
 
Vistos els articles 22.4 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local i 
52.4 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Delegar en la Junta de Govern Local les facultats necessàries per a l’aprovació 
del projecte tècnic de la inversió projectada titulada “Projecte de Centre de 
Formació Baix Montseny - Sax Sala”,  inclosa la possibilitat de reducció del 
termini de tramitació. 
 
2. Delegar en la Junta de Govern Local les facultats necessàries per a la licitació i 
execució del contracte de les obres contemplades en dit projecte. 
 
3. En les sessions de la Junta de Govern Local en què s’exercitin dites facultats, 
es convocarà als grups municipals per tal que puguin participar i tenir 
coneixement directe dels acords que s’adoptin. 
 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS 
GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, DE CiU I DE LA CUP PER A LA CONDEMNA 
ROTUNDA DELS ATACS D’ISRAEL A GAZA I PER A LA CRIDA A L’ALTO EL 
FOC 
 
El Sr. Arenas procedeix a llegir el text de la moció consensuada amb el grup 
municipal de la CUP i també, però parcialment, amb el grup municipal de CiU. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Cuminal i diu que, a risc de ser malentès 
(risc que assumeix), ell s’abstindrà en la votació d’aquesta moció. Aquest és un 
tema molt complicat –diu- i crec que el Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni no és 
el millor lloc per debatre’l. Abans d’iniciar-se la sessió he demanat que en 
aquesta moció es fes més incís en favor de la pau: que, evidentment, es 
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condemnessin els atacs d’Israel a Gaza dels darrers dies, però que es 
condemnessin també tots els tipus de violència, en referència a l’organització 
terrorista Hamas. Així mateix, he demanat que el diàleg i la cultura de la pau es 
reconeguessin com la millor via per resoldre tots els conflictes que hi ha al món. 
Això no ha estat possible, i jo crec que en un tema tan seriós com aquest els 
acords que es proposen a la moció pateixen un cert biaix. Per tant, prefereixo no 
posicionar-me. Agraeixo al meu grup la possibilitat de donar-me llibertat de vot 
en aquest punt –conclou-.    
 
Intervé la Sra. Costa i diu que ella també exercirà el seu dret a abstenir-se, per 
motius semblants als del Sr. Cuminal, però amb alguns matisos. D’alguna 
manera, -diu- la proposta em sembla incomplerta pel que fa als continguts. Per 
exemple, hi ha hagut episodis molt importants després de la Convenció de 
Ginebra, als que no es fa referència en aquesta moció. També penso que els 
acords que es proposen versen sobre política internacional i traspassen de llarg 
les nostres competències i possibilitats com a corporació municipal. Són com un 
crit al cel... En canvi, crec que hem perdut una bona oportunitat per, d’una 
banda, votar units per la pau d’una vegada per totes i aprofundir en el seu 
exercici; i, d’altra banda, per parlar de les causes socials i no militars que 
provoquen aquest conflicte. Cal fer una crida al suport internacional per mediar i 
donar ajuda humanitària a la zona, mitjançant recursos educatius i sanitaris que 
els podrien fer més lliures i poderosos. D’alguna manera, això és el que ja fem 
des de l’Ajuntament de Sant Celoni a través de la nostra política de cooperació. 
 
La Sra. Vinyets diu que voldria respondre a alguna de les reflexions que s’acaben 
de fer. Allò que el Sr. Cuminal i la Sra. Costa plantejaven –diu- era que a la 
moció s’equiparés la situació que està patint Gaza (i la resta de Palestina) amb el 
que està passant a Israel. En la introducció de la moció es parla de 1.300 morts, 
5.500 ferits i 100.000 desplaçats entre la població civil de Gaza. Entenem que 
les circumstàncies que pateixen actualment jueus i palestins no són 
comparables. Des d’alguns sectors de la societat es pretén relativitzar la situació 
de Palestina i ha arribat un moment en què hem de dir prou. El que està passant 
a Gaza es pot qualificar de genocidi i de violació de les lleis internacionals. I no 
només ho diuen els moviments pro-palestins, sinó també la Comunitat 
Internacional i la Creu Roja. 
 
Fa més d’un any el grup municipal de la CUP va presentar una moció en els 
mateixos termes o semblants per demanar, entre altres coses, que s’acabés el 
bloqueig a la franja de Gaza. Però ha passat el temps i la situació continua igual. 
En aquell moment se’ns va dir que des d’un Ple municipal és difícil intervenir en 
un conflicte polític internacional com aquest, que dura ja molts anys. En la moció 
que avui es porta al Ple hi ha, però, dues peticions concretes: que el Govern 
Espanyol deixi de vendre armes a Israel i que el Govern de la Generalitat de 
Catalunya deixi de fomentar acords comercials amb Israel. No estem fent per 
tant, un crit al cel que no va enlloc, sinó unes peticions molt concretes als 
governs central i autonòmic, que tenim molt propers.  
 
De la mateixa manera –conclou la Sra. Vinyets- que en el seu moment es va fer 
caure el règim d’apartheid a Sud-àfrica (que aleshores moments molts països 
acceptaven amb total normalitat i que ara ens sembla una aberració total), és a 
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través l’aïllament internacional que s’acabarà una situació que ja dura des de 
l’any 1948. 
 
El Sr. alcalde indica que el grup municipal de CiU està d’acord amb el contingut 
de la moció, llevat del posicionament manifestat per la Sra. Costa i el Sr. 
Cuminal. Al final, tots coincidim en entendre que la violència és violència i la 
mort és mort. Hi ha situacions absolutament reprovables i no deixen de ser-ho 
menys pel fet que tinguin una menor dimensió en quant al nombre de persones 
afectades. També són accions violentes que acaben ambi vides humanes i crec 
que han de ser igualment reprovades, sense que signifiqui que es posen al 
mateix nivell. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El passat dissabte 27 de desembre l’Estat d’Israel va intensificar la seva 
campanya d’atacs sobre la franja de Gaza, la més mortífera des de la Guerra 
dels Sis Dies al 1967, que ha deixat una estela, segons Nacions Unides, de més 
de 1.300 morts (410 nens) i més de 5.500 ferits (1.855 nens), 4.000 cases 
destruïdes i 100.000 desplaçats. Moltes de les persones que han mort són  
infants de curta edat. Són uns atacs que no respecten els acords de la Quarta 
Convenció de Ginebra, aplicable als territoris palestins de Cisjordània, Gaza i 
Jerusalem Est, en tant que població civil que viu sota l’ocupació, ni la resta de 
legislació internacional humanitària. 
 
La situació molt precària de vida del prop de milió i mig d’habitants que té Gaza 
ja era insostenible abans d’aquests atacs. Hi ha hagut un empobriment extrem 
de la població, la destrucció d’habitatges, la destrucció de zones agrícoles, s’ha 
privat a la població a l’accés a l’aigua, al gas i a la llum, s’han desviat o congelat 
els recursos per a la cooperació i el desenvolupament dels Estats donants, entre 
ells la Unió Europea, s’han intensificat els assassinats selectius i les intervencions 
militars per part de l’IDF – exèrcit israelià- i els enfrontaments entre les diferents 
faccions palestines per al control de la franja, s’han tancat les fronteres amb 
Egipte limitant l’accés d’aliments i medicaments. A Cisjordània, Israel ha 
continuat la construcció d’assentaments i així com també ha continuat l’annexió 
unilateral de Jerusalem Est. 
 
Ara en aquest moment, després d’anys de menyspreu pels drets humans bàsics, 
de situar als palestins en presons col·lectives, de chekpoints, de tocs de queda, 
la situació a Palestina és totalment alarmant tant pel nombre de morts i ferits – 
a través inclús d’armes totalment prohibides per les lleis internacionals - com pel 
fet que els hospitals de la zona no compten amb mitjans suficients per atendre’ls 
i l’ajuda humanitària no hi arriba. El trauma psicològic infringit a la població 
després de suportar 22 dies d’ofensiva militar isareliana és igualment, a data 
d’avui, difícil d’avaluar. 
 
Les institucions públiques de Catalunya, així com la societat civil organitzada, 
tenen el dret i el deure de manifestar-se davant d’aquesta esfereïdora situació, o 
com ha qualificat Ban-ki Moon, Secretari general de la ONU, d’ “esquinçadora”. 
En concret, la comunitat palestina present a Catalunya i la societat civil 
organitzada demana una condemna clara per part de les institucions públiques, i 
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en concret de l’Ajuntament de Sant Celoni, davant la vulneració sistemàtica dels 
Drets Humans de la població palestina. 
 
Davant d’aquesta esfereïdora situació, a proposta dels grups municipals del PSC, 
de CiU i de la CUP, per 15 vots a favor de les senyores Lechuga, Miracle, de la 
Encarnación i Vinyets i dels senyors Deulofeu, Mas, Negre, Perapoch, Castaño, 
Arenas, Capote, Bueno, Casado, Vega i Ventura, i amb 2 abstencions de la 
senyora Costa i del senyor Cuminal, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Condemnem de forma rotunda els atacs d’Israel a territori Palestí i demanem 
l’alto el foc. 
 
2. Demanem el compliment de la Quarta Convenció de Ginebra i la investigació 
dels fets esdevinguts en aquests 22 dies d’ofensiva militar. 
 
3.  Demanem que el Govern Espanyol aturi el comerç d’armes amb Israel. 
 
4. Demanem que el Govern de la Generalitat de Catalunya valori deixar de 
fomentar acords comercials amb Israel promoguts des del Departament de 
Vicepresidència i el d’Innovació, Universitats i Empresa, mentre Israel no accepti 
les resolucions de l’ONU. 
 
5. Comunicar aquests acords a totes les forces polítiques catalanes amb 
representació al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament 
Europeu i als governs respectius. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:05 hores de la 
nit, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 
 
 
      L’alcalde          El secretari 
 
 


