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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 22 DE JUNY DE 2010 
 

 
 
 
 
Sant Celoni, 22 de juny de 2010   
 
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:10 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 ajornada 
del Ple de l'Ajuntament, les regidores Josefa Lechuga Garcia, Laura Costa Olivé, 
Magalí Miracle Rigalós, Júlia de la Encarnación Gómez i Montserrat Vinyets 
Pagès, i els regidors Carles Mas Lloveras, Miquel Negre Sánchez, Marià Perapoch 
Valls, Joan Castaño Augé, Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín, Josep M. 
Bueno Martínez, Raül Casado Jiménez, Miquel Vega Vega i Albert Ventura Rovira, 
assistits pel secretari municipal Ramon Oriol Grau i amb la presència de 
l’interventor accidental Joan Muntal Tarragó. 
 
El regidor Jordi Cuminal Roquet s’incorpora a la sessió a les 21:36 hores, quan 
s’està tractant el punt 7 de l’ordre del dia. 
  
Inicialment el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol 
comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Pren la paraula la Sra. Marta Ibern Arenas, en representació dels veïns del barri 
del Baix Montseny afectats per la problemàtica de la discoteca “Quatre”: 
 
Bona nit. No cal tornar a explicar tots els problemes que patim els veïns de la 
discoteca “Quatre” perquè són prou coneguts per tothom, però sí que volem fer 
algunes puntualitzacions, -diu-.  
 
Fa tres mesos es va reunir la comissió de seguiment, de la que en formen part 
els tres grups polítics municipals, i en tot aquest temps no se’ns ha donat cap 
resposta al que es va tractar aquell dia. Ahir ens van convocar a una nova 
reunió, però tampoc no es va donar cap resposta als nostres plantejaments, ni 
per bo ni per dolent. Nosaltres ja no diem que es tregui la discoteca (que és el 
que voldríem escoltar), però volem algun tipus de resposta. 
 
La regidora de Seguretat Ciutadana, la Sra. Dolors Lechuga, ens va dir que el 
seu partit polític no està d’acord en obligar a reduir l’horari de funcionament de 
la discoteca “Quatre”, però que els grups municipals de la CUP i del PSC tenen 
l’opció de presentar una moció al Ple en aquest sentit, i aprovar-la amb els vots 
dels seus regidors.   
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Ja que l’equip de govern no vol aprovar la reducció dels horaris, volem veure si 
els altres dos grups polítics presenten una moció al Ple per fer possible que la 
discoteca redueixi el seu horari fins que es pugui plantejar el seu trasllat a un 
altre lloc de Sant Celoni. La Sra. Vinyets va comentar que es podrien concentrar 
tots els locals d’oci nocturn en una mateixa zona. Pensem que això seria 
fantàstic perquè no volem que Sant Celoni es quedi sense aquest tipus de locals. 
Però si de manera immediata això no és possible, demanem que com a mínim es 
redueixi l’horari de “Quatre” i així poder descansar unes hores més. 
 
A continuació intervé la Sra. M. Àngels Fernández Bolívar. Els veïns estem una 
mica decebuts de tot plegat. Des de fa un any i mig –diu- que ens queixem de la 
situació que patim, però no veiem prou moviment per part dels nostres polítics. 
Hi ha d’haver una solució a curt termini i una altra a llarg termini, però 
necessitem una resposta ja. Volem saber què penseu els grups polítics 
municipals i quina és la vostra voluntat.  
 
Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que el grup municipal del PSC ja ha 
manifestat la seva postura en les diferents reunions de la comissió de 
seguiment. Hem recollit –diu- tota la informació, tan tècnica com jurídica, que 
l’equip de govern ens ha traslladat i, malgrat que jo no vaig poder assistir a la 
darrera reunió, els meus companys de grup m’han traslladat que els veïns 
demaneu concrecions i que es presenti una moció al Ple, tal com s’ha dit. No cal 
dir que el grup municipal socialista està disposat a estudiar la presentació 
d’aquesta moció i a parlar-ne amb el grup de la CUP. L’equip de govern ja ha 
manifestat la seva postura, que divergeix del que demaneu els veïns. 
 
Com ja s’ha dit, segurament una cosa són les solucions a curt o mig termini i 
una altra cosa és buscar una solució a llarg termini. I en això sí que l’Ajuntament 
s’ha de posar al capdavant, que potser ja ho ha fet, per intentar trobar una 
sortida al trasllat de les activitats d’oci nocturn a un lloc més adient, on no 
causin molèsties als veïns. Cal, doncs, diàleg i voluntat per fer-ho. D’altra banda, 
considero necessari fer un estudi sobre les opcions d’oci del jovent de Sant 
Celoni per mirar de trobar formes d’oci alternatiu. Les discoteques són totalment 
respectables, però hi ha una part del jovent (i dels no tan joves) que 
segurament voldria que s’impulsessin altres formes d’oci diferents. En definitiva, 
el nostre grup estudiarà la presentació de la moció i parlarem amb el grup de la 
CUP per mirar de donar-li forma.  
 
Intervé la Sra. Vinyets per fer una matisació. Jo no vaig dir que tots els locals 
d’oci nocturn haguessin d’estar junts –diu-, sinó que havíem d’encarar la 
problemàtica de la discoteca “Quatre” d’una manera global i estudiar quin model 
d’oci ens cal tenir a Sant Celoni en els propers anys. No sé si agrupar tots els 
locals d’oci és o no la solució, únicament vaig dir que no havíem de reduir el 
problema a la contraposició dels interessos d’un grup de veïns i dels propietaris 
de la discoteca “Quatre”. És evident que existeix una confrontació total entre uns 
i altres, però considero que hem d’encarar-ho d’una forma global per mirar de 
trobar un model d’oci de qualitat per a Sant Celoni en els propers anys. Des de 
la CUP ens agradaria que vosaltres, com a veïns, us suméssiu també a aquest 
estudi per reformular l’oci al nostre municipi, no només com a afectats per la 
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discoteca “Quatre”. Per l’experiència de tots aquests anys que podeu aportar, 
estaria bé que participéssiu en aquesta comissió. 
 
Pel que fa a la reducció de l’horari de la discoteca, com ja vam dir a la comissió 
de seguiment, nosaltres hi estem d’acord, però sabem que no és una mesura 
que es pugui prendre de forma imminent. Per això, com a mesura immediata i 
transitòria per a aquest estiu vam plantejar que s’instal·lessin, per exemple, 
algun tipus de carpes. Aquesta és la postura del grup municipal de la CUP. 
Dialogarem amb els altres grups municipals, en el si de la comissió de 
seguiment, per mirar de trobar una solució conjunta. Si aquesta solució passa 
per presentar una moció, en parlarem. En qualsevol cas, recollim les vostres 
manifestacions. 
 
Intervé la Sra. Costa i diu que segurament s’han d’agilitzar les solucions a la 
problemàtica dels veïns de la discoteca “Quatre” i cal ser més eficaços, però 
existeix un òrgan propi per discutir aquesta qüestió. Ho dic per deixar el tema 
aquí, si pot ser. Des del grup municipal de CiU ja hem manifestat que la nostra 
postura no és tancar una activitat econòmica privada que va instal·lar-se d’una 
manera legal, ni tampoc impossibilitar l’exercici d’aquesta activitat obligant a 
reduir el seu horari.   
 
Dit això, obligarem a que s’adoptin totes les mesures que determina la 
normativa i a aplicar totes les millores necessàries, com hem vingut fent fins ara, 
per minimitzar les molèsties per sorolls. En això sí que estem essent molt 
estrictes amb els propietaris del local. De fet, ja han fet una inversió important 
en aquest sentit. Creiem que hem de seguir treballant en aquesta línia, així com 
en el fet de donar alternatives als propietaris per trobar una altra ubicació per a 
la discoteca. Però, òbviament, ningú pot obligar una persona a tancar la seva 
activitat econòmica.  
 
A partir d’aquí, estem molt d’acord amb el que comentava la Sra. Vinyets de 
tractar aquesta qüestió a nivell global de l’oci nocturn a Sant Celoni, no només 
com un conflicte entre uns veïns i els propietaris d’un local. En aquest sentit, les 
reunions que s’estan fent per elaborar el Pla local de joventut segurament serien 
un bon lloc per exposar les diverses opinions en aquest sentit i veure la millor 
manera de fer compatible, en la mesura del possible, el benestar dels veïns amb 
el funcionament d’una discoteca que fa més de 20 anys que existeix, malgrat 
estar en un lloc que no és l’escenari ideal per al benestar dels veïns. No obstant, 
hi és; i d’un dia per l’altre això no es pot canviar. 
 
El Sr. alcalde diu que per poder valorar de tota aquesta problemàtica, s’ha 
demanat un informe jurídic als tècnics municipals. La decisió d’obligar la 
discoteca a reduir el seu horari genera molts dubtes raonables des del punt de 
vista jurídic. Aquesta mesura té poques possibilitats d’arribar a bon port i de que 
no pugui ser tirada enrere per un jutge, amb les responsabilitats que es puguin 
derivar per a l’Ajuntament. Això s’ha posat sobre la taula i és un element de pes 
molt important per l’equip de govern a l’hora d’adoptar la postura que ja hem 
exposat a la comissió de seguiment. A partir d’aquí, és ben conegut que els 
grups polítics municipals poden presentar mocions al Ple proposant allò que 
considerin adequat. 
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La Sra. Ibern diu que, segons la Sra. Costa, els propietaris de la discoteca han 
fet moltes coses per no molestar els veïns, però tot el què han fet és per complir 
amb la llei. L’activitat no hauria de funcionar si no s’adeqüés correctament a la 
normativa. El que han fet és només posar la discoteca al dia per poder seguir 
funcionant.      
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Joan Rubiralta i Suriol, president de la Secció 
Local d’ERC a Sant Celoni i la Batllòria: 
 
Bona nit. He de dir, d'entrada, que quan preparava la meva intervenció no sabia 
que intervindrien els veïns de la discoteca “Quatre” que acabem de sentir. Ha 
sigut casualitat –diu- que avui hi hagi dues intervencions seguides que abordin el 
mateix problema. 
 
La Secció Local d’ERC no ha presentat cap moció en aquest Ple perquè està 
pendent d'una moció que presentarà la plataforma Decidim.cat per donar suport 
i ajudar en la recollida de firmes a la iniciativa legislativa popular (ILP) que la 
Coordinadora Nacional de les Consultes per la Independència presentarà a tots 
els municipis. Quan arribi aquesta iniciativa, espero que se'ns faci arribar una 
còpia per tal que la nostra formació política s'hi pugui adherir. Amb tot, ja podeu 
estar segurs que el mes de juliol en presentarem unes quantes de mocions. 
 
Dit això, voldríem fer algunes preguntes a qui correspongui: 
 
• Com està el tema de la Regidoria de les dones? S’ha fet ja l'estudi? Es crearà 

alguna vegada o es tornaran a incomplir els acords que es prenen en el Ple? 
 
• On és el carrer que es va acordar dedicar al creador de la bandera 

independentista Vicenç Albert Ballester? 
  
• A quines conclusions ha arribat la comissió que ha de resoldre el conflicte amb 

la discoteca “Quatre”? 
 
• Com està el treball de la comissió per redactar un nou Reglament orgànic 

municipal? Estarà llest abans que acabi la legislatura o haurem d'esperar que 
hi hagi un nou consistori que ho tiri endavant? Com és possible que una feina 
que havia de durar uns mesos, segons promeses electorals, no s'hagi acabat 
després de tres anys? 

 
• Com està el treball de la comissió que ha d'actualitzar l'Ordenança municipal 

de policia i bon govern? Cal recordar que l’actual ordenança es va aprovar 
l’any 1991, i que l’any 2004 només es van modificar alguns articles referits a 
les llicències ambientals i urbanístiques. No és excessiu fer servir la mateixa 
ordenança aprovada fa 19 anys? 
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Ja sé que no hi haurà respostes o que es “tiraran pilotes fora”, tot dient que això 
tampoc no es va fer la passada legislatura, però resulta que ara hi ha un nou 
equip de govern, a qui correspon tirar endavant la gestió municipal i no escudar-
se en que “els altres tampoc no ho van fer”. El cert és que en aquest Ajuntament 
hi ha moltes feines pendents que es van deixant perquè la gestió del dia a dia, 
de les coses urgents, no deixa temps per fer les coses importants i 
imprescindibles. Pensem que ja seria hora que es marquessin calendaris i 
s'anessin tancant molts temes que hi ha oberts. Això només depèn de vostès i 
de ningú més, no hi ha cap excusa vàlida per deixar de fer-ho. 
 
Avançant-nos a les respostes, pel que fa a la problemàtica de la discoteca 
“Quatre” proposem formalment que, fins i tan no hi hagi una solució 
consensuada i acceptada per totes les parts, s'instal·lin càmeres de televisió 
connectades a gravadores en els punts més calents a l'entorn de la discoteca, 
prèvia autorització de l'autoritat competent. Pensem que aquesta instal·lació 
actuaria com a element dissuasori i faria reduir els casos de vandalisme que es 
produeixen. 
 
Respecte dels punts de l'ordre del dia del Ple d'avui considerem que només hi 
pot haver discussió en els punts 8, 10, 11 i 12. Pensem que la resta caldria 
votar-los afirmativament per tractar-se de qüestions de tràmit que no han de 
generar cap conflicte. Donarem una visió ràpida dels primers: 
 
Pel que fa al punt 8 creiem que cal reajustar els espais lliures de la Batllòria, 
tenint en compte la realitat dels equipaments que s’han previst. 
 
En el punt 10 (aprovar la compatibilitat de la feina d'un treballador municipal 
amb una altra feina al sector privat), tot dependrà del tipus de contracte que 
aquesta persona tingui amb l'Ajuntament. En tot cas, haurà de complir per sobre 
de tot els horaris i les tasques municipals. 
 
Respecte del punt 11, creiem que cal respectar les condicions dels treballadors 
pactades anteriorment i adaptar-les a les necessitats actuals. Aprofitem per dir 
que no considerem que calgui una ampliació de plantilla com la que s'està 
produint aquests últims tres anys (es parla de més de 40 llocs de treballs nous), 
perquè arribarà un moment que serà impossible que l'Ajuntament pugui assumir 
les despeses que això representa.  
 
Pel que fa al punt 12 (l’aprovació del conveni col·lectiu) estem d’acord en 
aprovar el conveni acordat amb els representants sindicals dels treballadors, 
adequant-lo a la situació de crisi actual. Per cert, - pregunta el Sr. Rubiralta- 
quin tant per cent ha disminuït el sou dels càrrecs electes ? 
 
Res més. Si no hi ha cap més Ple el mes vinent, en nom de la Secció Local d'ERC 
desitgem a tothom unes bones vacances. 
 
Pren la paraula la Sra. Costa i diu que, respecte de la creació de la Regidoria de 
les dones, ja es va dir que la postura de l’equip de govern és de no crear-la. En 
tot cas, reitero –diu- que disposem d’un psicòleg, d’una treballadora social i 
d’una agent d’igualtat fent un munt d’accions en aquest sentit, a nivell 
transversal i multidisciplinari. Convido el Sr. Rubiralta a fer propostes o 
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suggeriments en relació a les accions que es puguin fer a favor de la dona, i no 
sobre les estructures de gestió municipal. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu que han estat moltes les preguntes formulades pel Sr. 
Rubiralta. No les contestaré una a una -diu-, però el convido a venir el dia que 
vulgui per parlar personalment de totes les qüestions que ha plantejat i 
analitzar-les amb més detall. Crec que serà més productiu fer això, que no pas 
obrir un debat en aquest Ple.  
 
La Sra. Vinyets diu que si l’actual Ordenança de policia i bon govern té 19 anys, 
el Codi Civil que ens regeix la vida diària de tots nosaltres és de 1881 (té més de 
100 anys d’antiguitat). A vegades –diu- es té la fal·lera de regular, regular i 
regular constantment... Tampoc no calen tantes ordenances (de publicitat, de 
civisme, etc.). Les relacions entre les persones s’han de treballar en un altre 
àmbit i no sempre s’ha de recórrer als reglaments. Vull dir que potser no hi ha 
necessitat de fer aquesta ordenança perquè ja tenim eines per anar avançant en 
el dia a dia.  
 
En segon lloc, també voldria dir que des de la CUP no tenim cap inconvenient en 
que la Secció Local d’ERC participi en la comissió de seguiment de la discoteca 
“Quatre”. La seva participació pot aportar nous punts de vista i noves propostes. 
Si tenen ganes de participar en aquesta comissió, des de la CUP no hi posarem 
cap impediment. La proposta d’instal·lar càmeres, però, ens sembla una mica 
agosarada perquè en última instància podria comportar que els veïns estiguessin 
permanentment controlats per l’Ajuntament quan entren i surten de casa seva. 
De tota manera entenem que aquesta proposta també es podria discutir en el 
marc de la comissió de seguiment. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Després d’aquestes intervencions, i atès que ningú més vol fer ús de la paraula, 
es dóna inici a la sessió del Ple. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES TRES ÚLTIMES 
SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL. 
 
El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular alguna 
observació a les actes dels Plens municipals dels dies 29 d’abril, 4 de maig i 24 de 
maig de 2010, els esborranys de les quals s'han distribuït per correu electrònic a 
tots els regidors. En no formular-se cap objecció, per unanimitat dels 16 regidors 
presents, s'acorda l’aprovació de les referides actes. 
 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA XIFRA DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1 
DE GENER DE 2010. 
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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 2010, és de 
16.905 habitants. 
 
A la vista d’aquests antecedents, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la 
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors 
presents, el Ple municipal ACORDA: 
  
Únic. Aprovar la xifra del padró municipal d'habitants de Sant Celoni referida a 1 
de gener de 2010, la qual ascendeix a la quantitat de 16.905 habitants. 

 
 

3. ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 
FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “EL BLAUET” PER AL 
CURS 2008-2009.  
 
El Sr. alcalde diu que es proposa acceptar la subvenció que ens atorga el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al finançament 
parcial de la llar d’infants municipal. En aquest cas es tracta d’acceptar l’ajut 
corresponent al curs passat. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
En data 3 de febrer de 2009 l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya van subscriure un conveni per crear 
una llar d’infants pública de titularitat municipal: 
 
Denominació: Llar d’infants El Blauet 
Codi: 08070295 
Titular: Ajuntament de Sant Celoni 
NIF: P0820100F 
Adreça: c/ Pere Ferrer, número 15 
Població: 08470 Sant Celoni 
Comarca: Vallès Oriental 
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En data 19 d’abril de 2010 es va publicar al DOGC la Resolució EDU/1132/2010, 
de 7 d’abril, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars 
de llars d’infants que no van rebre subvenció per als cursos 2007–2008 i 2008–
2009. 
 
En data 19 de novembre de 2009 l’Ajuntament de Sant Celoni va certificar que hi 
havia 95 alumnes de 0 a 3 anys, matriculats a l’Escola bressol pública el Blauet 
(el Departament d’Educació subvenciona 1.800 € per alumne). 
 
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha concedit una 
subvenció de 102.600 € per al finançament de l’Escola bressol pública El Blauet. 
 
En data 5 de maig de 2010 el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya ha sol·licitat l’acord del Ple de la Corporació local acceptant la totalitat 
de la subvenció de l’Escola bressol pública El Blauet, corresponent al curs 2008-
2009. 
 
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis 
Personals, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Acceptar la subvenció del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per un import de 102.600 € per al finançament de l’Escola bressol 
pública El Blauet, curs 2008-2009. 
 
2. Trametre aquest acord a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
4. ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 
FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MUNICIPAL PER 
AL CURS 2009-2010.  
 
El Sr. alcalde explica que, com en el punt anterior, es proposa acceptar la 
subvenció que ens atorga el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per al finançament parcial de l’Escola municipal de música, en aquest 
cas per al curs actual. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
En data 24 d’abril de 2006 l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya van subscriure un conveni per a la 
creació d’una Escola municipal de música amb la descripció següent: 
 
Denominació: Escola de música municipal de Sant Celoni 
Codi: 080665743 
Titular: Ajuntament de Sant Celoni 
NIF: P0820100F 
Adreça: Ctra. Vella, 25 - c/ Germà Emilià – c/ Sant Josep, 18 
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Població: 08470 Sant Celoni 
Comarca: Vallès Oriental 
 
En data 17 d’octubre de 2006 ambdues administracions van subscriure un nou 
conveni per al finançament de l’Escola de música municipal.  
 
En data 22 de març de 2010 es va publicar al DOGC número 5592, la Resolució 
EDU/726/2010, de 15 de març, per la qual s’atorguen subvencions a les 
Corporacions locals titulars d’escoles de música i dansa per al curs 2008–2009 i 
2009–2010. 
 
En l’annex 1 de la Resolució esmentada s’indica que el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 139.800 € per al 
finançament de l’escola de música municipal, curs 2009–2010.  
 
El setembre de 2009 l’Ajuntament de Sant Celoni va certificar que hi havia 236 
alumnes de 4 a 18 anys, matriculats a l’Escola de música de Sant Celoni (el 
Departament d’Educació subvenciona 600 € per alumne). 
 
Tal com s’estableix a l’apartat 5 de la Resolució, s’està tramitant el pagament 
d’una bestreta corresponent al 50% de l’import total de la subvenció del curs 
2009–2010. El pagament del 50% restant es durà a terme una vegada s’hagi 
presentat la documentació que s’indica; entre d’altres, l’acord del Ple de la 
Corporació local acceptant la totalitat de la subvenció. 
 
A proposta del regidor de Cultura i previ dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Personals, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Acceptar la subvenció del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per un import de 139.800 € per al finançament de l’Escola de música 
municipal, curs 2009-2010. 
 
2. Trametre aquest acord a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI A SIGNAR AMB 
L’AJUNTAMENT DE CAMPINS PER AL FINANÇAMENT DEL CENTRE 
MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ. 
 
El Sr. alcalde explica que es tracta de modificar el conveni que tenim signat amb 
l’Ajuntament de Campins, mitjançant el qual aquest assumeix part del cost 
d’inscripció dels alumnes del seu municipi en el Centre municipal d’expressió de 
Sant Celoni. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 
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L’Ajuntament de Sant Celoni va implantar, l’octubre de 2004, el servei cultural 
Centre municipal d’expressió, que contempla l’Escola de música i l’Escola de 
teatre. 
 
Els costos de funcionament del centre es financen a través de la percepció de la 
taxa corresponent, publicada anualment al Butlletí Oficial de la Província, la 
tarifa de la qual conté una estructura diferenciada, més elevada respecte dels 
inscrits procedents d’altres municipis diferents de Sant Celoni. Tot a l’efecte de 
minimitzar l’impacte que per a la hisenda municipal suposen els elevats costos 
del servei. 
 
La rodalia dels dos municipis propicia que diversos veïns de Campins es 
matriculin i assisteixen al centre. L’aplicació de la tarifa de la taxa provoca que 
aquestes persones hagin de satisfer un preu més elevat per la percepció del 
servei, atès que no es troben subvencionades per l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Els responsables de l’Ajuntament de Campins van considerar que aquesta 
situació no era conforme a la política cultural que vol desenvolupar el seu 
municipi, per la qual cosa van considerar adequat cobrir amb recursos de la 
hisenda municipal, la part diferencial de la taxa que recau sobre els usuaris del 
servei que són veïns del seu municipi. A tal efecte, el 5 d’octubre de 2006 es va 
signar un conveni de finançament. 

 
El conveni precedent no contemplava la possibilitat d’incloure com a beneficiaris 
els alumnes de l’escola de teatre i no preveia l’edat màxima d’aquests. Per això, 
es proposa la modificació del conveni esmentat en el sentit que el finançament 
dels alumnes de Campins es limita als menors de 19 anys, però s’amplia també 
als alumnes de l’Escola de teatre, s’adopta el compromís d’organitzar anualment 
una activitat de dinamització d’expressió musical i/o teatral al municipi de 
Campins i es precisa més acuradament com es faran les liquidacions periòdiques. 
 
Per això, s’ha elaborat un nou text de conveni que contempla les modificacions 
esmentades i que substituirà el text del conveni de 5 d’octubre de 2006. 
 
D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
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 i els articles 303 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 

 
A proposta del regidor de Cultura i previ dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Personals, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Modificar el conveni de cooperació interadministrativa subscrit el dia 5 
d’octubre de 2006 entre els Ajuntaments de Sant Celoni i Campins per al 
finançament d’una part del cost de funcionament del Centre municipal 
d’expressió en el sentit que consta a la part expositiva. 
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2. Aprovar la minuta de conveni cooperació interadministrativa que consta a 
l’expedient i que substituirà el conveni anterior. 
 
3. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a 
l’efectivitat i execució d’aquest acord.  
 
4. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Campins als efectes oportuns. 
 
 
6. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ I 
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE 
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER PAU CASALS. 
 
El Sr. alcalde diu que es proposa aprovar provisionalment la imposició de 
contribucions especials als veïns del carrer Pau Casals per permetre el 
finançament de les obres d’urbanització del carrer. El repartiment de despeses 
entre l’Ajuntament i els propietaris de les finques s’ha fet d’acord amb el 
document que es va pactar en a principis d’aquesta legislatura per part dels tres 
grups municipals. El cost total de les obres és de 165.000 € i l’aportació dels 
veïns serà d’un 18%.         
 
El Sr. Castaño indica que el pacte en el repartiment de les contribucions 
especials es va acordar en l’anterior legislatura. 
 
El Sr. alcalde diu que es va començar a tractar en l’anterior legislatura, però ha 
sigut en l’actual mandat quan s’ha acabat de tancar. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de juny de 2010, ha aprovat 
inicialment el projecte tècnic d’obres d’urbanització del carrer Pau Casals 
d’aquesta vila, redactat per l’Àrea municipal d’Entorn, amb un pressupost que 
ascendeix a la quantitat de 165.895,80 €, IVA inclòs. 
 
El projecte contempla els treballs necessaris per a la pavimentació de tot el carrer 
amb noves voreres i calçada asfaltada, la substitució de la xarxa de clavegueram 
en mal estat, el semisoterrament de part de les instal·lacions d’electricitat i 
telefonia i l’adequació de la xarxa de subministrament d’aigua potable. 
 
Es considera necessària l’execució dels treballs que contempla el referit projecte 
amb la finalitat d’eliminar les mancances actuals del carrer, adequar la 
funcionalitat de les infraestructures, millorar l’aspecte de la zona i la qualitat de 
vida dels veïns. 
 
La realització dels treballs beneficiarà especialment una sèrie de persones que 
obtindran un especial avantatge i un augment de valor en els seus béns, per la 
qual cosa procedeix recórrer a la imposició de contribucions especials, a fi de 
rescatar part d'aquest benefici i permetre així la realització dels treballs projectats. 
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Per això, malgrat que les contribucions especials són un tribut voluntari, es 
considera procedent la seva imposició, motivada perquè a Sant Celoni des de 
sempre s’ha recorregut a aquesta forma de finançament en totes les obres que 
es realitzen i que són susceptibles de configurar el seu fet imposable. D’altra 
banda, s’estima just que les persones que es veuran especialment beneficiades 
per l’actuació contribueixin al seu finançament. 
  
D’acord amb els criteris acordats pels tres grups polítics municipals en la 
distribució de costos entre l’Administració i els contribuents a l’hora d’imposar 
contribucions especials, i per tractar-se d’unes obres que comporten la 
transformació substancial de la configuració de la via pública per iniciativa de 
l’Ajuntament, el finançament de les obres es farà de la manera següent: 
 

- El cost del paviment i de les instal·lacions generals anirà a càrrec del 
pressupost municipal al 100%. 

- Es repercutirà a contribucions especials el 50% del cost de renovació de 
les instal·lacions comuns.  

 
En el repartiment de les contribucions especials i d’acord novament amb els 
criteris acordats pels tres grups municipals, s’aplicaran els metres lineals de 
façana i el volum edificable, ambdós de manera conjunta i al 50%. 
 
Vistos els informes que obren a l’expedient, a proposta de l’Alcaldia i previ 
dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 
16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per l'execució de les 
obres definides al projecte tècnic d’urbanització del carrer Pau Casals d’aquesta 
vila, redactat per l’Àrea d’Entorn.  
 
2. Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris beneficiats per 
l'execució de les referides obres, d'acord amb els següents paràmetres d'aplicació: 
 
a) Total cost previst de les obres, segons projecte:  
  
 Pavimentació i instal·lacions generals ............................ 106.640,47 € 
 Instal·lacions comuns .................................................... 59.255,33 € 
 TOTAL .................................................................... 165.895,80 € 
 
b) Cost suportat per l'Administració  ...................................... 165.895,80 € 
 
c) Import a finançar mitjançant contribucions especials.............. 59.255,33 € 
 
d) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà del 50% de l’import que es 
finança mitjançant contribucions especials, és a dir, 29.627,67 €, que constituirà 
la base del tribut imposable. 
 
e) Els criteris de repartiment que s’aplicaran sobre la quantitat esmentada són: 
  50% metres lineals de façana  
  50% metres cúbics de volum edificable 
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3. Advertir que els costos anteriorment expressats tenen caràcter de mera 
previsió i que en base a allò preceptuat a la Llei d'hisendes locals poden patir 
variacions a l'alça o baixa, en funció del cost efectiu de les obres i serveis. 
 
4. Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions especials les persones 
físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general 
tributària especialment beneficiades per la realització de les obres, tenint aquesta 
consideració de persones especialment beneficiades els propietaris dels béns 
immobles afectats per l'execució del projecte; subjectes passius que es relacionen 
a continuació, juntament amb les seves quotes provisionals: 
 
 
URBANITZACIÓ CARRER PAU CASALS 
 
Pressupost d’execució de les instal·lacions comuns 42.198,64 
Benefici industrial i despeses generals 19% 8.017,74 
Suma 50.216,38 
IVA 18%    9.038,95 
COST TOTAL 59.255,33 
  
Ajuntament 50% 29.627,66 
Veïns 50% 29.627,66 
  
Façana 50% 14.813,83 
Edificable 50% 14.813,83 
 
 

 
Finca Propietari 

Solar 
(m2) 

Façana  
(ml) 

Edificabilitat 
(m2) 

Volum 
edificable 

(m3) 
Cost (€) 

Ctra. Vella 76 Ramon Cruxent Terrats 170 6,13 170,00 510,00 669,56 

Pau Casals 1 Ramon Cruxent Terrats 134 5,92 201,00 603,00 708,84 

Pau Casals 2-4 Daniel Martínez Salomé i Cia CB 135 7,27 269,43 808,29 908,66 

Pau Casals 3 Lluïsa Bruguera Esquís 75 5,00 225,00 675,00 692,01 

Pau Casals 5 Martí Cucurella Cruixent 75 5,12 225,00 675,00 699,50 

Pau Casals 6 Eulàlia Pascual Farrés 70 3,87 210,00 630,00 596,19 

Pau Casals 7 Àngela Grau Tarragó 148 4,79 222,00 666,00 673,85 

Pau Casals 8 Aralti SL 84 6,36 293,00 879,00 891,73 

Pau Casals 9-11 Aralti SL 260 15,84 390,00 1.170,00 1.646,88 

Pau Casals 10 Rita Milo Coll 72 3,83 190,27 570,81 560,36 

Pau Casals 12 Lucia Teruel Bujaldon 76 3,93 202,80 608,40 587,77 

Pau Casals 13-15 Comunitat de propietaris 199 10,33 298,50 895,50 1.148,63 

Pau Casals 14 José Puig Borràs 78 3,89 208,80 626,40 595,41 

Pau Casals 16 Miguel Caro Rodríguez  84 4,53 223,65 670,95 660,42 

Pau Casals 17-19 Pilar Grau Foxa 230 22,00 345,00 1.035,00 1.955,04 

Pau Casals 18 Núria Monclús Celma 76 4,31 200,70 602,10 607,92 

Pau Casals 20 Comunitat de propietaris 86 4,51 229,65 688,95 669,31 

Joaquim Sagnier 10 Comunitat de propietaris 135 10,49 202,50 607,50 996,40 

Pau Casals 21 Josep Rosés Gispert  72 4,72 216,00 648,00 659,34 

Pau Casals 22 Antonio Recio Suárez 91 4,55 244,65 733,95 697,15 
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Pau Casals 23 Maria Dolors Blanché Pou 201 4,60 295,50 886,50 786,18 

Pau Casals 24 Comunitat de propietaris 79 4,41 208,65 625,95 627,59 

Pau Casals 25 Comunitat de propietaris 142 4,72 426,00 1.278,00 1.014,17 

Pau Casals 26 Guillermo Roca Gispert 119 4,92 272,41 817,23 767,13 

Pau Casals 27 Salvador Puig Cardona 74 4,85 218,25 654,75 671,25 

Pau Casals 28-30 Josep Maria Cassi  226 11,79 669,60 2.008,80 1.866,71 

Pau Casals 29 Pere Tarridas Gispert 86 4,63 181,62 544,86 595,64 

Pau Casals 31-33 Martí Calls Pedro 343 5,25 111,36 334,08 515,59 

Pau Casals 32 Josep Maria Cassi 121 9,47 217,50 652,50 958,13 

Pau Casals 34 M. Antonia Campeny Esclusa 76 7,21 100,06 300,18 618,74 

Pau Casals 36 M. Asunción Pina Jué 64 3,49 169,88 509,64 504,70 

Pau Casals 38 Juan Ibern Rodulfo 86 3,39 212,68 638,04 570,78 

Pau Casals 40 Comunitat de propietaris 81 5,50 216,00 648,00 707,99 

Pau Casals, 42 Gestión y Servicios Inmob. Macasa 75 5,37 204,00 612,00 679,61 

Esteve Mogas 2-4-6 Gestión y Servicios Inmob. Macasa 337 10,73 496,00 1.488,00 1.507,28 

Antic pas via ADIF 0 9,80 0,00 0,00 611,21 

Total  237,52 8.767,46 26.302,38 29.627,67 

 
 
 

COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ PAU CASALS 13-15 

Pis Propietari 
Coeficient de 
participació 

Cost (€) 

Esc 1 Baix Pt 1 Maria Teresa Forner Roura 25 287,16 

Esc 1 Baix Pt 1 Jaume Gener Borrell 25 287,16 

Esc 1 Pl 1 Pt 1 Salvador Garcia Nicolau 25 287,16 

Esc 1 Pl 1 Pt 2 Maria Asunción Mateo Duran 25 287,16 

Total 100 1.148,63 

COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ PAU CASALS 20 

Pis Propietari 
Coeficient de 
participació 

Cost (€) 

Es 1 Pl 00 Pt 01 Juan Viarnes Noguera  50 334,65 

Es 1 Pl 01 Pt 01 Agustín Avilés Playa 50 334,65 

Total 100 669,31 

COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ PAU CASALS 24 

Pis Propietari 
Coeficient de 
participació 

Cost (€) 

Es 1 Pl 00 Pt 01 Maria del Remei Puig Castañé 50 313,79 

Es 1 Pl 01 Pt 01 Miguel F. Espinosa Pujolràs 50 313,79 

Total 100 627,59 

COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ PAU CASALS 25 

Pis Propietari 
Coeficient de 
participació 

Cost (€) 

Es 1 Pl 00 Pt 01 Maria Carmen Campeny Esclusa 34,463 349,51 

Es 1 Pl 01 Pt 01 Antoni Cuní Rosell 32,768 332,32 
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Es 1 Pl 02 Pt 01 Maria Carmen Campeny Esclusa 32,769 332,33 

Total 100 1.014,17 

COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ PAU CASALS 40 

Pis Propietari 
Coeficient de 
participació 

Cost (€) 

Es 1 Pl 00 Pt 01 Glòria Ibern Rodulfo 33,34 236,04 

Es 1 Pl 01 Pt 01 Concepció Rodulfo Uroz 33,33 235,97 

Es 1 Pl 02 Pt 01 Glòria Ibern Rodulfo 33,33 235,97 

Total 100 707,99 

COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ JOAQUIM SAGNIER 10 

Pis Propietari 
Coeficient de 
participació 

Cost (€) 

Es 1 Pl 00 Pt 01 Juan Travesa Planas 33 328,81 

Es 1 Pl 01 Pt 01 F. Javier Pacheco Pacheco 33 328,81 

Es 1 Pl 02 Pt 01 Diego Azuaga Ramos 17 169,39 

Es 1 Pl 02 Pt 02 Victoria Batllori Travesa 17 169,39 

Total 100 996,40 

 
 
5. Facultar la Junta de Govern Local per a la efectivitat i execució del present 
acord i en especial per a que pugui subsanar qualsevol error que es detecti i, a 
resultes dels mateixos adaptar, si s'escau, la relació de contribuents, els 
coeficients i les quotes provisionals aprovades d’acord amb dites contingències, 
efectuar les liquidacions que corresponguin, resoldre el seu fraccionament i fixar 
les quotes definitives en funció de les mateixes i del cost definitiu de les obres. 
  
6. Remetre's, en allò que no estigui previst en aquest acord i en aplicació de 
l'article 34.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les d’hisendes locals, a l'Ordenança general de contribucions 
especials vigent al municipi de Sant Celoni. 
 
7. Acordar l'exigència per avançat del pagament de les contribucions especials en 
funció del cost previst, en base a l'article 33.2 del Text refós de la Llei reguladora 
de les d’hisendes locals. 
 
8. Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta dies mitjançant 
edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels de major 
difusió de la província i al tauler d'anuncis de la corporació. 
 
9. Declarar que, en cas de no formulació de reclamacions en el període 
d'informació pública, l'acord esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic. 
 
10. Advertir els propietaris afectats que podran constituir l'Associació 
Administrativa de Contribuents en els termes i als efectes d'allò que disposen els 
articles 36 i 37 del Text refós de la Llei reguladora de les d’hisendes locals. 
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~~~~~~~~~~ 
 
 
En aquest moment, essent les 21:36 hores, el regidor Sr. Cuminal s’incorpora a 
la reunió. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
7. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ I 
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE 
LES OBRES D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER ABAT OLIBA. 
 
El Sr. alcalde explica que en aquest punt, com en l’anterior, es proposa aprovar 
provisionalment la imposició de contribucions especials als veïns del carrer Abat 
Oliba per permetre el finançament de les obres d’urbanització del tram del costat 
de l’església. El repartiment de despeses entre l’Ajuntament i els veïns es farà 
exactament com en el carrer Pau Casals, de manera que els veïns hauran de 
pagar aproximadament un 19% del cost de les obres.  
 
Intervé el Sr. Ventura i recorda que la proposta d’Ordenances fiscals per al 2009 
proposada per l’equip de govern incloïa, dins la taxa pel servei de recollida 
d’escombraries, una partida destinada a la instal·lació de contenidors soterrats. 
Durant les negociacions amb el grup municipal de CiU –diu- vam acordar que es 
canviés el destí d’aquesta partida econòmica (inicialment prevista per al 
soterrament de contenidors) per buscar un nou sistema per millorar la recollida 
selectiva. Arran d’una reunió amb el regidor Sr. Miquel Negre i amb  tècnics de 
l’Àrea d’Espai Públic, es va decidir fer una prova pilot al nucli urbà per implantar 
la recollida selectiva porta a porta. 
 
Hem vist que en el repartiment de contribucions especials per al finançament de 
la urbanització del carrer Abat Oliba, carrer cèntric al costat de l’església, s’han 
pressupostat de 10.000 € per al soterrament de contenidors (que penso que és 
una quantitat força petita). Considerem que això es contradiu totalment amb allò 
acordat amb l’equip de govern per implementar la recollida selectiva 
d’escombraries porta a porta. Des del grup municipal de la CUP apostem pel 
sistema porta a porta perquè creiem que és molt més eficient i menys costós 
que el sistema de contenidors soterrats, l’eficàcia dels quals pensem que és 
dubtosa. Per això, votarem en contra d’aquest punt. 
  
El Sr. alcalde diu que, en el seu moment, es va veure que hi havia una petita 
diferència entre el cost del servei de recollida d’escombraries i els diners 
recaptats per la taxa. Vam acordar –diu- que aquesta diferencia es destinaria a 
veure com potenciar la recollida selectiva. És cert que en alguna reunió posterior 
va sortir el tema de la recollida porta a porta i del soterrament de contenidors, 
però l’acord a què vam arribar va ser treballar per aconseguir incrementar la 
recollida selectiva. Crec que va anar d’aquesta manera... Estem treballant amb 
l’empresa que gestiona el servei de recollida d’escombraries i hem mantingut 
diverses trobades per estudiar i valorar el sistema de porta a porta. No és una 
decisió tan senzilla, sinó que té una certa complexitat organitzativa. Hi ha 
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opinions diverses, no tothom està d’acord en que el sistema porta a porta sigui 
més econòmic. Hi ha alguns Ajuntaments que estan molts satisfets de com els hi 
funciona, però d’altres a quin no els està funcionant com esperaven. 
 
Nosaltres entenem que els actuals contenidors del carrer Abat Oliba donen una 
imatge molt negativa del centre de la vila. El soterrament de contenidors dóna 
una alta qualitat a la zona on s’implanten, sempre que es mantingui el seu 
entorn adequadament net (i això és cosa de qui gestiona el servei). Segurament 
no és un sistema que es pugui aplicar de forma indiscriminada i tampoc és la 
nostra voluntat fer-ho, però en aquest espai concret hem considerat que els 
contenidors soterrats poden donar una bona resposta. Això no treu que 
continuem estudiant el tema de la recollida selectiva porta a porta; de fet, hi 
estem treballant amb l’empresa concessionària del servei i properament ens hem 
de veure amb el Consorci de residus del Vallès Oriental, que té experiència en 
aquest sentit per mirar de perfilar els costos i la zona on es podria fer una prova 
pilot.  
 
El Sr. Ventura discrepa d’alguns comentaris que ha fet el Sr. alcalde. S’ha dit 
que el sistema de recollida porta a porta presenta dubtes, però també en 
presenta el sistema de contenidors soterrats. Hi ha municipis –diu- que han 
soterrat els seus contenidors, però això no els acaba de funcionar. Segons el Sr. 
alcalde amb el soterrament de contenidors al carrer Abat Oliba tindrem aquella 
zona més endreçada i neta. Però si implanten la recollida porta a porta no hi 
haurà cap tipus de contenidors d’escombraries. Què hi ha més net que això? I, a 
més, guanyaríem en espai públic... Em reafirmo en el que he dit abans: vam 
arribar a un acord més o menys ferm en aquest tema, i ara la política que 
s’aplica és una altra: s’aposta pels contenidors soterrats i no per la recollida 
porta a porta. Jo em sento enganyat, simplement. 
 
El Sr. alcalde diu que no es tracta d’una aposta genèrica pels contenidors 
soterrats com a model de recollida de brossa al nostre municipi, sinó que 
pensem que en aquesta zona concreta del centre de la Vila els contenidors 
soterrats són una bona solució. No s’ha fet aquesta aposta en altres llocs del 
nucli urbà, però en aquest espai determinat ens sembla la millor opció. El 
sistema de recollida porta a porta és un canvi, potser no radical, però sí molt 
important respecte de la filosofia i la dinàmica actual en la recollida de deixalles, 
i no es pot implantar d’un dia per l’altre. S’ha d’acabar de treballar i això és el 
que estem fent. 
 
Intervé el Sr. Castaño i explica que a la nostra comarca ja hi comença a haver 
experiències de recollida selectiva d’escombraries porta a porta, malgrat tractar-
se de municipis de diferents dimensions que el nostre. Es podrien posar aquests 
exemples sobre la taula –diu- per valorar la possibilitat d’implantar aquest 
sistema al nostre municipi. De tota manera, l’única experiència de contenidors 
soterrats que tenim a Sant Celoni és la del carrer Torras i Bages que, pel que 
comenten els veïns, està resultant positiva i permet tenir endreçada aquella 
zona. 
   
És difícil trobar llocs idonis on soterrar contenidors d’escombraries al centre de 
Sant Celoni. El carrer Abat Oliba era un lloc que també teníem pensat l’anterior 
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equip de govern, així com el carrer Sant Josep (malgrat que l’espai tan reduït i 
els serveis que hi transcorren dificulten el soterrament en aquest carrer). 
 
Però una cosa no treu l’altra. En el seu dia, nosaltres vam posar sobre la taula el 
soterrament dels contenidors d’escombraries, però actualment caldria valorar les 
experiències d’altres municipis en la recollida selectiva porta a porta i contemplar 
la possibilitat de fer una prova pilot en algun barri de Sant Celoni. I, si funciona, 
es pot mirar d’estendre aquest sistema de recollida a la resta del municipi. 
 
En qualsevol cas, -conclou el Sr. Castaño- nosaltres considerem que la 
implantació de contenidors soterrats en determinats espais cèntrics del municipi, 
com el carrer Abat Oliba, és positiva perquè representa una endreça i una neteja 
visual, molt millor que els contenidors clàssics que sovint estan sobresaturats i 
ofereixen una mala imatge. 
           
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de juny de 2010, ha aprovat 
inicialment el projecte tècnic d’obres d’urbanització del carrer Abat Oliba (tram 
comprès entre la plaça de l’Església i el carrer Campins) d’aquesta vila, redactat 
per l’Àrea municipal d’Entorn, amb un pressupost que ascendeix a la quantitat de  
141.566,61 €, IVA inclòs. 
 
El projecte contempla els treballs necessaris per prioritzar l’ús d’aquest tram del 
carrer Abat Oliba al pas dels vianants, mitjançant un paviment de llamborda i 
l’eliminació de les voreres actuals, així com la substitució de la xarxa unitària de 
clavegueram, el semisoterrament de part de les instal·lacions elèctrica i de 
telefonia i l’adequació de la xarxa de subministrament d’aigua potable. 
 
Es considera necessària l’execució dels treballs que contempla el referit projecte 
amb la finalitat d’eliminar les mancances actuals del carrer, adequar la 
funcionalitat de les infraestructures, millorar l’aspecte de la zona i la qualitat de 
vida dels veïns. 
 
La realització dels treballs beneficiarà especialment una sèrie de persones que 
obtindran un especial avantatge i un augment de valor en els seus béns, per la 
qual cosa procedeix recórrer a la imposició de contribucions especials, a fi de 
rescatar part d'aquest benefici i permetre així la realització dels treballs projectats. 
 
Per això, malgrat que les contribucions especials són un tribut voluntari, es 
considera procedent la seva imposició, motivada perquè a Sant Celoni des de 
sempre s’ha recorregut a aquesta forma de finançament en totes les obres que 
es realitzen i que són susceptibles de configurar el seu fet imposable. D’altra 
banda, s’estima just que les persones que es veuran especialment beneficiades 
per l’actuació contribueixin al seu finançament. 
  
D’acord amb els criteris acordats pels tres grups polítics municipals en la 
distribució de costos entre l’Administració i els contribuents a l’hora d’imposar 
contribucions especials, i per tractar-se d’unes obres que comporten la 
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transformació substancial de la configuració de la via pública per iniciativa de 
l’Ajuntament, el finançament de les obres es farà de la manera següent: 
 

- El cost del paviment anirà a càrrec del pressupost municipal al 100%. 
- El cost del soterrament de contenidors anirà a càrrec del pressupost 

municipal al 100%. 
- Es repercutirà a contribucions especials el 50% del cost de les 

instal·lacions comuns.  
 
En el repartiment de les contribucions especials i d’acord novament amb els 
criteris acordats pels tres grups municipals, s’aplicaran els metres lineals de 
façana i el volum edificable, ambdós de manera conjunta i al 50%. 
 
Vistos els informes que obren a l’expedient, a proposta de l’Alcaldia i previ 
dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 15 vots a favor 
de les senyores Lechuga, Costa, Miracle i de la Encarnación i dels senyors 
Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno, 
Casado i Vega, i 2 vots en contra de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el 
Ple municipal ACORDA: 
 
1. Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per l'execució de les 
obres definides al projecte tècnic d’urbanització del carrer Abat Oliba (tram 
comprès entre la plaça de l’Església i el carrer Campins) redactat per l’Àrea 
d’Entorn.  
 
2. Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris beneficiats per 
l'execució de les referides obres, d'acord amb els següents paràmetres d'aplicació: 
 
a) Total cost previst de les obres, segons projecte:  
  
 Pavimentació................................................................. 76.139,75 € 
 Instal·lacions................................................................. 55.247,11 € 
 Obra civil contenidors..................................................... 10.179,75 € 
 TOTAL...................................................................... 141.566,61 € 
 
b) Cost suportat per l'Administració......................................... 141.566,61 € 
 
c) Import a finançar mitjançant contribucions especials................ 55.247,11 € 
 
d) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà del 50% de l’import que es 
finança mitjançant contribucions especials, és a dir, 27.623,56 €, que constituirà 
la base del tribut imposable. 
 
e) Els criteris de repartiment que s’aplicaran sobre la quantitat esmentada són: 
  50% metres lineals de façana  
  50% metres cúbics de volum edificable 
 
3. Advertir que els costos anteriorment expressats tenen caràcter de mera 
previsió i que en base a allò preceptuat a la Llei d'hisendes locals poden patir 
variacions a l'alça o baixa, en funció del cost efectiu de les obres i serveis. 
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4. Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions especials les persones 
físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general 
tributària especialment beneficiades per la realització de les obres, tenint aquesta 
consideració de persones especialment beneficiades els propietaris dels béns 
immobles afectats per l'execució del projecte; subjectes passius que es relacionen 
a continuació, juntament amb les seves quotes provisionals: 
 
 
URBANITZACIÓ CARRER ABAT OLIBA 
 
Pressupost d’execució de les instal·lacions 39.344,19 
Benefici industrial i despeses generals 19% 7.475,40 
Suma 46.819,59 
IVA 18%    8.427,53 
COST TOTAL 55.247,11 
  
Ajuntament 50% 27.623,56 
Veïns 50% 27.623,56 
  
Façana 50% 13.811,78 
Edificable 50% 13.811,78 
 
 

 
Finca Propietari 

Solar 
(m2) 

Façana  
(ml) 

Edificabilitat 
(m2) 

Volum 
edificable 

(m3) 
Cost (€) 

Santa Fe 1 Comunitat de propietaris 295 41,98 768,00 2.304,00 7.816,31 

Santa Fe 4 Pere Bosacoma Cortada 136 8,15 408,00 1.224,00 2.971,66 

Major 87-89 Parròquia - Ajuntament Sant Celoni 1.198 65,24 298,00 894,00 7.117,09 

Abat Oliba 2 Rosa Argemí Morrull 72 2,96 136,00 408,00 1.010,86 

Abat Oliba 4 Maria Àngels Chanut Ros 158 9,10 265,00 795,00 2.247,71 

Abat Oliba 6 Comunitat de propietaris 142 25,53 584,00 1.752,00 5.410,31 

Plaça de l’Església Parròquia - Ajuntament Sant  Celoni 0 12,58 0,00 0,00 1.049,61 

Total  165,54 2.459,00 7.377,00 27.623,56 

 
 

COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ SANTA FE 1 

Pis Propietari 
Coeficient de 
participació 

Cost (€) 

Esc 1 Pl 0 Pt 1 Carmen Grau Majó i Cia CB 25,00 1.954,08 

Esc 1 Pl 1 Pt 1 Maria del Carmen Sánchez Pons 6,38 498,68 

Esc 1 Pl 1 Pt 2 Antonio Romero Morón 6,05 472,89 

Esc 1 Pl 1 Pt 3 Alfonso Hijarro Ariza 6,05 472,89 

Esc 1 Pl 1 Pt 4 José Mas Pascual  6,52 509,62 

Esc 1 Pl 2 Pt 1 Maria Rosa Fornos Tomás 6,38 498,68 

Esc 1 Pl 2 Pt 2 Angel Mangrané Garcia 6,05 472,89 

Esc 1 Pl 2 Pt 3 Naila Stella Narváez Ruiz 6,05 472,89 

Esc 1 Pl 2 Pt 4 Lluís Fisas Llanas  6,52 509,62 

Esc 1 Pl 3 Pt 1 Isabel Romero Clemente 6,38 498,68 

Esc 1 Pl 3 Pt 2 Agustina Armengol Altavert  6,05 472,89 
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Esc 1 Pl 3 Pt 3 Joan Montasell Aucejo 6,05 472,89 

Esc 1 Pl 3 Pt 4 Rafael Haro Gonzalez 6,52 509,62 

Total 100 7.816,31 

COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ ABAT OLIBA, 6 

Pis Propietari 
Coeficient de 
participació 

Cost (€) 

Esc 1 Pl 00 Pt 01 Joan Cros Vilar 25,00 1.352,58 

Esc 1 Pl 01 Pt 0a Juan Luis Sanchez Garrido 14,17 766,64 

Esc 1 Pl 01 Pt 0b J. Francisco López Pinel  10,83 585,94 

Esc 1 Pl 02 Pt 0a J. Francisco López Pinel 14,24 770,43 

Esc 1 Pl 02 Pt 0b Maria Begoña Fernández Fernández 10,76 582,15 

Esc 1 Pl 03 Pt 0a Tomés Fernández Chimeno  14,24 770,43 

Esc 1 Pl 03 Pt 0b Manuel Romero Morón 10,76 582,15 

Total 100 5.410,31 
 
 
5. Facultar la Junta de Govern Local per a la efectivitat i execució del present 
acord i en especial per a que pugui subsanar qualsevol error que es detecti i, a 
resultes dels mateixos adaptar, si s'escau, la relació de contribuents, els 
coeficients i les quotes provisionals aprovades d’acord amb dites contingències, 
efectuar les liquidacions que corresponguin, resoldre el seu fraccionament i fixar 
les quotes definitives en funció de les mateixes i del cost definitiu de les obres. 
  
6. Remetre's, en allò que no estigui previst en aquest acord i en aplicació de 
l'article 34.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les d’hisendes locals, a l'Ordenança general de contribucions 
especials vigent al municipi de Sant Celoni. 
 
7. Acordar l'exigència per avançat del pagament de les contribucions especials en 
funció del cost previst, en base a l'article 33.2 del Text refós de la Llei reguladora 
de les d’hisendes locals. 
 
8. Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta dies mitjançant 
edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels de major 
difusió de la província i al tauler d'anuncis de la corporació. 
 
9. Declarar que, en cas de no formulació de reclamacions en el període 
d'informació pública, l'acord esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic. 
 
10. Advertir els propietaris afectats que podran constituir l'Associació 
Administrativa de Contribuents en els termes i als efectes d'allò que disposen els 
articles 36 i 37 del Text refós de la Llei reguladora de les d’hisendes locals. 
 
 
8. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER LA 
QUE ES COMPLEMENTA L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ RELATIVA A UN AJUST D’EQUIPAMENTS I 
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ESPAIS LLIURES A LA BATLLÒRIA, PEL QUE FA A LA JUSTIFICACIÓ I 
RECTIFICACIÓ DELS ESPAIS LLIURES. 
 
El Sr. alcalde comenta que aquest és un expedient recurrent, que s’ha portat 
diverses vegades a consideració del Ple. Es tracta d’una modificació urbanística 
que ha de permetre la construcció d’un pavelló esportiu a la Batllòria. La 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona –diu- no va estar d’acord amb la 
nostra proposta d’eliminar un carrer per tal que el solar de l’escola Montnegre i 
la zona verda annexa formessin un únic espai i així el pavelló pogués funcionar 
també com a gimnàs del col·legi. La negociació amb la Generalitat de Catalunya 
ha sigut complicada i finalment hem decidit acceptar la seva proposta de no 
eliminar el carrer, tot pensant que el podríem convertir en un pas per a vianants. 
Això ha significat haver de modificar diverses zones verdes de la Batllòria. La 
proposta que avui es porta al Ple i que es presentarà, si s’escau, a la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona consisteix en traslladar la zona verda a la part de 
sobre del camp de futbol.  
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
La modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) en quant a un 
ajust d’equipaments i espais lliures a la Batllòria, redactada per donar 
compliment a les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 18 de 
juny de 2009, va ser aprovada provisionalment pel Ple municipal en sessió de 25 
de febrer de 2010. 
 
El dia 5 de març es va trametre còpia de l’expedient i de la modificació puntual 
del PGOU, relativa a un ajust d’equipaments i espais lliures a la Batllòria a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
Arrel de la petició d’aprovació definitiva el dia 16 de març de 2010 els tècnics del 
Servei Territorial d’Urbanisme van emetre informe al respecte, on indicaven que 
calia excloure tant els sòls qualificats de vialitat com els sòls afectats per la 
reserva de la variant de l’àmbit de la modificació puntual i reconsiderar la 
geometria de la peça d’espais lliures que es proposava, situant-la total o 
parcialment entre el camp de futbol i la vialitat a la que fa front. Així mateix, que 
calia completar el document descrivint i justificant la idoneïtat i funcionalitat dels 
sòls que es proposaven qualificar com a sistema d’espais públics i justificar amb 
fotografies la urbanització com a espai lliure existent a l’àmbit objecte de la 
modificació, i corregir el plànol de planejament vigent per tal de recollir la 
modificació puntual de PGOU relativa al pont sobre el riu la Tordera aprovada 
definitivament el desembre de 2009. 
 
L’arquitecte municipal va emetre informe el dia 6 de maig de 2010 on consta que 
aquest canvi requerit pels tècnics dels Servei Territorial d’Urbanisme no és 
substancial.  
 
Per resolució de l’Alcaldia de 6 de maig de 2010 es va resoldre sol·licitar a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme que incorporés d’ofici el canvi d’emplaçament 
de l’espai lliure, total o parcialment entre el camp de futbol i la vialitat a la que 
fa front, per a la tramitació de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del 
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PGOU relativa a un ajust d’equipaments i espais lliures a la Batllòria i que es 
trametés a aquesta Comissió Territorial la documentació que es requeria al seu 
informe de 16 de març de 2010 per complementar el document de la modificació 
puntual del PGOU esmentada per a la seva aprovació definitiva, documentació 
que va ser tramesa el dia 10 de maig de 2010. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 13 de maig de 
2010 va resoldre, a la vista de la documentació tramesa, emetre informe 
favorable sobre la modificació puntual del PGOU relativa a un ajust 
d’equipaments i espais lliures a la Batllòria de Sant Celoni, però supedita elevar 
l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Catalunya per tal que emeti l’informe 
preceptiu de l’article 95 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, a que s’aporti l’acord del Ple municipal que 
ratifiqui la documentació que complementa l’expedient pel que fa a la justificació 
qualitativa i quantitativa dels espais lliures i rectificació gràfica dels espais 
lliures, tramesa per l’Ajuntament mitjançant resolució de l’Alcaldia de 6 de maig 
de 2010. 
 
Atès que a la resolució de l’Alcaldia de 6 de maig de 2010 es resolia el 
compromís de portar al Ple l’acord, si s’esqueia, de ratificació del canvi no 
substancial de la modificació puntual del PGOU. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal. 
 
D’acord amb l’article 95 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, correspon al conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques la competència per aprovar definitivament les modificacions de 
figures de planejament urbanístic que tinguin per objecte alterar la zonificació o 
l’ús urbanístic de les zones verdes o els equipaments esportius, amb l’informe 
previ favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme competent i de la Comissió 
d’Urbanisme de Catalunya. 
 
D’acord amb l’article 100 del Decret Legislatiu 1/2005, les diverses figures de 
planejament urbanístic l’aprovació definitiva de les qual correspon a 
l’Administració de la Generalitat, són executives a partir de la publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva i de 
les normes urbanístiques corresponents. 
 
A proposta del regidor de l’Àrea d’Entorn i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el 
Ple municipal ACORDA: 
 
1. Ratificar la documentació que complementa l’expedient de la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació urbana de Sant Celoni, promoguda per 
l’Ajuntament, pel que fa a la justificació qualitativa i quantitativa dels espais 
lliures i rectificació gràfica dels espais lliures tramesa a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona mitjançant resolució de l’Alcaldia de 6 de maig de 
2010. 
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2. Trametre còpia de la documentació ratificada a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per a que sigui elevat l’expedient a la Comissió 
d’Urbanisme de Catalunya, als efectes de que emeti l’informe preceptiu de 
l’article 95 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol. 
 
 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA NOMENCLATURA I NUMERACIÓ DE 
CARRERS DEL SECTOR CEMENTIRI. 
 
El Sr. alcalde explica que es porta al Ple una proposta per donar nom i numerar 
dos carrers del sector Cementiri: es tracta del vial paral·lel a la carretera C-35 i 
del carrer de Poblet. Aquest darrer fa referència a la casa de pagès del mateix 
nom situada en aquella zona, sempre amb la intenció de recuperar les 
referències al nostre patrimoni. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
El text refós del pla parcial del sector P-10 Cementiri va ser aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 24 de 
gener de 1990, i la modificació puntual del sector P-10 va ser aprovada 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 17 de 
gener de 2001, sota diferents prescripcions, entre altres, de la Direcció General 
de Carreteres pel que fa als accessos del sector. 
 
El projecte d’urbanització del polígon 1 del sector Cementi va ser aprovat 
definitivament pel Ple municipal, en sessió d’1 de juliol de 1993, obres que 
s’iniciaren el 2 de novembre de 1995. 
 
Per resolució de l’Alcaldia de 8 de febrer de 2010 es va aprovar definitivament el 
text refós del projecte d’urbanització complementari del polígon 1 del sector P-10 
Cementiri, presentat per l’Associació Administrativa de Propietaris Torrent de 
Tayeda amb data 18 de novembre de 2009, redactat per Francesc Bellavista Ylla, 
sota un seguit de condicions específiques i/o mesures correctores. 
 
El 15 de febrer de 2010 el tècnic de l’Àrea d’Entorn, el promotor i el director de les 
obres van signar l’acta de recepció de les obres d’urbanització del polígon 1 del 
sector P-10 Cementiri. 
 
El projecte d’urbanització esmentat disposa l’obertura d’un carrer, entre el vial 
paral·lel a la carretera C-35 i el polígon 1. 
 
D’altra banda, les obres d’urbanització han generat la necessitat de procedir a la 
nomenclatura i numeració del referit carrer, així com a la numeració dels nous 
carrers de la zona de la carretera de Gualba i del vial paral·lel a la carretera C-35 
comprès a la zona. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal on, entre altres, fonamenta la 
denominació del nou carrer tenint en consideració que aquest es troba a prop de 
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la casa de pagès anomenada Poblet, per la qual cosa, proposa aquest nom pel 
nou carrer. 
 
De tot l’anterior, la proposta interessada respecte la nomenclatura i numeració 
queda reflectida en el plànol que s’adjunta a l’expedient i tal i com es detalla a 
continuació: 
 
Parcel·la  Referència cadastral Carrer  Numeració carrer 
1 9063204DG5196S0001LS Carretera de Gualba 41, 43, 45, 47  
1 9063204DG5196S0001LS Vial paral·lel de la C-35 157, 159 
2 9063203DG5196S0001PS Vial paral·lel de la C-35 161, 163 
3 9063205DG5196S0001TS Vial paral·lel de la C-35 165 
4 9063201DG5196S0001GS Vial paral·lel de la C-35 167, 169, 171 
5 9165503DG5196N0001QR Vial paral·lel de la C-35 173 
6 9165504DG5196N0002AT Poblet 1 
7 9165504DG5196N0002AT Poblet 3 
8 9165504DG5196N0002AT Poblet 5 

 
A proposta del regidor de l’Àrea d’Entorn i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment la nomenclatura i nova numeració de diversos carrers a Sant 
Celoni: 
 
Parcel·la  Referència cadastral Carrer  Numeració carrer 
1 9063204DG5196S0001LS Carretera de Gualba 41, 43, 45, 47  
1 9063204DG5196S0001LS Vial Paral·lel de la C-35 157, 159 
2 9063203DG5196S0001PS Vial Paral·lel de la C-35 161, 163 
3 9063205DG5196S0001TS Vial Paral·lel de la C-35 165 
4 9063201DG5196S0001GS Vial Paral·lel de la C-35 167, 169, 171 
5 9165503DG5196N0001QR Vial Paral·lel de la C-35 173 
6 9165504DG5196N0002AT Poblet 1 
7 9165504DG5196N0002AT Poblet 3 
8 9165504DG5196N0002AT Poblet 5 

 
La situació geogràfica concreta de cada un dels carrers es grafia en el plànol que 
obra a l’expedient del qual aquest acord en porta causa i que s’arxiva amb la 
corresponent diligència d’aprovació. 
 
2. Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de vint dies mitjançant edicte al 
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes municipal i a les persones 
propietàries de finques en aquests carrers, a l’efecte de que qualsevol persona 
interessada pugui presentar les observacions o suggeriments que consideri 
convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest període de temps no s’ha 
formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial quedaria aprovat 
definitivament, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa. 
 
3. Aprovar definitivament l’expedient, comunicar l’acord als propietaris afectats, a 
Correus i Telègrafs, Cap de Policia Local, Mossos d’Esquadra, Prefectura Provincial 
de Tràfic, Delegació d’Hisenda, Registre de la Propietat, Departament d’Estadística i 
Població de la Diputació de Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya, 
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companyies de serveis com ara Fecsa-Enher o Sorea, així com a la resta d’entitats, 
agrupacions locals i institucions interessades. 
 
4. Facultar el Sr. alcalde per a que subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords. 
 
 
10. RECONEIXEMENT, SI S’ESCAU, DE LA COMPATIBILITAT D’UN 
TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT AMB UNA ACTIVITAT AL SECTOR 
PRIVAT. 
 
El Sr. alcalde explica que un treballador municipal ha demanat poder 
compatibilitzar la seva feina a l’Ajuntament amb una altra feina al sector privat, 
en horari nocturn. Des del Departament de Recursos Humans s’ha emès informe 
favorable al respecte i ara es porta la proposta al Ple per a la seva consideració. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
El 12 de març de 2010, el treballador municipal Sr. José Carlos Vázquez Losa 
lliura al Departament de Recursos Humans instància en model normalitzat en la 
qual sol·licita el reconeixement de compatibilitat amb la següent activitat del 
sector privat: Tipus d’activitat: hoteleria; per compte d’altri, concretament, Hotel 
Cal Batlle; amb horari de nits; 14 hores setmanals. 
 
El lloc de treball que desenvolupa l’interessat és el de vigilant de la zona blava 
municipal. Aquest càrrec es presta amb jornada sencera i no està remunerat amb 
cap complement pel factor d’incompatibilitat. 
 
La norma general en cas de realitzar-se activitats en el sector privat és el 
reconeixement de compatibilitat, si bé amb algunes excepcions determinades 
legalment, les quals no es donen en el present cas. 
 
En cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat 
privada pot superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada d’un 
50%. A l’Ajuntament de Sant Celoni aquest límit màxim és de 52,50 hores 
setmanals. Tampoc es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al personal que 
ocupi els llocs de treball que comporten la percepció d’un complement específic 
pel factor d’incompatibilitat o per un concepte equiparable. 
 
L’activitat privada per a la qual l’interessat sol·licita el reconeixement no 
coincideix amb cap dels supòsits d’incompatibilitat anteriors, i la suma de les 
jornades pública i privada no supera el límit màxim previst legalment.  
 
Vist l’informe del Departament de Recursos Humans de 17 de maig de 2010. 
 
Atesos els articles 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, aplicable a les entitats 
locals d’acord amb el seu article 1.2.d, 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
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Catalunya i 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, quant a la competència 
del Ple per al reconeixement de les compatibilitats, 
 
A proposta del regidor d’Administració General i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1. Reconèixer la compatibilitat amb una activitat del sector privat al treballador 
municipal Sr. José Carlos Vázquez Losa, d’acord amb la seva sol·licitud de 12 de 
març de 2010, i en els termes següents: 
 

1. Activitat compatibilitzada: tipus d’activitat: hoteleria; per compte d’altri, 
concretament, Hotel Cal Batlle; amb horari de nits; 14 hores setmanals. 
 

2. El reconeixement de compatibilitat no pot modificar la jornada ni l’horari 
de l’interessat, i restarà automàticament sense efecte en cas de 
modificació del lloc de treball ocupat a l’Ajuntament de Sant Celoni o de 
modificació de les condicions d’exercici de l’activitat privada 
compatibilitzada, quan aquestes modificacions impliquin la superació dels 
límits legalment establerts per al reconeixement de compatibilitat. 
 

3. En cap cas podrà realitzar-se cap activitat de les declarades incompatibles 
per l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.  

 
 
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PACTE DE CONDICIONS DE TREBALL 
DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER 
ALS ANYS 2010-2011. 
 
El Sr. alcalde explica que aquest punt fa referència al Pacte de condicions de 
treball per als anys 2010-2011 del personal funcionari i el següent punt de 
l’ordre del dia al Conveni col·lectiu del personal laboral per als mateixos anys. 
 
Intervé el Sr. Mas i diu que, per tractar-se del mateix tema, unificarà l’explicació 
d’ambdós punts. Els dos acords que es porten avui al Ple –diu- són fruit d’un 
llarg procés de debat i negociació, que s’ha vist afectat per l’aprovació, ara fa un 
mes, per part del Govern de l’Estat del Reial Decret Llei sobre mesures de 
reducció del dèficit públic. Això ha obligat l’Ajuntament i els representants dels 
treballadors a buscar un acord de mínims per complir amb el contingut d’aquest 
Reial Decret Llei. Els grups municipals ja saben com ha anat tot aquest procés i 
ara en faré una síntesi per al coneixement de tothom.   
 
El text del Pacte de condicions de treball / Conveni col·lectiu que es presenta 
avui al Ple dóna continuïtat al text vigent des de l’any 2005, llevat que s’han 
modificat els criteris de valoració de l’absentisme a efectes del cobrament de la 
paga d’assistència. Aquesta valoració passa a ser individual per a cada 
treballador, en comptes de col·lectiva com fins ara. Aquest fet introdueix, al 
nostre entendre, una major co-responsabilitat del treballador, alhora que manté 



 28

l’esforç de l’Ajuntament, no pas menor, en el pagament d’aquesta paga 
d’assistència.  
 
Així mateix, el nou text permet que es puguin modificar els mesos d’abonament 
de la paga d’assistència per distribuir més uniformement els pagaments al llarg 
de l’any. Val a dir que s’ha acordat una durada del conveni de dos anys (2010-
2011), per tal de valorar aquests canvis i continuar la negociació en vistes a un 
nou conveni.   
 
Segur que la interrupció inesperada de la negociació pel Reial Decret Llei sobre 
mesures de reducció del dèficit públic ha deixat qüestions interessants per 
introduir per les dues parts en el Pacte de condicions de treball / Conveni 
col·lectiu, però esperem que en el marge de temps d’aproximadament un any i 
mig fins a un nou conveni, sigui possible acostar postures i poder incorporar 
nous aspectes que millorin el contingut del text, tant per als funcionaris com per 
al personal laboral de l’Ajuntament. Des de l’equip de govern esperem que la 
situació econòmica millori i que la negociació laboral no es torni a veure 
condicionada per l’aprovació d’un Reial Decret Llei d’aquest tipus.  
 
Pren la paraula el Sr. Arenas i diu que el grup municipal del PSC es posiciona a 
favor tant del punt 11 com del 12 perquè el Pacte de condicions de treball i el 
Conveni col·lectiu han estat acceptats per part dels treballadors municipals 
reunits en assemblea. Ens han arribat comentaris, però, del malestar de bona 
part dels treballadors –diu- per la tardança en la negociació i les formes 
utilitzades per l’equip de govern. Voldríem que en quedés constància en acta. 
 
Intervé el Sr. Ventura i diu que el grup municipal de la CUP voldria conèixer 
detalladament per quin motiu l’Alcaldia va denunciar el Pacte de condicions de 
treball i el Conveni col·lectiu, ara fa un any, fet que ha provocat l’actual situació 
d’incertesa. En converses mantingudes l’any passat amb l’equip de govern 
semblava que l’objectiu era retallar les despeses econòmiques de l’Ajuntament. 
Si l’objectiu, doncs, era aconseguir un estalvi per a les arques municipals, 
veuríem més coherent que es retallés el sou dels treballadors de la plantilla que 
tenen tasques directives i salaris de primer ordre. 
 
Tanmateix ara sembla que el motiu argumentat per l’equip de govern és la lluita 
contra l’absentisme laboral. Des de la CUP desconeixem la ràtio d’absentisme en 
l’actual estructura municipal. Demanen a l’equip de govern que abans de 
proposar mesures d’aquesta índole, expliqui clarament quines són les dades 
d’absentisme a l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Tampoc no entenem com l’equip de govern ha esperat fins a darrera hora per 
negociar amb els representants dels treballadors i portar aquest tema al Ple 
municipal. A què és deguda aquesta dilatació en el temps, tenint en compte que 
hi ha hagut un any per assolir un acord? Què succeiria si aquests punts no 
s’aprovessin avui? Agrairíem que ens ho aclaríssiu.    
 
Fa tres setmanes el Departament de Recursos Humans ens va notificar que el 
procés negociador amb els representants dels treballadors encara estava obert i 
que ja se’ns informaria. Malauradament, fins la setmana passada que vam fer 
una reunió, no ens vàreu informar de com s’havia arribat a l’acord. 
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Tal com ha comentat el regidor del PSC, malgrat l’acord assolit per l’equip de 
govern i el comitè de treballadors, en els darrers dies hem pogut constatar que 
hi ha una part dels treballadors de l’Ajuntament que no recolzen el pacte a què 
s’ha arribat, tot i que ser refermat en una assemblea, potser per la por de perdre 
coses...       
 
Davant d’aquestes tres qüestions (els objectius d’aquest canvi de conveni, la 
dilatació temporal del procés negociador fins al darrer moment i perquè pensem 
que el procés no s’ha fet prou bé), els regidors de la CUP ens abstindrem en la 
votació.  
 
El Sr. Mas explica que l’any 2008 es va optar per prorrogar la vigència del Pacte 
de condicions de treball i del Conveni col·lectiu fins al 2009. Però al novembre de 
2009 es van denunciar ambdós documents perquè aquest és el funcionament 
que marca la llei quan s’hi vol introduir alguna modificació. I la voluntat de 
l’equip de govern –diu- és que aquestes modificacions fossin d’aplicació en 
l’actual exercici de 2010.  
 
Certament, des de ben entrat el setembre de 2008 que en venim parlant amb els 
representants dels treballadors. En aquest temps hem intercanviat múltiples 
propostes i, òbviament, la voluntat de pacte sempre hi ha sigut per les dues 
parts. Però quan no s’arriba al punt d’acord desitjat, s’han de modificar els 
redactats i buscar alternatives. Això és el que hem fet, i d’aquí la tardança. 
 
El fet que s’hagi arribat a un acord de mínims ha vingut condicionat pel Reial 
Decret Llei sobre mesures de reducció del dèficit públic. S’ha hagut de buscar 
una solució al problema sobrevingut que podia haver tingut l’equip de govern per 
complir amb el redactat d’un conveni col·lectiu com l’anterior. Considero que les 
mesures d’austeritat que se li han acudit al Govern Central per reduir la despesa 
pública no aconsegueixen el seu objectiu perquè el possible estalvi s’ha d’aplicar 
a reduir el deute. És a dir, que una part de les rendes dels treballadors es 
traslladarà a les entitats bancàries, la qual cosa no suposa cap estalvi per a les 
arques municipals ni ens millora el finançament. Fins i tot, el Reial Decret Llei 
ens negava la possibilitat de més endeutament municipal a partir d’una 
determinada data, malgrat que al final el mateix Govern ha fet una correcció 
d’errors modificant aquesta premissa. La qüestió és que davant d’aquest seguit 
de desgavells i la dificultat d’aprovar noves despeses en matèria de personal, 
s’han hagut d’estudiar quines alternatives teníem que fossin viables. Segurament 
a la gent no li ha satisfet això, però a nosaltres tampoc ens ha agradat que el 
Govern de l’Estat aprovés aquest Reial Decret Llei i ens condicionés com ho ha 
fet.  
 
Crec que s’ha de valorar la voluntat de l’equip de govern d’arribar a un acord, 
després de les moltes reunions amb els representants dels treballadors i de la 
multitud de propostes que hem intercanviat des de que vam iniciar converses 
l’any 2008. Les dues parts hem fet un intens treball i segurament aquesta feina 
no caurà en sac buit. En el proper any i mig es poden fer acords per modificar o 
ampliar el conveni col·lectiu que aprovem avui, de manera que el proper conveni 
estigui tan treballat que pràcticament només s’hagi de ratificar l’acord al qual 
hagin arribat les dues parts en aquest temps que tenim per endavant. Crec que 
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és un treball que s’ha de valorar, malgrat que potser no sigui satisfactori per cap 
de les dues parts. Es tracta, però, d’un acord de mínims que ens permet 
desencallar la situació actual. 
 
El Sr. Ventura diu que, tal com s’ha comentat per part del grup municipal 
socialista i com bé sap l’equip de govern, aquest conveni ha rebut queixes d’una 
part dels treballadors. Abans he fet una pregunta que no se m’ha contestat: què 
passaria –diu- si avui no s’aprovés el Pacte de condicions de treball / Conveni 
col·lectiu? M’ho podríeu aclarir? 
 
El Sr. alcalde respon que, com a efecte més immediat, si avui no s’aprovessin 
aquests documents els treballadors de l’Ajuntament perdrien, segurament, la 
paga d’assistència. 
 
El Sr. Ventura diu que, en certa manera, ja ho sabia.  
 
El Sr. alcalde diu que, si ja ho sabia, no era necessària la pregunta. No cal fer 
teatre –diu-. 
 
El Sr. Ventura diu que no faran teatre a partir d’ara. Des de la CUP pensem que 
la negociació s’ha dilatat en el temps perquè els treballadors no tinguessin 
alternativa. O acceptaven el redactat del conveni proposat per l’equip de govern 
o perdien la paga d’assistència. Potser és el Sr. alcalde qui fa teatre...  
 
El Sr. alcalde diu que potser no s’han entès bé les coses. És propi de qualsevol 
negociació col·lectiva que es generin tensions. Existeixen dues postures 
divergents i fins que no s’arriba al consens final sempre es produeixen moments 
de tensió entre les parts. En aquest procés de negociació –diu- s’ha produït un 
fet que l’equip de govern no tenia previst: l’aprovació per part del Govern 
Central del Reial Decret Llei sobre mesures de reducció del dèficit públic, que ens 
ha condicionat i ens ha forçat a tancar el conveni amb un acord de mínims. No 
era voluntat de l’equip de govern allargar la negociació per portar-la al límit. Si 
no s’hagués aprovat aquest Reial Decret Llei, hauríem continuat el procés 
negociador i possiblement hauríem tancat un pacte diferent al que es porta avui 
al Ple. Però ens ha sobrevingut un condicionant, que ni l’equip de govern ni els 
representants dels treballadors no havíem previst. Ha estat un element sobtat 
que ha canviat totalment la dinàmica de la negociació. I crec que se’n fa una 
valoració equivocada per part dels grups municipals. 
 
És probable que uns altres negociadors haguessin tancat abans el procés, o 
potser no. Tot depèn del que cada part posa sobre la taula. Si aquest tema s’ha 
allargat tant és perquè costava arribar al punt de trobada, i això pot generar 
tensions a vegades. Cal recordar que l’aprovació de l’anterior Pacte de condicions 
de treball / Conveni col·lectiu també va generar tensions i malestar. Nosaltres 
estàvem a l’oposició en aquell moment i ens van arribar diversos correus 
electrònics en aquest sentit. Finalment es va tancar un acord que el comitè de 
personal d’aleshores va considerar adequat, però la negociació es va allargar un 
any llarg des de la denúncia del conveni... 
 
La voluntat de l’equip de govern actual ha estat poder tancar uns dels principals 
punts del conveni: la paga d’assistència. Aquesta paga va permetre, en el seu 
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moment, que les pagues extraordinàries de juny i desembre fossin realment una 
paga doble. Però una vegada s’ha regularitzat aquesta mancança, hem 
considerat convenient individualitzar la valoració de l’abonament de la paga 
d’assistència, de manera que sigui com una quinzena mensualitat, condicionada 
precisament a l’absentisme de cada treballador. Aquesta és la postura que hem 
defensat des de l’equip de govern. 
 
L’impacte negatiu que aquest canvi en la valoració pugui tenir sobre els 
treballadors es demostrarà amb el temps, però crec –diu- que serà mínim. En tot 
cas, ningú deixarà mai de cobrar les seves catorze pagues, com qualsevol altre 
treballador. Respecte d’aquesta quinzena paga, fins i tot en unes circumstàncies 
especials de baixa laboral perllongada, el treballador només perdria la part 
proporcional dels mesos que no treballi, però no pas la resta.  
 
Considero que seria bo que tots els grups municipals recolzessin l’aprovació 
d’aquests dos punts perquè representen l’acord a què s’ha arribat amb el comitè 
de personal, acord que ha estat ratificat per l’assemblea de treballadors i que 
s’ha vist condicionat per unes circumstàncies especials alienes a les dues parts.  
 
El Sr. Castaño reitera que el grup municipal del PSC no comparteix el 
procediment i la tardança que ha seguit l’equip de govern en la negociació. Així 
mateix, -diu- voldria afegir que, al nostre entendre, l’anterior conveni col·lectiu 
(2005-2008) va ser un bon conveni per a les dues parts. La paga d’assistència 
que es va pactar en aquell moment venia a compensar el fet que fins fa poc la 
paga extra dels funcionaris era només del 60% aproximadament de la paga 
mensual. Pensem que sovint la fama de l’Administració i dels funcionaris entre la 
gent del carrer no és prou bona, i entenem que aquesta paga d’assistència 
corregirà, a més de l’absentisme, una part de la pèrdua de poder adquisitiu que 
vénen patint els funcionaris en els últims anys. En molts convenis del sector 
privat es pacta que els treballadors vegin revisat el seu sou anual d’acord amb 
l’increment de l’Índex de preus al consum (IPC) de cada exercici, però això no és 
així en les Administracions Públiques i fa molts anys que els funcionaris estan 
perdent poder adquisitiu. 
 
D’altra banda, voldria recordar també que, en paral·lel a la negociació del  
conveni que avui es porta al Ple, s’ha negociat el calendari laboral. Segurament a 
la gent que coneix com funcionen les empreses del sector privat li resulti difícil 
d’entendre que fins a finals de juny d’enguany no s’hagi tancat el calendari 
laboral dels treballadors de l’Ajuntament de Sant Celoni per al 2010. 
Normalment qualsevol treballador coneix a principis d’any el calendari de la seva 
empresa, amb la distribució dels dies festius, distribució que té transcendència a 
nivell personal i familiar. Fins fa pocs dies, però, no es va aprovar el calendari 
laboral d’aquesta Corporació i creiem que aquesta tardança no té cap explicació 
plausible. De la mateixa manera, pensem que el conveni col·lectiu es podia 
haver negociat abans en temps i forma més adequats i d’una manera més 
normalitzada. Malgrat tot, donarem el nostre vot a la proposta que es porta al 
Ple perquè els treballadors així ho han decidit en assemblea. 
 
El Sr. Ventura diu que els regidors de la CUP s’abstindran en aquest punt i en el 
següent de l’ordre del dia. 
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Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
L’Acord de funcionaris del període 2005-2008 (DOGC número 4516 de 
23.11.2005) va ser denunciat mitjançant resolució de l’Alcaldia de 24 de 
novembre de 2010. Des d’aleshores s’ha dut a terme la negociació de les 
condicions de treball del personal funcionari al servei de la Corporació. 
 
En data 14 de maig de 2010, la negociació finalitzà amb un acord per al 
manteniment del clausulat de l’Acord denunciat, si bé s’introdueixen algunes 
modificacions. En concret, es va pactar el següent: 
 
“Primer. Manteniment de l’Acord de funcionaris 2005-2008 
S’acorda mantenir el contingut de l’Acord de funcionaris (DOGC número 4516 de 
23.11.2005) del període 2005-2008 i dels seus respectius annexos, amb efectes 
d’1 de gener de 2010. 
 
Segon. Vigència de l’Acord de funcionaris 
Es modifica el primer paràgraf de l’article 2 de l’Acord, que queda redactat de la 
següent manera: “El present Acord estendrà la vigència entre l´1 de gener de 
2010 i el 31 de desembre de 2011.” 
 
Tercer. S’introdueixen les següents modificacions en l’article 12 de l’Acord: 
3.1. S’addiciona un nou paràgraf a l’article 12.4 amb el següent redactat:  
“12.4. La comissió paritària podrà acordar modificacions respecte els mesos de 
pagament i el període de càlcul, al qual es refereix el paràgraf anterior.” 
 
3.2. S’addiciona un nou paràgraf a l’article 12.5 amb el següent redactat:  
“12.5. La comissió paritària adaptarà el mesos als que fa referència aquest 
apartat, en el cas de modificacions en els mesos i el període de càlcul al que es 
refereix l’apartat 4.” 
 
3.3. L’article 12.7 queda redactat de la següent manera:  
“12.7. A més dels requisits establerts anteriorment, l’absentisme per mes natural 
de cada empleat/da no podrà superar el 6% en còmput individual. El mes que es 
superi aquest percentatge, l’empleat/da no percebrà la paga en la part que 
correspongui a aquell mes. No obstant això, i als sols efectes de meritació de la 
paga, l’empleat/da podrà recuperar les hores d’absentisme que superin el 6% 
dins el semestre en curs. A tal efecte, la Unitat de Recursos Humans realitzarà 
un informe mensual en el qual es reflectirà aquesta dada. Aquest informe serà 
comunicat al CUP.” 
 
3.4. S’addicionen dues excepcions al llistat de l’article 12.8 de l’Acord: permís 
per matrimoni (art. 15.a) i permís per a preparar proves d’accés a l’Ajuntament 
de Sant Celoni (art. 15.k). 
 
3.5. Les modificacions previstes en els apartats 1 a 4 d’aquest article tercer 
seran aplicables a partir de l’1 de juliol de 2010, aquest inclòs.” 
 
Vistos els informes del Departament de Recursos Humans i de la Intervenció 
municipal emesos al respecte. 
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D’acord amb els articles 31 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic, quant a legitimació negocial i matèries objecte de 
negociació, article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, quant a la 
competència del Ple per a l’aprovació dels acords col·lectius i les seves 
modificacions. 
 
D’acord també amb l’article 217 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
 
A proposta del regidor d’Administració General i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, per 15 vots a favor de les senyores Lechuga, 
Costa, Miracle i de la Encarnación i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, 
Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, i 2 abstencions de la 
senyora Vinyets i del senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA: 
  
1. Aprovar els acords de la mesa de negociació de les condicions de treball del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Celoni, en els següents termes: 
 
“Primer. Manteniment de l’Acord de funcionaris 2005-2008 
S’acorda mantenir el contingut de l’Acord de funcionaris (DOGC número 4516 de 
23.11.2005) del període 2005-2008 i dels seus respectius annexos, amb efectes 
d’1 de gener de 2010. 
 
Segon. Vigència de l’Acord de funcionaris 
Es modifica el primer paràgraf de l’article 2 de l’Acord, que queda redactat de la 
següent manera: “El present Acord estendrà la vigència entre l´1 de gener de 
2010 i el 31 de desembre de 2011.” 
 
Tercer. S’introdueixen les següents modificacions en l’article 12 de l’Acord: 
3.1. S’addiciona un nou paràgraf a l’article 12.4 amb el següent redactat:  
“12.4. La comissió paritària podrà acordar modificacions respecte els mesos de 
pagament i el període de càlcul, al qual es refereix el paràgraf anterior.” 
 
3.2. S’addiciona un nou paràgraf a l’article 12.5 amb el següent redactat:  
“12.5. La comissió paritària adaptarà el mesos als que fa referència aquest 
apartat, en el cas de modificacions en els mesos i el període de càlcul al que es 
refereix l’apartat 4.” 
 
3.3. L’article 12.7 queda redactat de la següent manera:  
“12.7. A més dels requisits establerts anteriorment, l’absentisme per mes natural 
de cada empleat/da no podrà superar el 6% en còmput individual. El mes que es 
superi aquest percentatge, l’empleat/da no percebrà la paga en la part que 
correspongui a aquell mes. No obstant això, i als sols efectes de meritació de la 
paga, l’empleat/da podrà recuperar les hores d’absentisme que superin el 6% 
dins el semestre en curs. A tal efecte, la Unitat de Recursos Humans realitzarà 
un informe mensual en el qual es reflectirà aquesta dada. Aquest informe serà 
comunicat al CUP.” 
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3.4. S’addicionen dues excepcions al llistat de l’article 12.8 de l’Acord: permís 
per matrimoni (art. 15.a) i permís per a preparar proves d’accés a l’Ajuntament 
de Sant Celoni (art. 15.k). 
 
3.5. Les modificacions previstes en els apartats 1 a 4 d’aquest article tercer 
seran aplicables a partir de l’1 de juliol de 2010, aquest inclòs.” 
 
2. Condicionar l’efectivitat de l’acord en relació a la paga d’assistència a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal. 
 
3. Facultar l’Alcaldia per a que acordi els tràmits necessaris per al registre i 
publicació d’aquests acords. 
 
 
12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL 
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER ALS ANYS 2010-
2011. 
 
El conveni col·lectiu del període 2005-2008 (DOGC número 4533 de 20.12.2005) 
va ser denunciat mitjançant resolució de l’Alcaldia de 24 de novembre de 2010. 
Des d’aleshores s’ha dut a terme la negociació de les condicions de treball del 
personal laboral al servei de la Corporació. 
 
En data 14 de maig de 2010, la negociació finalitzà amb un acord per al 
manteniment del clausulat del conveni denunciat, si bé s’introdueixen algunes 
modificacions. En concret, es va pactar el següent: 
 
“Primer. Manteniment del conveni col·lectiu 2005-2008 
S’acorda mantenir el contingut del conveni col·lectiu (DOGC número 4533, 
20.12.2005) del període 2005-2008 i dels seus respectius annexos, amb efectes 
d’1 de gener de 2010. 
 
Segon. Vigència del conveni col·lectiu 
Es modifica el primer paràgraf de l’article 2 del conveni, que queda redactat de 
la següent manera: “El present conveni estendrà la vigència entre l´1 de gener 
de 2010 i el 31 de desembre de 2011.” 
 
Tercer. S’introdueixen les següents modificacions en l’article 12 del conveni 
3.1. S’addiciona un nou paràgraf a l’article 12.4, amb el següent redactat:  
“12.4. La comissió paritària podrà acordar modificacions respecte els mesos de 
pagament i el període de càlcul, al qual es refereix el paràgraf anterior.” 
 
3.2. S’addiciona un nou paràgraf a l’article 12.5, amb el següent redactat:  
“12.5. La comissió paritària adaptarà el mesos als que fa referència aquest 
apartat, en el cas de modificacions en els mesos i el període de càlcul al que es 
refereix l’apartat 4.” 
 
3.3. L’article 12.7 queda redactat de la següent manera:  
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“12.7. A més dels requisits establerts anteriorment, l’absentisme per mes natural 
de cada empleat/da no podrà superar el 6% en còmput individual. El mes que es 
superi aquest percentatge, l’empleat/da no percebrà la paga en la part que 
correspongui a aquell mes. No obstant això, i als sols efectes de meritació de la 
paga, l’empleat/da podrà recuperar les hores d’absentisme que superin el 6% 
dins el semestre en curs. A tal efecte, la Unitat de Recursos humans realitzarà 
un informe mensual en el qual es reflectirà aquesta dada. Aquest informe serà 
comunicat al CUP.” 
 
3.4. S’addicionen dues excepcions al llistat de l’article 12.8 del conveni: permís 
per matrimoni (art. 15.a) i permís per a preparar proves d’accés a l’Ajuntament 
de Sant Celoni (art. 15 k). 
 
3.5. Les modificacions previstes en els apartats 1 a 4 d’aquest article tercer 
seran aplicables a partir de l’1 de juliol de 2010, aquest inclòs.” 
 
Vistos els informes del Departament de Recursos Humans i de la Intervenció 
emesos al respecte. 
 
D’acord amb els articles 82 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, quan a 
les matèries objecte de negociació, article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, quant a la competència del Ple per a l’aprovació dels acords col·lectius i 
les seves modificacions. 
 
D’acord també amb l’article 217 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
 
A proposta del regidor d’Administració General i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, per 15 vots a favor de les senyores Lechuga, 
Costa, Miracle i de la Encarnación i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, 
Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, i 2 abstencions de la 
senyora Vinyets i del senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar els acords de la mesa de negociació de les condicions de treball del 
personal laboral de l’Ajuntament de Sant Celoni, en els següents termes: 
 
“Primer. Manteniment del conveni col·lectiu 2005-2008 
S’acorda mantenir el contingut del conveni col·lectiu (DOGC núm. 4533, 
20.12.2005) del període 2005-2008 i dels seus respectius annexos, amb efectes 
d’1 de gener de 2010. 
 
Segon. Vigència del conveni col·lectiu 
Es modifica el primer paràgraf de l’article 2 del conveni, que queda redactat de 
la següent manera: “El present conveni estendrà la vigència entre l´1 de gener 
de 2010 i el 31 de desembre de 2011.” 
 
Tercer. S’introdueixen les següents modificacions en l’article 12 del conveni 
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3.1. S’addiciona un nou paràgraf a l’article 12.4, amb el següent redactat:  
“12.4. La comissió paritària podrà acordar modificacions respecte els mesos de 
pagament i el període de càlcul, al qual es refereix el paràgraf anterior.” 
 
3.2. S’addiciona un nou paràgraf a l’article 12.5, amb el següent redactat:  
“12.5. La comissió paritària adaptarà el mesos als que fa referència aquest 
apartat, en el cas de modificacions en els mesos i el període de càlcul al que es 
refereix l’apartat 4.” 
 
3.3. L’article 12.7 queda redactat de la següent manera:  
“12.7. A més dels requisits establerts anteriorment, l’absentisme per mes natural 
de cada empleat/da no podrà superar el 6% en còmput individual. El mes que es 
superi aquest percentatge, l’empleat/da no percebrà la paga en la part que 
correspongui a aquell mes. No obstant això, i als sols efectes de meritació de la 
paga, l’empleat/da podrà recuperar les hores d’absentisme que superin el 6% 
dins el semestre en curs. A tal efecte, la Unitat de Recursos humans realitzarà 
un informe mensual en el qual es reflectirà aquesta dada. Aquest informe serà 
comunicat al CUP.” 
 
3.4. S’addicionen dues excepcions al llistat de l’article 12.8 del conveni: permís 
per matrimoni (art. 15.a) i permís per a preparar proves d’accés a l’Ajuntament 
de Sant Celoni (art. 15 k). 
 
3.5. Les modificacions previstes en els apartats 1 a 4 d’aquest article tercer 
seran aplicables a partir de l’1 de juliol de 2010, aquest inclòs.” 
 
2. Condicionar l’efectivitat de l’acord en relació a la paga d’assistència a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal. 
 
3. Facultar l’Alcaldia per a que acordi els tràmits necessaris per al registre i 
publicació d’aquests acords. 
 
 
13. APLICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES MESURES PREVISTES AL REIAL 
DECRET LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG. 
 
El Sr. alcalde explica que el passat 20 de maig el Govern de l’Estat va aprovar el 
Reial Decret Llei 8/2010 de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit 
públic. Es tracta, com tothom ja sap, d’una sèrie de mesures d’austeritat entre 
les quals figura la reducció del sou dels funcionaris i d’altres treballadors públics. 
A l’expedient s’ha inclòs el resum de com afecta l’aplicació d’aquest decret a 
cada un dels nivells salarials de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
El Sr. Capote pregunta si cal votar aquest punt. 
 
El Sr. Castaño diu que a la proposta es diu “aplicar” i no “aprovar”. 
 
El Sr. secretari diu que, al seu entendre, és necessari votar la proposta. De fet –
diu- es tracta d’aplicar les mesures contingudes al Reial Decret Llei 8/2010 
aprovat pel Govern Central, però hi poden haver diferents interpretacions 
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d’aquesta normativa pel que fa al personal laboral. Per això, la proposta que es 
porta a votació del Ple contempla l’equiparació de les mateixes condicions per al  
personal funcionari i el laboral. 
 
El Sr. Capote manifesta que, amb independència del que pugui votar el seu grup 
municipal, ell emetrà un vot particular contrari a la proposta per no estar d’acord 
amb el contingut de les mesures previstes al Reial Decret Llei 8/2010. 
 
La Sra. Vinyets pregunta al Sr. secretari què passaria si el Ple municipal votés en 
contra de l’aplicació a l’Ajuntament de Sant Celoni d’aquest Reial Decret Llei? 
 
El Sr. secretari explica que el Reial Decret Llei s’hauria d’aplicar igualment. El 
problema –diu- el tenim amb el personal laboral. La proposta que es porta al Ple 
consisteix en no practicar una reducció del 5% lineal per a tots els treballadors 
laborals, sinó fer la mateixa aplicació per trams que s’estableix per al personal 
funcionari. És a dir, en general l’estructura retributiva de laborals i funcionaris és 
diferent, però a l’Ajuntament de Sant Celoni les tenim equiparades i, per tant, en 
comptes d’aplicar un 5% lineal de reducció a tots els treballadors laborals 
(excepte a aquells que el seu sou no superi 1,5 vegades el salari mínim 
interprofessional) es proposa aplicar la reducció per trams salarials per a les 
retribucions bàsiques i les complementàries, tal com preveu el Reial Decret Llei 
per al personal funcionari. Això farà que per a la majoria dels treballadors la 
reducció acabi essent inferior al 5%. 
 
La Sra. Vinyets diu que en aquest tema els regidors de la CUP estan en la 
mateixa línia que la manifestada pel Sr. Capote. No sé –diu- si tots els regidors 
del PSC se sumen a aquest vot particular o és només una iniciativa pròpia del Sr. 
Capote. 
 
El Sr. Castaño diu que més d’un i més de dos discrepen d’aquesta rebaixa 
salarial al personal dels Ajuntaments. Altra cosa és qui ha decidit aplicar 
aquestes mesures...  
 
La Sra. Vinyets diu que no vol entrar en una confrontació directa amb el grup 
municipal del PSC. Però de la mateixa manera –diu- que ens recordeu 
reiteradament quan algun tema ha sigut possible gràcies al Govern del Sr. 
Zapatero, crec que avui en tant que integrants del PSC-PSOE, partit que ha 
adoptat aquesta bajanada de mesures contra la classe treballadora, també 
hauríeu d’explicar-nos la vostra posició respecte d’aquest Reial Decret Llei. Ens 
agradaria que ens féssiu una valoració d’aquesta norma. Des de la CUP sentim la 
necessitat de fer política i d’argumentar les nostres decisions. I si es tracta de 
posar a votació un punt com aquest, creiem que tot ens hem de pronunciar. 
 
Voldríem recordar una frase: “Zapatero fa el que li diem”. Aquesta frase no la 
diuen pas els sindicats, ni els seus companys del PSOE, sinó el president de la 
CEOE. I és veritat. Zapatero demana obrir el negoci privat a espais que fins ara 
eren públics. També ERC deia que no s’han de tenir tants funcionaris. Imaginem 
que ells haguessin apostat per una escola bressol municipal gestionada per una 
empresa privada, en comptes que les persones que hi estan treballant 
(bàsicament dones) tinguin la condició de funcionaris i, per tant, disposin d’una 
estabilitat laboral, en comptes d’una feina precària. 
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Com diem, el president Zapatero demana obrir el negoci privat a espais que fins 
ara eren públics. També pretén una reforma laboral global i profunda. I amb el 
seu Reial Decret Llei ha decidit finalment posar la política al servei dels 
poderosos i menysprear els més febles. 
 
I el debat polític? Aquesta és la pregunta que constantment es fa la CUP. Hi ha 
debat polític sobre possibles alternatives? La resposta és no. I si no hi ha debat  
és simplement perquè no interessa, perquè els dos grans partits, PSOE i PP, es 
regeixen únicament per criteris de rèdit i càlcul electoral. No hi ha cap mena de 
voluntat real per trobar alternatives a la crisi.  
 
A Catalunya qui té opció de govern també ha apostat per no tocar la fiscalitat, 
per no perseguir el frau fiscal, per ajustar a la baixa els drets socials, per seguir 
destruint l’ocupació, per mantenir les inversions que tenen a veure amb el 
ciment, amb els interessos empresarials... 
 
A nosaltres ens sembla –continua la Sra. Vinyets que és escandalós que tot això 
no sigui objecte de discussió. Ja no sabem a quin fòrum hem d’anar a plantejar 
la necessitat d’un debat entre tots i totes per veure cap a on anem. El que tenim 
clar és que s’estan usant dosis de manipulació molt altes per aconseguir que no 
hi hagi possibilitat d’abordar aquest debat en la nostra societat.    
 
Ara ens tornen a enganyar dient que si no fem totes aquestes rebaixes i prenem 
aquestes mesures els nostres rics marxaran a viure a altres països amb els seus 
impostos. Que no hi ha rics a Alemanya, a Suècia, a França? Que no paguen 
impostos allà els rics? Per què haurien de marxar tots en massa de l’Estat 
espanyol? 
 
El govern espanyol també oculta que ha posat a disposició de la banca 230.000 
milions d’euros, dels quals ja se n’han utilitzat 61.000 milions. Oculten que el 
dèficit pressupostari no té a veure amb la despesa social que ara ens retallen, 
perquè a Espanya la despesa social és la segona més baixa d’Europa. Oculten i 
menteixen en base a aquesta manipulació, sobretot a través dels mitjans de 
comunicació. I quan les coses venen mal dades el que volen és que ens 
enfrontem entre nosaltres, que si la culpa és dels immigrants, que si la culpa és 
dels funcionaris... és el discurs de sempre: com que els funcionaris viuen tan bé, 
el que hem de fer és retallar-los el sou. 
    
Si-us-plau, això és mediocritat política, no ens hem de deixar convèncer: ni la 
culpa és dels immigrants, ni els funcionaris són la classe privilegiada. Com ja he 
dit, el primer que es va fer fou salvar la banca per evitar un col·lapse del sistema 
financer. Hi havia la possibilitat de rescatar les persones que tenien deutes 
hipotecaris, es podia haver intervingut la banca, però en qui primer es va pensar 
va ser en la banca, a qui es van lliurar sumes multimilionàries i van comprar 
aquests actius tòxics. 
 
Entenem que el rescat de la banca privada ha estat el major espoli financer de 
l’Estat espanyol: tots aquests diners que s’han posat en mans de la banca 
privada, abans d’intentar prestar-los per inversions al sector productiu de poca 
rendibilitat. Es va preferir tornar a jugar a l’especulació i a les borses amb grans 
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quantitats de diners. La borsa tornava a suar mentre la recessió campava 
lliurement i els tancaments d’empreses i reduccions de plantilles deixaven al 
carrer 2 milions de treballadors a l’Estat espanyol. El paper del Govern central i 
també el de les Comunitats autònomes no era cap altre que anar aixecant acta 
dels milers de treballadors acomiadats. També hi havia l’opció d’intervenir les 
empreses que tancaven llocs de treball, però en comptes d’agafar el toro per les 
banyes i posar solució a la crisi, es va optar perquè fossin els treballadors qui 
paguessin els plats trencats.  
 
Era evident que el rescat bancari no es podia pagar amb els recursos habituals 
de l’Estat, llavors on vam anar a buscar diners? A la mateixa banca que nosaltres 
havíem rescatat, a ells els vam dir que ens deixessin diners per sortir de la crisi, 
i què ha passat? Que això ha fet créixer el negoci, comprant diners a baix interès 
al Banc Central Europeu i especulant per disparar l’interés del deute dels Estats. 
 
Per acompanyar aquest robatori escalat de la banca sobre els treballadors, els 
dirigents de la Unió Europea i del Banc Central Europeu han hagut d’anar 
canviant el discurs. Primer ens deien que era per evitar el col·lapse financer i la 
recessió, llavors sí que es podien gastar diners públics a cabassos. Recordem el 
Pla Zapatero, que fa quatre dies que estàvem rebent diners a manta de l’Estat 
espanyol. En aquell moment el discurs era aquest. Ara, en canvi, ha canviat la 
truita i el discurs és el rigor pressupostari total. No ens podem sortir ni un euro 
del pressupost. Senyors, no ho entenem, això és un bunyol i no s’aguanta per 
enlloc. 
 
No importa qui té el discurs perquè els diners sempre van a caure als mateixos, 
als bancs i caixes, i a qui els toca pagar els plats trencats és als treballadors i les 
treballadores. El que sembla és que no hi ha manera de sortir d’aquesta lògica 
capitalista. S’ha vist amb una claredat meridiana que quan els grans poders 
econòmics dicten instruccions no existeix cap distinció entre partits polítics. 
 
Concretem: 
 
• Els funcionaris. La plantilla de l’Administració Central i també de les 

Comunitats autònomes i Corporacions locals suma 2.650.000 persones. La 
rebaixa serà d’un 5% a partir del mes de juny, però en forma inversament 
proporcional fins un 15% que s’aplicarà també als membres del govern. 
Zapatero cobra un sou brut de 90.000 € i en Corbacho, en Montilla i en Jordi 
Hereu encara cobren molt més. Per què no se’ls baixa una mica més a 
aquestes persones el sou. De fet, l’estalvi total que es preveu per aquesta 
iniciativa és d’uns 6.750 milions d’euros. És a dir, hi haurà menys poder 
adquisitiu i menys consum, com sempre després es generalitzaran aquestes 
reduccions salarials cap al sector privat, perquè aquest és el primer pas, 
reduir el sou als funcionaris, perquè es busca l’enfrontament de la classe 
treballadora i, en segon lloc, la patronal dirà “veieu com s’ha baixat el sou als 
funcionaris, doncs ara això ho aplicarem també al sector privat”, i només cal 
que passin uns mesos per veure-ho.   

 
• La inversió. Durant el 2010 i el 2011 es retallaran 6.045 milions d’euros 

d’inversions de l’Estat, però l’AVE que va a València no el tocaran i si es 
compleix el Pla Extraordinari d’Infraestructures, que és de 17.000 milions, les 
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constructores avançaran els diners a l’Estat i després aquest els hi haurà de 
tornar. Això tampoc ho entenem. 

 
• Pensions. Què dir? Per primera vegada en 25 anys les pensions es congelaran 

l’any vinent. 
 
• Jubilació. La reforma havia fixat elevar a poc a poc fins el 2013 de 60 a 61 

anys l’edat mínima per a la jubilació parcial, ara ja serà de cop. Això suposarà 
un increment de l’atur perquè ens endarrerirà les renovacions de plantilla.  

 
• Ajudes per a la dependència. Ja no seran retroactives. 
 
• Sanitat. Receptes més cares per a tothom.    
 
• Desenvolupament. El 0% del producte interior brut deixa de ser una quimera i 

no s’aplicarà. 
 
• Administracions públiques. Diu el Govern que autonomies i ajuntaments (que 

representen a l’entorn del 40% de la despesa pública) han de córrer amb la 
seva part de reducció, que es calcula amb un 8% d’ajustament. La primera 
mesura en aquest sentit serà la prohibició d’emetre deute a llarg termini per 
part dels ajuntaments, una mesura que, com veurem, generarà més atur. 

 
• En temes de natalitat desapareix el xec bebè. 
 
Amb aquestes mesures només s’hauran estalviat 15.000 milions d’euros, quan el 
Govern espanyol ha destinat a la banca 150.000 milions d’euros de diner públic 
en ajudes i 100.000 en avals bancaris. 
 
La Seguretat Social, a la que constantment es fa al·lusió, té superàvit. No està 
en dèficit, que no ens enganyin. A finals del passat més d’abril la Seguretat 
Social tenia un superàvit de 5.943 milions d’euros. Això suposa un 29,4% menys 
que l’any passat, però cal recordar que la política del Govern va ser la de 
rebaixar les quotes de la patronal a la Seguretat Social. És a dir, tenim una 
Seguretat Social amb superàvit i veiem que ha baixat respecte a l’any anterior 
perquè s’han baixat les quotes, i el Sr. Corbacho proposa reduir-la encara 2 
punts més en la propera reforma laboral. 
 
Cal fer una breu referència també al tema del Fons Estatal d’Inversió Local 
promogut pel president Zapatero, amb el que ens han caigut milions d’euros a 
tots els ajuntaments i gràcies al qual els cementiris de molts municipis han 
quedat nets com una patena i fan molt de goig... Es va preveure com una 
mesura per lluitar contra l’atur i els resultats que ha donat en matèria laboral 
són escandalosos. Les obres finançades només han empleat un total de 410.000 
treballadors; entenem que una mesura com aquesta que suposava 8.000 milions 
d’euros no ha tingut unes xifres gaire bones per fer front a l’atur. Un veritable 
pla d’obres públiques per combatre l’atur hagués optat per contractar 
directament els treballadors des dels mateixos ajuntaments en forma de 
brigades d’obres municipals, que asseguressin l’estabilitat de les persones 
contractades.  
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Hem volgut fer referència a tots aquests aspectes perquè ens sentim orfes. Ja no 
sabem a quins fòrums hem de portar els nostres debats, on hem de dir que això 
és un desastre i que la situació és realment escandalosa. Estem una mica 
cansats, les coses vénen de dalt, però en última instància tots hi acabem 
participant. El què cal és començar cadascú pel seu àmbit d’actuació i per la seva 
responsabilitat i, com bé ha fet el company Capote, si una cosa no ens agrada 
s’ha de dir i ens hem de manifestar. I si avui aquí no estem d’acord amb les 
mesures adoptades pel Reial Decret Llei del Sr. Zapatero, que el Ple de 
l’Ajuntament hi voti en contra.   
        
Intervé el Sr. Castaño i diu que en la intervenció de la Sra. Vinyets s’han dit 
moltes coses, la majoria de les quals serien objecte de debats molt complexos, 
debats que segurament ja es produeixen en el Parlament corresponent, bé sigui 
el Parlament espanyol o el de Catalunya, i que sempre són enriquidors. S’han 
posat tantes coses sobre la taula que és difícil contestar-les, i més en una 
situació de crisi com l’actual, almenys des del meu coneixement –diu-. No és 
senzill trobar mesures per solucionar aquesta crisi, quan fins i tot premis Nobel 
s’han equivocat a l’hora de preveure la seva intensitat i de pronosticar que aniria 
molt més enllà del que semblava una bombolla immobiliària, convertint-se en 
una crisi de caràcter financer i mundial. 
 
S’ha parlat de que el Govern ha aportat molts diners a la banca. Tots els governs 
mundials ho han tingut molt clar: si el sistema bancari s’enfonsava, s’enfonsaria 
tot, incloses les empreses i els estalvis de molta gent treballadora. Pel que fa als 
actius tòxics, tinc entès que el rovell de l’ou ha sigut la banca dels Estats Units.  
Aquí podíem veure l’altre dia que dos bancs espanyols estan al capdavant en la 
classificació de seguretat bancària d’Europa. El fet que els Governs hagin hagut 
d’aportar diners a la banca s’ha produït a Alemanya, Anglaterra, Holanda, França 
i a molts altres països. Val a dir que la majoria dels diners que els governs han 
posat a disposició de la banca s’hauran de retornar amb els corresponents 
interessos. Per la informació que jo tinc, això ja està començant a passar als 
Estats Units.  
 
Jo crec –continua el Sr. Castaño- que ningú es pensava que la crisi fos tan dura. 
Més d’un país va adoptar mesures de dinamització del teixit productiu, com per 
exemple les ajudes al sector de l’automòbil que han donat la majoria de governs 
europeus. En el cas d’Espanya es va aprovar també el “Plan Zapatero”, que és 
criticable com qualsevol acció de govern (quan s’està al capdavant d’un govern 
sempre et pots equivocar, com ja hem dit moltes vegades), però considero que a 
Sant Celoni n’hem tret una rendibilitat important, tant pel que fa al manteniment 
de llocs de treball com per poder disposar de nous equipaments com el Centre 
de formació Sax Sala i el nou Centre de dia, a banda d’altres actuacions.  
 
En la seva intervenció la Sra. Vinyets ha parlat de molts altres temes. Un d’ells 
és que l’execució de diferents infraestructures es pugui finançar per les pròpies 
empreses constructores. És el que s’anomena el mètode alemany, que ja ha 
estat experimentat en diversos països d’Europa i que permet tirar endavant 
infraestructures que d’altra manera haurien d’esperar molts anys a poder-se fer. 
 
En resum, vivim immersos en una crisi molt dura i els governs estan aplicant les 
mesures que consideren més adients. Fa pocs dies i d’una manera dràstica, la 
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Unió Europea ha decidit que els països integrants han de reduir el seu deute i 
que en un període de temps determinat el seu dèficit no pot superar el 3%. 
Estem a la Unió Europa per a les coses bones i per a les dolentes, amb drets i 
amb deures. Cal recordar que d’Europa ens han arribat i ens arriben moltes 
subvencions, i a Sant Celoni en tenim diversos exemples.  
 
Comparteixo amb la Sra. Vinyets que es podien haver pres altres mesures abans 
que la reducció del salari dels treballadors públics, però la majoria de nosaltres 
no tenim tan estudiat el tema com per plantejar opcions alternatives. Em sembla 
molt bé la postura de la CUP, però m’agradaria saber si coneixen algun país del 
món amb un model semblant al que han posat sobre la taula, diferent a l’actual 
model econòmic capitalista. Desconec si existeix algun altre model econòmic pel 
qual poguéssim apostar i fer els canvis oportuns per assemblar-nos-hi. Jo crec 
que, malgrat les contradiccions, el sistema capitalista més o menys funciona. 
Només cal veure que la despesa social i en pensions al nostre país ha augmentat 
més d’un 50% des de l’any 2004; també en matèria d’educació s’ha duplicat 
l’esforç pressupostari; la nova Llei de la dependència està beneficiant a 500.000 
persones; així mateix, el 80% dels aturats disposen de cobertura econòmica; i el 
salari mínim ha augmentat un 35% des del 2004, per posar alguns exemples.  
 
Segurament tot això no és suficient i sempre es podrien fer més coses a nivell de 
política social. Tot és criticable..., però quan algú està governant ha de decidir 
quines qüestions considera prioritàries, ja sigui a nivell municipal, autonòmic o 
estatal. Ningú té una vareta màgica per trobar la solució a una crisi tan 
important com la que estem patint –conclou el Sr. Castaño-.  
 
La Sra. Vinyets diu que no l’ha convençuda la intervenció del Sr. Castaño per 
moltes i diverses raons. Voldria dir només que des de la CUP convidem a tota la  
ciutadania a participar en la vaga general del 29 de setembre. Ens agradaria que 
tothom s’hi sumés i que la vaga constituís un punt d’inflexió en la visualització 
de totes les contradiccions d’aquest sistema i d’un govern socialista que està fent 
polítiques de dreta. 
 
El Sr. Castaño reitera la seva pregunta de si existeix algun país que reuneixi 
millors condicions i sigui més just que els països europeus o, en general, que els  
països capitalistes.  
 
La Sra. Vinyets respon que, per a que el sistema capitalista funcioni, existeix un 
colonialisme extrem pel qual molts països (de Llatinoamèrica o de l’Àfrica, per 
exemple) es veuen obligats a sotmetre’s als dictats i a l’explotació per part dels 
països capitalistes.  
 
És a dir, diu el Sr. Castaño, que no existeix cap país que pugui considerar-se un 
model en el seu conjunt. 
 
Intervé el Sr. Cuminal i diu que és molt bo que en el Ple municipal hi hagi aquest 
tipus de debat polític perquè molt sovint els Ajuntaments i la pròpia Generalitat 
de Catalunya semblen meres gestories. No només l’eficiència ha de ser un dels 
valors que caracteritzin la funció pública, també la ideologia ha de poder veure’s 
en el dia a dia polític, cosa que a vegades els mateixos que ens dediquem a la 
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política –diu- no som capaços de transmetre. Per tant, en aquest sentit, voldria 
defensar un debat com aquest.   
 
També considero que quan el debat es produeix d’una manera preparada és molt 
més enriquidor pels qui hi intervenen i pels qui l’escolten. En aquest sentit, Sr. 
secretari, jo entono el mea culpa de no venir potser prou preparat per debatre 
segons quines qüestions en aquest punt concret de l’ordre del dia. I ara faré una 
cosa que podria resultar impopular quan ja tothom s’ha posicionat. Si aquest 
Reial Decret Llei 8/2010 de mesures de reducció del dèficit públic s’aplicarà digui 
el que digui l’Ajuntament, i també per donar credibilitat al que fem en els Plens 
municipals, jo considero que aquest punt no s’hauria de votar o, en tot cas, hem 
de tenir clar el que estem votant. Si la idea era que constés en acta el 
posicionament de cada grup municipal té sentit tot el que s’ha dit fins ara, però 
no crec necessari fer una votació que, de vell antuvi, sabem que no tindrà cap 
mena de transcendència. En tot cas, també m’agradaria que s’aclarís si estem 
votant el Reial Decret Llei o la manera com s’aplicarà en aquest Ajuntament. Per 
tant, demano al Sr. secretari que ens expliqui si és que existeixen diferents 
opcions a l’hora d’aplicar aquesta normativa estatal. 
 
El Sr. secretari respon que bàsicament hi ha dues opcions. El Reial Decret Llei 
afecta tant als funcionaris com als laborals. Respecte dels primers, s’estableix 
molt clarament la forma d’aplicar aquesta reducció salarial, tant sobre les 
retribucions bàsiques com sobre les complementàries. Però, pel que fa al 
personal laboral, la forma d’aplicació de la rebaixa queda parcialment a discreció 
de la negociació col·lectiva. Atès que a l’Ajuntament de Sant Celoni tenim 
equiparades les retribucions de funcionaris i laborals, la intenció de l’equip de 
govern és aplicar al personal laboral els mateixos paràmetres que al personal 
funcionari. Tanmateix, si aquesta proposta quedés avui sobre la taula la rebaixa 
salarial s’hauria de fer igualment, però ens quedaria el dubte de si als laborals 
se’ls rebaixa el sou un 5% lineal o proporcionalment per trams.  
 
El Sr. Cuminal diu que, pel que sembla, si es vota a favor d’aquest punt s’està 
acceptant que la rebaixa s’apliqui d’una manera no lineal i, per tant, que als 
treballadors amb sous més baixos se’ls rebaixi menys. 
 
El Sr. secretari respon que sí, però amb matisos. Si s’accepta la proposta que 
avui es porta al Ple la rebaixa salarial serà més gran per a les persones que 
cobren sous més alts, i al revés. 
  
El Sr. Cuminal diu que, sí és així, el seu grup està d’acord en equiparar l’aplicació 
de la rebaixa salarial entre funcionaris i laborals, per tal que es rebaixi menys als 
menys cobren. 
 
El Sr. Capote diu que no vol entrar a discutir si a uns se’ls ha de descomptar 
més que als altres perquè, de bon principi, ell està en contra de l’aprovació del 
Reial Decret Llei 8/2010. Em sembla, -diu- que no he de valorar la forma com 
s’ha d’aplicar la rebaixa de sous quan, per la per la meva consciència de classe, 
no puc acceptar que s’apliquin mesures que van en contra dels treballadors i 
treballadores d’aquest país. 
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El Sr. alcalde diu que es tracta d’un tema d’una certa complexitat, però no cal 
confondre que la proposta que es porta a votació del Ple no és recolzar el Reial 
Decret Llei 8/2010, sinó la seva aplicació en un aspecte molt concret: la rebaixa 
del sou del personal laboral. Entenc, però, que el tema generi aquest debat per 
tot el rerefons que conté aquesta normativa estatal recent aprovada.  
 
El Sr. Castaño pregunta si la proposta no es podria deixar sobre la taula. Si en 
aquest Ajuntament el personal laboral i el personal funcionari estan equiparats, 
es podria aplicar la rebaixa de sous de la mateixa manera, sense necessitat de 
votar. Sembla lògic que s’utilitzi la mateixa fórmula... 
 
El Sr. alcalde li formula la mateixa pregunta al Sr. secretari. 
 
El Sr. secretari diu que es tracta de constatar-ho d’alguna manera perquè és el 
Ple qui determina les retribucions complementàries del personal. Però si la 
proposta quedés sobre la taula, penso –diu- que ningú podria dir que la rebaixa 
salarial s’ha aplicat malament. Es tractava de buscar el recolzament del Ple, tal 
com han fet la Diputació de Barcelona i molts altres Ajuntaments. 
 
El Sr. alcalde, a la vista d’aquest debat, proposa que l’expedient es deixi sobre la 
taula i que la forma d’aplicació de la rebaixa salarial als laborals s’assimili a la 
dels funcionaris.   
 
La Sra. Vinyets diu que els regidors del grup municipal de la CUP no estan 
d’acord en deixar el tema sobre la taula. Entenem –diu- que cal sotmetre la 
proposta a votació. 
 
El Sr. alcalde diu que la postura de l’equip de govern és la de retirar aquest punt 
de l’ordre del dia.  
 
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP voldria que la proposta es 
votés, però en última instància és el Sr. alcalde o el Sr. secretari a qui correspon 
decidir si es vota o no.  
 
A la vista d’aquestes intervencions, el Sr. secretari sotmet a votació la retirada o 
no d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el següent resultat: 
 
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 LA RETIRADA del punt 13 de l’ordre 
del dia titulat “Aplicació, si s’escau, de les mesures previstes al Reial 
Decret Llei 8/2010, de 20 de maig”, 
 
  

~~~~~~~~~~ 
 
 

A continuació, pren la paraula el Sr. alcalde i explica que, abans de passar als 
punts de control de l’equip de govern, hi ha una proposta, no inclosa a l’ordre del 
dia, que s’hauria de sotmetre a consideració del Ple per la via d’urgència. Com ja 
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es va comentar a la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, es tracta de la 
proposta de delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) de Sant Celoni. 
 
Per unanimitat de tots els regidors, queda APROVADA LA URGÈNCIA 
d’incorporar aquest punt a l’ordre del dia, i es procedeix a debatre el seu 
contingut. 
  
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE LA 
TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC) DE SANT CELONI 
 
Pren la paraula el Sr. Perapoch i explica que fins a dia d’avui els establiments 
comercials de Sant Celoni s’han regit pel Programa d’Orientació dels 
Equipaments Comercials (POEC). Però, en compliment del Decret Llei 1/2009, de 
22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, per resolució de 
l’Alcaldia de 3 de maig de 2010 es va sotmetre a informació pública una 
proposta de delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) de Sant Celoni.  
En el termini d’exposició pública de l’expedient s’han rebut tres al·legacions: la 
primera per part de la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni (però que 
va ser retirada en el dia d’ahir mitjançant escrit de la mateixa UBIC en què 
demanava que es deixés sense efecte la seva al·legació); la segona del grup 
municipal de la CUP (referida a la Unitat d’actuació en sòl urbà (UASU) 45 i al 
sector P-1; i l’última del grup municipal del PSC, que no ens esperàvem –diu- 
perquè en totes les reunions que s’han fet sobre aquest tema mai el Sr. Castaño 
s’havia pronunciat ni a favor ni en contra.  
 
Davant de l’actual crisi econòmica i financera que estem patint, l’obligació de 
l’equip de govern és trobar camins per a que Sant Celoni progressi, malgrat que 
algun d’aquests camins no sigui del gust de tothom. Resulta curiós  –continua el 
Sr. Perapoch- que el PSC presenti una al·legació amb gairebé el mateix contingut 
que l’al·legació presentada per la UBIC i posteriorment retirada. Tothom pot 
entendre el que vulgui i jo sé que el Sr. Castaño manté una bona relació amb la 
UBIC. Amb independència d’aquesta amistat, crec que les coses s’han d’analitzar 
fredament i des de l’equip de govern creiem que el projecte de TUC que hem 
presentat és interessant per a Sant Celoni, si bé he de manifestar que 
segurament el sector del comerç criticarà alguna de les limitacions que 
contempla aquest projecte. Nosaltres, però, hem de treballar pensant en el que 
Sant Celoni necessita, per evitar que la gent marxi a fer les seves compres a 
Mataró o a Granollers, per exemple. I, per això, cal donar llibertat per a que a la 
nostra vila s’hi puguin instal·lar tot tipus de negocis que proporcionin llocs de 
treball, malgrat que algú pugui dir que els salaris són precaris. El més important 
és que la gent treballi, sigui en el què sigui. 
 
Pren la paraula el Sr. Bueno i diu que si les al·legacions de la UBIC i del grup 
municipal del PSC són coincidents és perquè els fonaments jurídics són similars.  
Nosaltres –diu- hem presentat al·legacions al projecte de TUC proposat per 
l’equip de govern per dues qüestions bàsiques. En primer lloc perquè entenem 
que els àmbits delimitats per aquest projecte de TUC no s’ajusten als requisits 
que mana la llei. I, d’altra banda, perquè es posa en perill el model comercial de  
Sant Celoni, augmentant la dispersió del comerç de proximitat.  
 



 46

Concretament, el projecte de TUC elaborat per l’equip de govern inclou la zona 
de Can Caseta, que no reuneix els requisits que marca l’article 7 del Decret Llei 
1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, segons el 
qual ha d’existir una continuïtat en la trama urbana. Nosaltres pensem que 
l’existència de la línia del tren fa que Can Caseta no compleixi aquest requisit, a 
banda de no ser una zona urbana consolidada, ja que es troba encara en fase de 
desenvolupament, i de no tenir la densitat d’habitatges adequada per poder 
formar part de la trama urbana. 
 
D’altra a banda, la UASU-45 Can Pàmies i la zona del Molí Paperer tampoc no 
reuneixen els requisits que marca la llei en quan a ciutat compacta i continuïat 
de la trama urbana. Al nostre entendre, la carretera C-35 constitueix una barrera 
decisiva que separa aquesta zona del municipi de la resta. Un altre element 
jurídic indispensable que és requereix és que l’ús residencial sigui l’ús dominant, 
i naturalment ni la UASU-45 ni en el Molí Paperer no compleixen els paràmetres 
requerits en quant a percentatge de densitat d’habitatges.    
 
Així mateix, el polígon Molí de les Planes, classificat actualment com a zona d’ús 
industrial, comercial i recreatiu, hauria de cenyir-se als criteris de l’article 7.7 del 
referit Dret Llei 1/2009 atès que no té continuïtat amb la trama urbana i el nucli 
històric, i hauria de complir les condicions que abans he dit: que l’ús dominant 
sigui el residencial (no és el cas), que compleixi amb la densitat mínima 
d’habitatges (tampoc és el cas) i que existeixi una permeabilitat o accessibilitat 
(el polígon no disposa de cap pas soterrat, fins i tot una rotonda que havia estat 
projectada per la Generalitat de Catalunya ha estat desestimada per l’equip de 
govern de CiU).  
 
Des del grup municipal del PSC considerem que aquests àmbits que he citat no 
reuneixen els requisits jurídics necessaris per formar part de la trama urbana 
consolidada i, per això, hem presentat un escrit d’al·legacions que, segons 
sembla, han estat desestimades en la seva totalitat en l’informe emès per l’Àrea 
d’Entorn. 
 
Pren la paraula el Sr. Ventura i explica que representants del grup municipal de 
la CUP es van reunir amb el regidor Sr. Perapoch i diversos tècnics municipals. 
En aquesta reunió –diu- se’ns va explicar la necessitat de definir la trama urbana 
consolidada (TUC) d’acord amb la nova directiva, i aleshores ja vam plantejar els 
nostres dubtes respecte de certes zones que l’equip de govern considera que han 
de formar part de la TUC. Per aquest motiu i pel fet que defensem un model de 
comerç de proximitat, hem presentat aquestes al·legacions. 
   
A l’igual que el grup municipal del PSC, des de la CUP hem al·legat que el sector 
de Can Pàmies i el polígon Molí de les Planes no compleixen els criteris de 
proximitat que estableix la normativa, alhora que la carretera C-35 no és prou 
permeable per facilitar l’accés de la gent. D’altra banda, tal com diu el Decret 
Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, el 
comerç de proximitat és aquell en què els usos residencial i comercial es 
barregen entre ells. Tant Can Pàmies com el Molí de les Planes tenen un ús 
bàsicament industrial i no compleixen amb les condicions per poder-se 
considerar un comerç de proximitat. 
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Respecte de les al·legacions presentades i posteriorment retirades per la UBIC, 
desconeixem el seu contingut i agrairíem que ens les féssiu arribar. 
 
Nosaltres –continua- no ens oposem a què s’obrin comerços, però considerem 
que el fet que de disposar d’un perímetre més gran per poder ubicar comerços 
no és garantia de que se n’obrin més. En el seu moment el PP va aprovar una 
Llei del sòl segons la qual es podien construir habitatges on es volgués, amb 
l’objectiu de reduir-ne el preu i permetre l’accés de la majoria de gent a 
l’habitatge. El resultat ha sigut tot el contrari del que s’havia esperat... Des de la 
CUP apostem per un model de comerç de proximitat, accessible a peu i, per això,  
hem presentat al·legacions a la proposta de TUC de l’equip de govern. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que no vol entrar a debatre sobre els aspectes 
més tècnics del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials. L’advocada de l’Àrea d’Entorn, que és experta en temes 
comercials, ha argumentat de quina manera es pot justificar el projecte de TUC 
que hem presentat des de l’equip de govern. Segurament hi ha opcions 
tècniques i jurídiques diferents, però aquesta és la nostra. La tècnica ho ha vist 
factible i ha considerat que encaixava i, per això, ha emès informe en el sentit 
que ho ha fet. 
 
Estem en un moment prou complex –diu el Sr. alcalde- en què les ciutats estan 
estructurades cadascuna d’una determinada manera, fruit de la seva història. El 
Decret Llei 1/2009 ve a regular l’ordenació dels equipaments comercials amb uns 
criteris que es poden considerar més o menys restrictius, i evidentment sense 
tenir en compte les singularitats que pugui tenir cada municipi. Per tant, és 
potestat del municipi fer una proposta que encaixi amb l’ideari que pensem que 
ha de tenir i que pot ser més positiu per al desenvolupament econòmic del 
municipi, en aquest cas en l’àmbit comercial. I és aquí on nosaltres pensem que 
la proposta presentada encaixa, malgrat pugui tenir aspectes discutibles des del 
punt de vista tècnic. En qualsevol cas serà el Departament de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya qui al final haurà d’aprovar aquesta proposta. Si 
nosaltres no la fem, la farà la Generalitat pel seu compte perquè no es requereix 
la presentació d’un projecte de TUC per part de l’Ajuntament, però el Decret Llei 
permet, com a mínim, adaptar el seu contingut a la situació particular de cada 
municipi.  
 
Alguns dels inconvenients de la TUC que s’han referit són fruit de que Sant 
Celoni està en un corredor, en una zona de pas travessada per diverses xarxes 
de comunicacions: la carretera comarcal, l’autopista, la via del tren i la via de 
l’AVE. Això ens ha generat diversos problemes, però alhora que ha afavorit el 
creixement del municipi. La història de Sant Celoni ha vingut donada 
precisament per la seva ubicació en aquest corredor natural i la reflexió que fem 
des de l’equip de govern és que ni la carretera ni la via del tren no han de ser un  
impediment per al desenvolupament de cap activitat. Per això hem volgut 
incorporar a la TUC una part del polígon Molí de les Planes (la que dóna façana a 
la carretera C-35) i l’àmbit de Can Pàmies. 
  
Es podria veure que la nostra proposta de TUC queda fraccionada en sectors, i 
segurament això costa d’encaixar, però nosaltres la interpretem com una 
totalitat. A més, d’acord amb les directrius del POEC (Pla d’orientació dels 
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equipaments comercials) ja es preveia per a aquestes zones un tipus de comerç 
no de proximitat, ni de quotidianitat, on la gent vagi a comprar a peu, sinó una 
altra mena de comerç, potser de venda de productes de més volum, que també 
genera llocs de treball i que pensem que és important. 
 
El Decret Llei 1/2009 d’ordenació dels equipaments comercials és més restrictiu 
que la normativa anterior. Fora de la TUC es permet exclusivament la venda de 
vehicles i de maquinària i els vivers, però no el comerç de mobles, ni d’articles 
de bricolatge, per exemple. Per tant, determinades activitats podrien quedar fora 
d’ordenament amb la nova normativa. Nosaltres creiem que és millor per al 
municipi no posar límits a l’activitat comercial i ser el màxim d’amplis possible. 
En tot cas, serà en la negociació que haurem de tenir amb el Departament de 
Comerç quan potser haurem de cedir i deixar alguna zona fora de l’àmbit de la 
TUC. La nostra voluntat, però, seria de no autolimitar-nos com a municipi, en 
coherència amb el contingut del POEC que es va aprovar en el seu moment, i 
amb la pròpia normativa del Pla general d’ordenació urbana. Ja disposarem 
després d’altres eines per regular les tipologies de comerç que es permeten en 
cada zona.  
 
Crec que en un primer moment la UBIC va veure alguns inconvenients en la 
nostra proposta, però la reflexió els ha portat a considerar que no és una mala 
proposta i, per això, han retirat les seves al·legacions. Jo demanaria als grups 
municipals aquesta mateixa reflexió perquè crec que l’Ajuntament disposarà 
d’eines per definir la tipologia de comerç més adequada per a cada àmbit i, si 
deixem fora de la TUC les zones al costat de la carretera C-35, serà la pròpia 
Generalitat de Catalunya qui marcarà el tipus d’ús comercial que han de tenir. 
 
Aquesta és la reflexió que fem des de l’equip de govern sobre el model de ciutat 
que volem per a Sant Celoni. En aquests moments de dificultats econòmiques 
una de les coses que més s’està criticant per part de la gent emprenedora és la 
dificultat que massa sovint l’Administració posa per al desenvolupament 
d’activitats: excés de normatives, entrebancs burocràtics... El Decret Llei 1/2009 
incorpora un aspecte interessant, com és el fet d’agilitzar la tramitació de 
l’obertura de comerços i activitats. Entenem que aquest és un element prou 
positiu i no voldríem que la delimitació de la TUC es quedés coixa des d’aquest 
punt de vista. 
 
Intervé de nou el Sr. Castaño i diu que, com en qualsevol nova llei que comença 
a caminar, tots tenim els nostres dubtes. Posteriorment –diu- els fets ens 
demostraran si les coses són tal com pensem, o van d’una altra manera. 
D’entrada, aquest Decret Llei ho diu clar: l’activitat comercial ha estat un factor 
determinant en la configuració del creixement de les ciutats europees, 
especialment de les ciutats mediterrànies, i Catalunya n’és un exemple. 
Tradicionalment els nostres pobles i ciutats han estat nuclis compactes on el 
comerç s’ha desenvolupat, i això ens ha permès ser autosuficients i estar 
socialment cohesionats. Altres països han adoptat models diferents que han 
buidat de comerç els centres històrics de les ciutats.   
 
L’ordenació comercial de Sant Celoni, com s’ha comentat, ha vingut bastant 
donada pel Pla general d’ordenació urbana i posteriorment s’ha acabat de 
concretar amb el POEC, aprovat pel Ple municipal a finals de 2004. Abans de la 
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seva aprovació pel Ple municipal, va ser aprovat per la Generalitat de Catalunya i 
per una comissió formada per representants de diferents àmbits del sector 
comercial català. Crec que el POEC és el resultat d’una bona feina de diàleg i de 
buscar el consens amb el teixit comercial del nostre municipi.  
 
Apart de definir la tipologia comercial de cada zona, el POEC ha donat un impuls 
a l’urbanisme comercial per anar transformant Sant Celoni en un espai de 
comerç obert, especialment el centre del municipi. Això ha comportat la 
conversió progressiva d’alguns carrers del centre en zones per a vianants, així 
com el disseny a les dues entrades de la vila de centres comercials amb serveis 
que corregissin la manca d’oferta que (segons l’estudi del POEC) Sant Celoni i la 
seva àrea d’influència tenien en el sector alimentari. A aquesta transformació s’hi 
ha afegit també l’oferta lúdica dels cinemes i d’alguns establiments de 
restauració, que de ben segur han afavorit la creació de llocs de treball.  
 
Al polígon Molí de les Planes, en la zona amb façana a la carretera C-35, es 
permetia la implantació de diversos establiments comercials que eren 
excepcionals al Pla territorial d’equipaments comercials 2000-2004: automòbils, 
materials de construcció, sanejament, ferreteria, jardineria, bricolatge amb 
limitacions, mobiliari i parament de la llar, també amb limitacions. En aquell 
moment es va creure que era un model interessant, si bé és cert que la nova 
normativa ens ha canviat alguns dels paràmetres que ens havíem fixat. 
 
Nosaltres pensem que la TUC que se’ns planteja, la tramitació de la qual no 
obstaculitzarem, pot produir una dispersió del comerç en el municipi. Aquesta és 
la nostra recança. Ens temem que amb aquesta proposta de trama urbana 
s’instal·li comerç quotidià als costats de la carretera C-35 i això perjudiqui els 
comerços que ja estan en funcionament i el model de comerç celoní de 
proximitat. Respecte de les eines que ha comentat el Sr. alcalde per limitar el 
tipus d’establiments que es poden instal·lar en cada zona, creiem que ha de ser 
un treball paral·lel que s’ha d’iniciar ja per dissipar qualsevol dubte sobre les 
activitats que es poden ubicar a l’entorn de la carretera comarcal, perquè ens 
temem que, si no es fa així, es produirà una dispersió del comerç. D’altra bada, 
el Sr. Perapoch ens va dir en una reunió que alguna de les zones incloses a la 
TUC no complia les criteris que marca la normativa i que, possiblement, la 
Generalitat de Catalunya no ens ho acceptaria. Ho dic amb tota franquesa, sense 
ànim de crítica. I si la proposta de TUC no resulta acceptada, haurem d’articular 
alguna formula per a que les activitats que ja estan en funcionament es puguin 
mantenir.  
 
Segurament hauríem de definir entre tots què entenem per comerç quotidià –
continua el Sr. Castaño- perquè, per sorpresa nostra, al costat de la carretera C-
35 s’hi ha instal·lat un establiment d’alimentació: congelats “La Sirena”. Tenim 
molts interrogants sobre si es tracta o no de comerç quotidià perquè al centre de 
la població existeixen establiments que vénen el mateix producte. Si es repeteix 
aquest flux, estarà en perill la continuïtat de tota una sèrie de botigues 
tradicionals del centre de la població. Hauríem d’evitar, si és possible, que 
determinats establiments no s’instal·lin en zones perifèriques de la vila.  
 
Aquesta és la nostra petició. Hem presentat al·legacions al projecte de TUC 
perquè pensem que existeix una indefinició en aquest sentit, que pot posar en 
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perill el comerç tradicional del nostre municipi. No estem en uns moments massa 
bons per a l’economia (en els darrers dos mesos s’han tancat a Sant Celoni uns 
9 ò 10 comerços). Ens preocupa aquesta qüestió i si es produís una dispersió del 
comerç encara seria pitjor. Ens podria passar com ha passat en altres països que 
els centres de les ciutats s’han mort. Per això, considerem que cal evitar que el 
comerç de Sant Celoni es traslladi a l’entorn de la carretera comarcal.  
 
El Sr. alcalde diu que el cas que ha citat el Sr. Castaño d’aquest establiment del 
sector alimentari que s’ha instal·lat al costat de la carretera no és un bon 
exemple perquè precisament hi ha activitats d’aquest sector fora del nucli urbà 
(els grans supermercats d’alimentació). En qualsevol cas, entenc la idea i estem 
totalment d’acord en què no ens interessa que s’ubiqui aquest tipus de comerç 
en aquesta zona. De tota manera, això sí que seria possible a l’altre costat de la 
carretera C-35 (que sí quedaria inclòs dins la TUC), només a 10 metres de 
distància.  
 
Certament –diu- la carretera C-35 és una via que impermeabilitza i que crea un 
problema de comunicació. Això no ho discutirem, tot i que en un futur 
probablement s’aporti alguna solució. De fet, una de les al·legacions que hem 
presentat des del nostre municipi al Pla territorial metropolità de Barcelona és el 
soterrament de la carretera C-35 per recuperar tota la zona entre la carretera i 
el riu Tordera com a nucli urbà i facilitar la comunicació entre ambdós sectors. 
Per tant, amb una perspectiva de futur la nostra voluntat és un model de comerç 
mixt: un comerç quotidià i de proximitat a la zona centre, i un comerç de més 
grans dimensions a la perifèria. Crec que és important disposar d’aquest tipus 
d’establiments per evitar que la gent es desplaci a altres municipis a buscar 
segons quins productes. 
 
Ja discutirem amb la Generalitat de Catalunya si la nostra proposta de TUC 
compleix o no els requisits legals. Des de l’Ajuntament hem buscat la justificació 
tècnica i jurídica per poder-la defensar. Estem totalment d’acord en establir les 
eines per regular les activitats que es poden instal·lar al costat de la carretera, 
de la mateixa manera que hem regulat recentment els usos comercials a la zona  
centre, per evitar que els bancs, les caixes i les immobiliàries ocupin l’espai que 
poden ocupar els comerços i això acabi matant la vida comercial del centre de 
Sant Celoni. Deixar la zona al costat de la carretera fora de la TUC podria 
generar alguna distorsió negativa per al desenvolupament de Sant Celoni.        
 
El Sr. Castaño diu que, en la seva opinió, el POEC aprovat l’any 2004 tenia una 
filosofia interessant. Per això -diu-, tal com va passar amb el POEC, proposo fer 
una taula de treball amb representants de tots els grups municipals i del sector 
comercial de Sant Celoni, per intentar regular la tipologia de les activitats en el 
marc del que la llei ens permet, amb l’objectiu d’evitar una dispersió del comerç 
clàssic del municipi. Crec que seria convenient començar-ho a treballar perquè 
aviat ens trobarem amb més d’un problema. 
 
El Sr. alcalde diu que des de l’equip de govern es considera que podria resultar 
interessant incorporar a aquesta mesa de treball algun representant de la UBIC i 
dels col·lectius que puguin estar especialment afectats per aquest tema.  
Quan la Generalitat de Catalunya ens faci arribar la seva resposta a la proposta 
de TUC de Sant Celoni, haurem de veure com plantegem la negociació i com 
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regulem, a nivell intern, els usos dins de la pròpia TUC, qüestió aquesta que 
segurament podríem treballar conjuntament i sense discrepàncies perquè 
compartim els mateixos conceptes. 
 
Pren la paraula el Sr. Ventura per afegir –diu- algun comentari més a tot el que 
s’ha dit. Les al·legacions que s’han presentat contra la proposta de TUC contenen 
arguments molt tècnics, però en el seu rerefons hi ha el model de comerç que 
volem per a Sant Celoni. Des de la CUP apostem pel comerç de proximitat i això 
suposa que l’ús residencial es barregi amb l’ús comercial, la qual cosa no 
succeeix ni a Can Pàmies ni al Molí de les Planes. No tothom disposa de cotxe 
per anar a comprar al Molí de les Planes i o s’hi va hi va amb cotxe o no s’hi va, 
perquè t’hi jugues la vida i t’hi deixes l’esquena. A part, en els darrers anys s’ha 
produït una política de dispersió del comerç de Sant Celoni. És el cas que ha 
comentat el Sr. Castaño de congelats “La Sirena”, però no és l’únic cas. Fins fa 
poc teníem el supermercat “Mercadona” al barri de Sant Ponç, que donava un 
servei de proximitat als veïns de la zona, consistent en la venda d’aliments, 
totalment necessari. Ara aquest supermercat ja no existeix i els veïns del barri 
han d’anar a buscar el servei a la perifèria. Existeix una tendència a la dispersió i 
nosaltres des de la CUP apostem fermament per la proximitat i per la mixtura 
dels dos usos. Per això, demanem que s’acceptin les al·legacions presentades.  
    
El Sr. alcalde diu que ell no hi veu tantes diferències. Si reduïm l’àmbit de la TUC 
–diu- deixem fora d’ordenació determinats establiments i estarem impedint que 
en el futur s’hi puguin instal·lar certes activitats que tots estem d’acord que 
poden anar al costat de la carretera. Respecte de la proximitat dels comerços i 
de poder anar-hi caminant, és cert que el polígon Molí de les Planes no és proper 
al centre de la vila, però tot depèn del teu lloc de residència. D’altra banda, la  
connexió amb la zona de Can Pàmies existeix: el pas per a vianants sota la 
carretera C-35. I la gent dels barris de les Illes Belles o del Molí Paperer ho 
tenen al costat. No vull entrar en el detall tècnic de les al·legacions perquè es 
tracta d’un tema amb molts matisos. En el futur, quan es desenvolupi tot l’àmbit 
residencial de la Forestal, el Molí Paperer quedarà perfectament inserit dins 
l’àrea residencial. La carretera marca una separació, però en qualsevol cas és 
salvable com ho és la via del tren.  
 
La nostra proposta és que no siguem nosaltres els qui ens marquem els límits de 
la TUC, malgrat que sí podem limitar els usos de cada zona, i intentem mantenir 
al màxim el triangle de la zona urbana de Sant Celoni, inclosa la façana de la 
carretera C-35. D’altra banda, compartim la idea que cal defensar el comerç de 
proximitat i evitar el tancament d’aquest tipus d’establiments, i una manera de 
fer-ho és modificant alguns paràmetres urbanístics de la zona centre que 
dificulten la recerca de locals amb les dimensions adequades i que motiven que 
les noves activitats hagin de desplaçar-se a la perifèria de la vila. En aquest 
sentit, segurament hi ha diferents aspectes de la normativa urbanística que es 
podrien revisar. 
 
El Sr. Castaño diu que en el plànol de la TUC es dibuixa una rotonda que sembla 
ser que no es construirà. 
 
El Sr. alcalde diu que aquesta rotonda va ser desestimada per la Generalitat de 
Catalunya. Des de l’equip de govern vam dir que, de les dues propostes de 
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rotonda a la carretera C-35. donàvem prioritat a la que s’ha de construir davant 
l’actual edifici dels bombers. No vam pas dir que no volguéssim l’altra rotonda. El 
problema és que la Generalitat s’ha saltat el seu compromís d’establir una 
dotació econòmica en el pressupost de 2009 (i posteriorment en el pressupost de 
2010) per construir el nus de l’entrada de Llevant. Ho hem parlat amb el 
conseller i no ens ha fet cas; hem enviat una carta al president de la Generalitat 
i ens ha contestat amb ambigüitat. Nosaltres, però, no vam dir mai que no 
volguéssim la rotonda del sector Les Torres, sinó que no era la prioritària en 
aquell moment. Crec que va ser una decisió encertada, però aquest és un altre 
debat.  
 
El Sr. Castaño discrepa d’aquesta opinió. La construcció de la rotonda al sector 
de les Torres havia de ser una actuació paral·lela a la construcció del túnel sota 
la via, al carrer Roger de Flor i havia de servir per connectar el nucli urbà amb el 
polígon Molí de les Planes. Creiem que era obligatòria fer-la i ens temem que 
s’hagi perdut l’oportunitat política d’aquesta inversió. A banda d’això -diu-, el 
nostre grup s’abstindrà en la votació d’aquest punt perquè l’equip de govern s’ha 
compromès a treballar conjuntament els usos i les activitats que es podran 
instal·lar a les diferents zones de la trama urbana consolidada, un cop aprovada. 
 
El Sr. Ventura diu que els regidors de la CUP hi votaran en contra. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
  
El municipi de Sant Celoni disposa dels següents instruments comercials 
específics: el Programa d’Orientació dels Equipaments Comercials (POEC),  
aprovat definitivament pel Conseller de Comerç, Consum i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya el 16 de desembre de 2004 i ratificat pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Celoni el 28 de desembre de 2004; i el Pla Especial 
d’Ordenació dels Establiments Comercials i de Serveis, aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió 4 de març de 2010 i publicat al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 20 de maig de 2010. 
 
Per resolució de l’Alcaldia de 3 de maig de 2010 es va resoldre sotmetre a 
informació pública una proposta de delimitació de la trama urbana consolidada 
de Sant Celoni en els termes que s’expressa l’article 8 del Decret Llei 1/2009, de 
22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, segons es grafia en 
els plànols d’ordenació O.01 i O.02 per a Sant Celoni i la Batlloria, 
respectivament. 
 
El document urbanístic i l’expedient han estat exposats al públic durant el 
període d’un mes, prèvia publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, al Butlletí Oficial de la Província número 111, de 10 
de maig de 2010 i al diari L’Actualitat del Baix Montseny de 21 de maig de 2010. 
 
Durant el referit termini s’han presentat, el dia 4 de juny de 2010, escrit 
d’al·legacions per part del senyor Jordi Gener Martí en nom i representació de la 
Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Sant Celoni, en el qual sol·licita la 
retirada i deixar sense efecte les al·legacions mitjançant instància presentada el 
dia 21 de juny de 2010. El dia 15 de juny de 2010 per part del senyor Albert 



 53

Ventura i Rovira en nom i representació de Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
de Sant Celoni. I la última el dia 21 de juny de 2010 per part del senyor Joan 
Castaño i Augé en nom i representació del grup municipal del Partit Socialista de 
Catalunya (PSC) de Sant Celoni. 
 
L’advocada de l’Àrea d’Entorn municipal en el seu informe fa constar que l’escrit 
presentat per la UBIC en data 21 de juny de 2010, retira les al·legacions a la 
definició de la TUC presentades el dia 4 de juny de 2010, motiu pel qual es tenen 
per no presentades i no s’informen. 
 
En el mateix informe l’advocada fa les següents consideracions jurídiques envers 
a l’al·legació presentada pel senyor Albert Ventura i Rovira en nom i 
representació de Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Sant Celoni: 
 
El primer motiu que apunten és el difícil accés pels ciutadans a aquests dos 
àmbits i, per tant, l’incompliment del principi rector d’accessibilitat als serveis 
comercials i de reducció de la mobilitat. 
 

Al respecte, cal indicar que si bé l’àmbit P1 és de més difícil accés per a 
vianants, no és el cas de la UASU 45, molt a prop del pas del carrer 
Indústria.  
 
Pel que fa a l’àmbit P1, a més, la dificultat d’accés per a vianants no es 
considera contradictòria amb els principis rectors referits per la CUP, en la 
mesura en que es tracta d’un àmbit inclòs en la ciutat compacta de Sant 
Celoni. En aquest sentit, tot i que és evident que són de més fàcil accés els 
carrers del centre urbà on els consumidors poden arribar a peu, no es 
considera que la dificultat en fer-ho contrariï automàticament els principis 
rectors esmentats, ja que el trasllat en vehicle des del centre històric de 
Sant Celoni a aquests àmbits és mínim i no es pot considerar objectiu de la 
normativa evitar l’ús de vehicle per a l’acte de compra sinó reduir els 
trasllats massius als afores de les ciutats (que no és el cas). De fet, 
determinats actes de compra i productes sempre requeriran l’accés en 
vehicle, donat el volum de la compra o del producte. 

 
El segon motiu és la inexistència en cap dels dos àmbits (UASU 45 i P1) d’ús 
residencial.  

 
Al respecte, es considera que l’anàlisi que demana el Decret Llei 1/2009 ha 
de ser fet des d’una perspectiva de ciutat, no d’àmbit urbanístic individual. 
La memòria de la TUC fa referència a àmbits i zones individuals per facilitar 
la comprensió del territori i la justificació de la seva inclusió, però això no 
vol dir que cadascun d’ells hagi de complir individualment amb els requisits 
de l’article 7 del Decret Llei. De fet es proposa incloure en la TUC només la 
façana a la C-35 d’aquests dos àmbits, no la segona línia d’edificacions, 
que tot i pertànyer al mateix sector urbanístic es considera que no respon 
als objectius de la TUC. 
 
D’acord amb l’exposat, s’ha proposat incloure aquesta part dels àmbits de 
la UASU-45 i P1, entenent que la façana a la C-35 de tots dos està inclosa 
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en la ciutat compacta de Sant Celoni i complementa el teixit mixt 
residencial-comercial del centre històric i els seus eixamples, sense que la 
presència de la C-35 impedeixi l’accés. 

 
Pel que fa a les al·legacions formulades pel grup municipal PSC l’advocada de 
l’Àrea d’Entorn fa les següents consideracions: 
 
B1. Pel que fa a les zones i àmbits al nord de la C-35 
 

- Parcel·les situades a l’oest de la UASU 38 
 
L’al·legació parteix d’un error de consideració de la classificació urbanística 
del sòl, atès que es fa referència a que les UASU 34, 53, 54 i 55 estan 
“pendent de desenvolupament de pla parcial”, el que si fos veritat 
determinaria que el sòl en qüestió mereixeria la classificació de sòl 
urbanitzable, al que si manqués per desenvolupar el pla parcial 
determinaria la seva exclusió de la TUC perquè només s’hi poden incloure 
àmbits de sòl urbà i de sòl urbanitzable “amb ordenació urbanística 
detallada aprovada i vigent”. No obstant, els sòls en qüestió estan 
classificats com a sòl urbà no consolidat, pel que no pot prosperar 
l’al·legació. 
 
Igualment, pel que fa al pretès incompliment de la densitat mínima, no 
s’ha entrat a valorar en aquest cas perquè la seva inclusió en la TUC 
respon a la previsió de l’apartat b) de l’article 7.1 del Decret Llei 1/2009, 
no a l’apartat c) on es fa referència a aquesta densitat mínima. A aquest 
respecte, les parcel·les de referència són contínues a l’eixample de Sant 
Celoni, en la mesura en que, contràriament al que manifesta el GMPSC en 
el seu escrit, per part de l’Àrea d’Entorn es considera que la via ferroviària 
no és una barrera impermeable (recentment s’ha inaugurat un pas per a 
vianants i vehicles que creua la via ferroviària i enllaça precisament amb el 
límit d’aquestes 4 unitats d’actuació). 

 
B2. Pel que fa a les zones i àmbits al sud de la C-35 
 

- Zones 9c i 9d Molí Paperer 
 
Tot i la hipòtesi sobre l’evolució d’aquesta zona que realitza el GMPSC, el 
planejament vigent permet que es mantingui l’ús residencial, el que ha 
justificat la seva inclusió en la TUC, junt amb els altres arguments que 
s’exposen en la memòria i que són: la seva pertinença a la ciutat compacta 
de Sant Celoni, la seva continuïtat amb àrees d’eixample (el que justifica 
que no s’analitzi la densitat mínima de 40 habitatges per hectàrea). El 
propi POEC de Sant Celoni admetia expressament que aquesta àrea servís 
per consolidar el comerç del municipi, amb usos comercials no quotidians.  
 
La manca de desenvolupament de la UASU 38 a que fa referència 
l’al·legació presentada tampoc és obstacle a la inclusió d’aquest àmbit Molí 
Paperer, en la mesura en que la UASU 38 és un sòl urbà amb ordenació 
detallada aprovada i vigent. En aquest sentit, atesa la vocació de 
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permanència en el temps de les delimitacions de les TUC, el Decret Llei 
1/2009 no exigeix que per a la inclusió en la TUC els àmbits hagin estat ja 
urbanitzats, únicament n’exigeix una ordenació detallada aprovada i 
vigent, requisit que es compleix aquest supòsit. 
 
- UASU 45 i sector P1 
 
Es fa extensiva a aquesta al·legació (i es reprodueix parcialment) la 
resposta a les al·legacions que sobre els mateixos àmbits ha formulat la 
CUP, en referència específica a les consideracions sobre accessibilitat i ús 
residencial que realitza el GMPSC. 
 
Així, pel que fa a l’accessibilitat a tots dos àmbits, indicar que si bé l’àmbit 
P1 és de més difícil accés per a vianants, no és el cas de la UASU 45, molt 
a prop del pas del carrer Indústria.  
 
A l’àmbit P1, a més, la dificultat d’accés per a vianants no es considera 
contradictòria amb els principis rectors del Decret Llei 1/2009, en la 
mesura en que es tracta d’un àmbit inclòs en la ciutat compacta de Sant 
Celoni. En aquest sentit, tot i que és evident que són de més fàcil accés els 
carrers del centre urbà on els consumidors poden arribar a peu, no es 
considera que la dificultat en fer-ho contrariï automàticament els principis 
rectors del Decret Llei 1/2009 (accessibilitat i reducció de la mobilitat), ja 
que el trasllat en vehicle des del centre històric de Sant Celoni a aquests 
àmbits és mínim i no es pot considerar objectiu de la normativa evitar l’ús 
de vehicle per a l’acte de compra sinó reduir els trasllats massius als afores 
de les ciutats (que no és el cas). De fet, determinats actes de compra i 
productes sempre requeriran l’accés en vehicle, donat el volum de la 
compra o del producte. 
 
Pel que fa a la manca d’ús residencial en els dos àmbits, es considera que 
l’anàlisi que demana el Decret Llei 1/2009 ha de ser fet des d’una 
perspectiva de ciutat, no d’àmbit urbanístic individual. La memòria de la 
TUC fa referència a àmbits i zones individuals per facilitar la comprensió del 
territori i la justificació de la seva inclusió, però això no vol dir que 
cadascun d’ells hagi de complir individualment amb els requisits de l’article 
7 del Decret Llei. De fet es proposa incloure en la TUC només la façana a la 
C-35 d’aquests dos àmbits, no la segona línia d’edificacions, que tot i 
pertànyer al mateix sector urbanístic es considera que no respon als 
objectius de la TUC. 
 
D’acord amb l’exposat, s’ha proposat incloure aquesta part dels àmbits de 
la UASU-45 i P1, entenent que la façana a la C-35 de tots dos està inclosa 
en la ciutat compacta de Sant Celoni i complementa el teixit mixt 
residencial-comercial del centre històric i els seus eixamples, sense que la 
presència de la C-35 impedeixi l’accés. 
 
Per altra banda, pel que fa al pretès incompliment de la densitat de 40 
habitatges per hectàrea, la seva consideració com a àrea contigua als 
eixamples de Sant Celoni justifica que no s’hagi fet l’anàlisi de densitat 
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mínima. Es considera que és un àrea integrada també en la ciutat 
compacta de Sant Celoni, com igualment reconeixia el POEC en admetre-hi 
usos comercials amb oferta no quotidiana. 
 
Finalment, en relació a la pretesa impermeabilitat de la C-35 al seu pas per 
Sant Celoni, des de l’Àrea d’Entorn no es comparteix el criteri del GMPSC, 
en tractar-se d’una carretera que únicament té dos carrils i que de moment 
com a mínim en dos punts és travessada per un passos soterrats que 
comuniquen amb les àrees del nord. 
 

Segons l’advocada, la TUC que es delimita intenta mantenir la comptabilitat del 
creixement comercial que el POEC de Sant Celoni va aprovar, portant el comerç 
fins a la façana sud de la C-35, sens perjudici de que via normativa o llicència 
municipal es puguin regular els diferents usos comercials a ubicar en les zones 
de nucli històric i eixamples i en les zones contigües a les anteriors o, en 
concret, a la façana sud de la C-35. 
 
L’advocada en el seu informe fa constar que considerant que les al·legacions 
formulades per la la CUP de Sant Celoni i el grup municipal del PSC no 
desvirtuen la proposta de delimitació de la TUC en tràmit proposa desestimar-les 
íntegrament. 
 
Segons l’article 8 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials, sobre el procediment de la primera delimitació de la 
trama urbana consolidada disposa que l’Ajuntament, amb el tràmit previ 
d'informació pública pel termini d'un mes, ha de trametre l'acord del Ple relatiu a 
la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada a la direcció general 
competent en matèria d'urbanisme per a la seva aprovació. 
 
A proposta del regidor de l’Àrea d’Entorn, per 7 vots a favor de les senyores 
Lechuga i Costa i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre i Perapoch, 8 
abstencions de les senyores Miracle i de la Encarnación i dels senyors Castaño, 
Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, i 2 vots en contra de la senyora Vinyets i 
del senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Desestimar les al·legacions presentades per la Candidatura d’Unitat Popular 
de Sant Celoni i pel grup municipal del Partit Socialista de Catalunya a Sant 
Celoni atès l’informe de l’advocada municipal. 
 
2. Aprovar la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada del 
municipi de Sant Celoni promogut per l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
3. Trametre còpia de l’expedient i de la proposta de delimitació de la trama 
urbana a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per a la 
seva aprovació. 
 
 
14. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I 
PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS D’ABRIL I 
MAIG DE 2010. 
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Es dóna compte al Ple municipal de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la 
regidora de Seguretat Ciutadana en els mesos d’abril i maig de 2010, i la 
Corporació se’n dóna per assabentada. 
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’ABRIL DE 2010 
 
Dia Extracte 
1 Adjudicar definitivament un contracte de subministrament de mobiliari    
1 Aprovar la despesa per contractar un servei de transport de persones 
1 Contractar un tutor per al Pla de transició al treball 
1 Comunicar la rectificació d’una sol·licitud d’obres menors a obres majors 
6 Adjudicar definitivament un contracte de renovació de sistema de climatització 
6 Aixecar una ordre de suspensió d’obres 
6 Aprovar una certificació de les obres d’arranjament d’un accés de vianants 
6 Aprovar una certificació de les obres del pavelló poliesportiu 
6 Comunicar el compliment de l’acta de control inicial d’una activitat 
6 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
6 Aprovar els contractes de publicitat a l’emissora de ràdio municipal 
6 Concedir una llicència d’entrada de vehicles  
6 Trametre documentació sol·licitada pel grup municipal del PSC 
6 Contractar un professor per a l’Escola d’adults 
6 Retornar un dipòsit urbanístic  
6 Retornar un dipòsit de gestió de runes 
6 Retornar un dipòsit urbanístic  
6 Aprovar la despesa pel subministrament de samarretes de la campanya d’educació viària 
7 Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic 
7 Incoar un expedient per donar de baixa diverses persones del Padró municipal d’habitants 
7 Delegar la signatura de tràmits i documents de l’àmbit de Desenvolupament 
7 Prendre coneixement de la designació d’un nou tècnic director de la construcció d’un edifici 
7 Prendre coneixement de la designació d’un nou tècnic director de la construcció d’un edifici 
7 Concedir una llicència d’entrada de vehicles  
7 Concedir una llicència d’entrada de vehicles  
7 Trametre documentació sol·licitada pel grup municipal del PSC 
7 Trametre documentació sol·licitada pel grup municipal del PSC 
7 Trametre documentació sol·licitada pel grup municipal del PSC 
7 Trametre documentació sol·licitada pel grup municipal del PSC 
7 Trametre documentació sol·licitada pel grup municipal del PSC 
7 Trametre documentació sol·licitada pel grup municipal del PSC 
7 Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública 
7 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers 
8 Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic 
8 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal 
8 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
8 Aprovar la despesa pel subministrament de material per a l’enllumenat públic 
8 Concedir una llicència d’obres per obertura de rasa sobre vorera 
8 Autoritzar a un particular la col·locació d’un mirall a la sortida del seu garatge  
8 Aixecar una qualificació de parcel·la de titularitat dubtosa  
8 Trametre documentació sol·licitada pel grup municipal del PSC 
8 Trametre documentació sol·licitada pel grup municipal del PSC 
8 Trametre documentació sol·licitada pel grup municipal del PSC 
8 Aprovar la despesa per treballs d’impressió d’una revista municipal 
8 Aprovar la despesa pel subministrament de títols de nínxol 
9 Sol·licitar una subvenció per adequació i millora del carril bici 
10 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
12 Contractar un tècnic mig per l’Àrea d’Espai Públic 
12 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats els març a l’Escola bressol municipal 
12 Declarar la caducitat d’una activitat comercial del municipi 
13 Retornar un dipòsit urbanístic  
14 Concedir una bonificació a diversos contribuents en la taxa de recollida d’escombraries 
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14 Concedir una llicència d’obres menors 
14 Aprovar la despesa pel subministrament d’una porta per a l’Oficina de turisme 
14 Concedir una pròrroga per finalitzar unes obres 
14 Sol·licitar un ajut per a la millora del nucli històric de Sant Celoni 
14 Aprovar la despesa pel servei de transport d’alumnes de les escoles de Sant Celoni 
14 Concedir autorització per instal·lar una terrassa de bar a la via pública 
14 Concedir autorització per instal·lar una terrassa de bar a la via pública 
14 Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal 
14 Aprovar la reducció de l’espai d’una parada del mercat setmanal 
14 Aprovar la reducció de l’espai d’una parada del mercat setmanal 
14 Donar de baixa una autorització de venda del mercat setmanal 
14 Donar de baixa una autorització de venda del mercat setmanal 
15 Aprovar la factura de despeses de la carrossa del Carnestoltes 
15 Aprovar la factura de despeses del Ball de Gitanes  
15 Aprovar la factura de despeses per a l’organització de la festa de Carnestoltes  
15 Aprovar la factura de la neteja de la via pública durant la festa del Carnestoltes 
15 Aprovar la factura pel subministrament d’obsequis de la festa de Sant Antoni Abat 
15 Declarar un vehicle residu urbà i retirar-lo de la via pública 
15 Declarar un vehicle residu urbà i retirar-lo de la via pública 
15 Concedir autorització per instal·lar una terrassa de bar a la via pública 
16 Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic 
16 Aprovar la despesa per contractar un espectacle artístic a l’Ateneu municipal 
16 Arxivar un expedient de baixa d’una persona del padró d’habitants 
16 Donar de baixa una autorització de venda del mercat setmanal 
19 Aprovar una certificació d’obres de rehabilitació d’un edifici municipal  
19 Aprovar una certificació d’obres de construcció d’un edifici municipal 
19 Aprovar un conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament i la UGT 
19 Facilitar a una comunitat de propietaris còpia d’una llicència d’obres 
19 Incoar un expedient d’ordre d’execució de tancament d’una parcel·la 
19 Contractar una treballadora social 
19 Aprovar la liquidació dels ingressos del servei de màquina de vending del Camp d’esports 
19 Retornar un dipòsit de gestió de runes 
19 Declarar un vehicle residu urbà i retirar-lo de la via pública 
19 Concedir autorització per instal·lar una terrassa de bar a la via pública 
19 Concedir autorització per instal·lar una terrassa de bar a la via pública 
19 Aprovar la liquidació d’una alta de parada al mercat setmanal 
20 Aprovar la gestió econòmica d’activitats al Centre cívic de la Batllòria 
20 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’accidents del personal de l’Ajuntament 
20 Aprovar la despesa per treballs d’impressió del quadern de l’Oficina de català 
20 Aprovar la despesa per contractar un servei de neteja de grafitis 
20 Autoritzar a un particular la tinença i cria d’exemplars de gossos de la raça Sphynx 
20 Aprovar diversos projectes d’obres i activitats 
20 Reconèixer els serveis prestats per un/a treballador/a municipal 
20 Reconèixer els serveis prestats per un/a treballador/a municipal  
20 Reconèixer els serveis prestats per un/a treballador/a municipal 
20 Aprovar la despesa per treballs de reparació d’un vehicle municipal 
20 Resoldre un recurs de reposició en un expedient de responsabilitat patrimonial 
20 Declarar un vehicle residu urbà i retirar-lo de la via pública 
20 Sol·licitar una subvenció per actuacions de regularització i millora d’urbanitzacions 
20 Donar de baixa una llicència de gual 
20 Donar de baixa una llicència de gual 
20 Donar de baixa una llicència de gual 
20 Donar de baixa una llicència de gual 
20 Donar de baixa una llicència de gual 
20 Donar de baixa una llicència de gual 
20 Donar de baixa una llicència de gual 
21 Concedir un ajornament i un fraccionament en el pagament de contribucions especials 
21 Aprovar la despesa per treballs d’il·lustració d’un itinerari autoguiat 
21 Aprovar la despesa per treballs d’impressió del programa de la festa de Sant Jordi 
21 Aprovar la despesa pel lloguer d’inflables per la festa de Sant Jordi 
21 Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural  
21 Reconèixer els serveis prestats per un/a treballador/a municipal 
21 Reconèixer els serveis prestats per un/a treballador/a municipal  
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21 Reconèixer els serveis prestats per un/a treballador/a municipal  
21 Admetre dues persones en un procés selectiu de provisió d’una plaça de tècnic mig 
21 Suspendre la resolució d’un expedient d’obres 
21 Declarar la caducitat d’una activitat comercial del municipi 
21 Declarar la caducitat d’una activitat comercial del municipi 
21 Declarar la caducitat d’una activitat comercial del municipi 
21 Declarar la caducitat d’una activitat comercial del municipi 
21 Declarar la caducitat d’una activitat comercial del municipi 
21 Declarar la caducitat d’una activitat comercial del municipi 
21 Aprovar la despesa per contractar un servei de vigilància d’exposicions 
21 Donar de baixa una llicència de gual 
21 Donar de baixa una llicència de gual 
21 Donar de baixa una llicència de gual 
21 Donar de baixa una llicència de gual 
21 Donar de baixa una llicència de gual 
22 Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram municipal 
22 Aprovar una certificació de les obres de restauració d’una ermita  
22 Aprovar una certificació de les obres de construcció del nou pavelló poliesportiu 
22 Delegar a una regidora la competència per a la celebració d’un matrimoni civil 
22 Delegar a una regidora la competència per a la celebració d’un matrimoni civil 
22 Aprovar la despesa per treballs de manteniment d’un sistema de comunicacions 
22 Incorporar romanents de crèdit a l’Estat de despeses del pressupost municipal 
22 Reconèixer els serveis prestats per un/a treballador/a municipal 
22 Reconèixer els serveis prestats per un/a treballador/a municipal 
22 Subrogar el contracte elèctric del Centre municipal d’esports Sot de les Granotes 
22 Suspendre la licitació d’un contracte per al subministrament de mobiliari 
22 Aprovar liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic  
22 Facilitar una còpia d’un projecte d’obres a un particular 
23 Aprovar el pagament de gratificacions a diversos treballadors de l’Ajuntament 
23 Considerar justificada una subvenció atorgada a una fundació del municipi 
23 Considerar justificada una subvenció atorgada a una fundació del municipi 
23 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal laboral i funcionari 
26 Concedir una llicència d’activitats classificades  
26 Aprovar la despesa en concepte d’aportació als participants de la rua de Carnestoltes 
26 Aprovar la despesa per treballs d’impressió d’etiquetes adhesives  
26 Aprovar la nòmina d’abril del personal laboral i polític 
26 Aprovar un projecte d’actuació en boscos del municipi 
26 Aprovar la despesa pel concurs de comparses de Carnestoltes 
26 Requerir la correcció de mesures en un establiment de restauració  
26 Requerir la correcció de mesures en un establiment de restauració  
26 Ordenar la suspensió cautelar d’una activitat de bar restaurant 
26 Atorgar una llicència d’ocupació de la via pública 
27 Ampliar la jornada laboral d’una treballadora municipal 
27 Convertir a laboral fix un treballador municipal 
27 Convertir a laboral fixa una treballadora municipal 
27 Concedir una llicència d’entrada de vehicles  
27 Considerar justificada una subvenció atorgada a una entitat del municipi 
27 Donar vista a l’interessat d’un expedient de responsabilitat patrimonial 
27 Aprovar liquidacions de la taxa de clavegueram 
28 Adjudicar definitivament un contracte d’obres  
28 Adjudicar definitivament un contracte d’obres  
28 Ajornar el termini de lliurament d’un contracte de subministrament de mobiliari 
28 Atorgar diverses beques a alumnes de les escoles de Sant Celoni  
28 Aprovar una factura de despeses de la depuradora d’aigües residuals 
28 Autoritzar a un ciutadà a estacionar sobre la vorera davant del seu domicili 
28 Concedir un fraccionament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
29 Concedir una llicència ambiental per legalitzar una escola 
29 Adjudicar definitivament un contracte de serveis 
29 Adjudicar definitivament un contracte de serveis  
29 Concedir a un treballador una bestreta del seu salari  
29 Autoritzar el canvi de titularitat d’un restaurant  
29 Aprovar la despesa per organitzar un curs d’auxiliar de cuina  
29 Aprovar la despesa per organitzar un curs de carretons elevadors 
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29 Reduir la jornada laboral d’una treballadora municipal 
29 Adjudicar definitivament un contracte de serveis 
29 Aprovar la liquidació del servei de retirada de vehicles de la via pública (març 2010) 
29 Retornar un dipòsit de gestió de runes 
30 Aprovar la despesa pel subministrament de pilones de polietilè 
30 Atorgar ajuts a famílies amb nens de 0 a 3 anys escolaritzats en escoles del municipi 
30 Aprovar definitivament un projecte d’urbanització 
30 Aprovar la despesa per contractar un estudi de viabilitat tècnica 
30 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
30 Aprovar la despesa per treballs d’impressió de la Guia d’activitats d’estiu 
30 Acordar la baixa d’un document comptable 
30 Acordar la baixa d’un document comptable 
30 Aprovar la despesa pel subministrament de pilones  
30 Aprovar la relació d’obligacions reconegudes fins a 30 d’abril de 2010 
30 Aprovar els assentament comptables necessaris per al tancament de l’exercici 2009 
30 Aprovar la despesa pel trasllat d’un pi a la nau de la brigada municipal 
30 Concedir autorització per instal·lar una terrassa de bar a la via pública 
30 Aprovar definitivament un projecte d’urbanització complementari 
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES 
D’ABRIL DE 2010 
 
Dia Extracte 
28 Resolució acord incoació zona blava 
28 Resolució incoació 9990 
28 Resolució proposta sanció 

 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE MAIG DE 2010 
 
Dia Extracte 
2 Prendre coneixement de l’informe relatiu als ingressos per cursos de l’àmbit de Joventut 
3 Adjudicar un contracte d’auditoria energètica a SOREA SA 
3 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal 
3 Atorgar fons per realitzar una auditoria energètica 
3 Autoritzar el canvi de nom d’una llicència d’activitats 
3 Sotmetre a informació pública la delimitació de la trama urbana consolidada 
3 Atorgar fons per millorar el sistema de sanejament de Sant Celoni 
3 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge  
3 Aprovar una liquidació definitiva de drets fiscals 
3 Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró municipal d’habitants 
3 Notificar el tràmit d’audiència en un expedient 
3 Declarar un vehicle abandonat a la via pública com a residu sòlid urbà 
4 Facilitar a un interessat còpia de diversos plànols d’un projecte 
4 Encomanar la direcció d’unes obres a l’arquitecte municipal 
4 Encomanar la direcció d’unes obres a l’arquitecte municipal 
4 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (abril 2010) 
4 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre (abril 2010) 
4 Incoar expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
4 Declarar un vehicle abandonat a la via pública com a residu sòlid urbà 
5 Aprovar la factura corresponent al transport d’alumnes del municipi 
5 Concedir una bonificació de l’impost sobre construccions 
6 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
6 Retornar un dipòsit urbanístic i un dipòsit per a la gestió de runes 
6 Incoar expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
6 Sol·licitar una subvenció per a programes d’integració de persones estrangeres 
6 Aprovar la despesa corresponent al transport d’alumnes del municipi 
7 Facilitar a un particular l’accés a un projecte d’activitat de restauració  
7 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal 
7 Aprovar l’expedient de contractació per al subministrament d’energia elèctrica a l’Ajuntament 
7 Autoritzar a un ciutadà l’estacionament del seu vehicle sobre la vorera per temps limitat 
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7 Aprovar les liquidacions d’abril de la taxa d’ocupació de la via pública 
7 Concedir una autorització per instal·lar una terrassa a la via pública 
7 Aprovar les liquidacions de la taxa de tancament de carrers (abril 2010)  
10 Desestimar una al·legació formulada contra una llicència d’activitats 
10 Aprovar una certificació d’obres 
10 Facilitar a un ciutadà còpia d’una resolució 
10 Corregir un error d’un Plec de clàusules administratives particulars 
10 Aprovar una factura pel transport de persones acollides durant la nevada del 8 de març 
10 Aprovar la factura pel subministrament de queviures durant la nevada del 8 de març 
10 Considerar justificada la subvenció a una fundació sense ànim de lucre 
10 Aixecar una ordre de suspensió d’obres menors 
10 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
10 Acceptar la renúncia a una sol·licitud de llicència d’obres  
10 Confirmar la baixa d’un ciutadà en el Padró municipal d’habitants  
10 Confirmar la baixa de diverses persones del Padró municipal d’habitants 0 
10 Declarar la caducitat d’una activitat de venda de fruita i verdura 
11 Facilitar a un particular còpia d’una documentació tècnica sol·licitada 
11 Concedir una llicència d’obres per obertura de rasa a Gas Natural SDG SA 
11 Reconèixer l’antiguitat a un funcionari de la Corporació 
11 Tenir per contestades les peticions d’un ciutadà relatives al tancament d’una activitat d’oci 
12 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal 
12 Sol·licitar informe tècnic en relació als treballs d’una màquina llevaneu  
12 Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
12 Aprovar l’ampliació d’una parada del mercat setmanal 
13 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal 
14 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’edificis municipals 
14 Aprovar un expedient de contractació 
17 Elevar a definitiva l’adjudicació provisional d’un contracte d’obres  
17 Contractar el servei de manteniment de l’ascensor d’una escola pública  
17 Encomanar la direcció facultativa d’unes obres a l’arquitecte municipal 
17 Retornar un dipòsit urbanístic i un dipòsit per a la gestió de runes 
17 Retornar un dipòsit urbanístic i un dipòsit per a la gestió de runes 
18 Atorgar una llicència d’abocament 
18 Aprovar la conversió d’un treballador indefinit a laboral fix 
18 Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funerari sobre un nínxol del cementiri municipal 
18 Contractar una persona per a tasques de reforç a l’Oficina d’atenció ciutadana 
19 Aprovar els coeficients i el repartiment d’una quota urbanística  
19 Aprovar una certificació d’obres 
19 Aprovar una certificació d’obres 
19 Aprovar la factura de despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals (març 2010) 
19 Aprovar la despesa per contractar la direcció i la coordinació d’unes obres 
19 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora de ràdio municipal 
19 Donar de baixa de la taxa de recollida d’escombraries a un local comercial 
20 Facilitar a un particular l’accés a un expedient de llicència d’activitats 
20 Facilitar a un particular l’accés a un expedient de llicència d’activitats 
20 Encomanar la direcció facultativa d’unes obres a l’arquitecte municipal 
20 Dur a terme l’execució subsidiària d’unes obres  
20 Concedir una llicència d’entrada de vehicles  
20 Retornar un dipòsit urbanístic 
20 Retornar un dipòsit urbanístic 
21 Aprovar el text corregit d’un Plec de clàusules administratives particulars 
21 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per a l’obertura d’una cata 
21 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per a l’obertura d’una rasa  
21 Concedir un ajornament en el pagament d’una quota d’urbanització 
21 Concedir un ajornament en el pagament d’una quota d’urbanització 
21 Concedir un ajornament en el pagament d’una quota d’urbanització 
21 Aprovar les quotes dels alumnes matriculat a l’Escola bressol municipal (abril 2010) 
21 Aprovar la transferència de crèdits entre partides de l’Estat de despeses del pressupost 
21 Aprovar la liquidació del 4t trimestre del servei d’abastament d’aigua  
21 Retornar una fiança de runes  
21 Retornar un dipòsit urbanístic 
22 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
24 Autoritzar el canvi de titularitat d’una activitat  
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24 Concedir permís per a la reducció de la jornada laboral a un treballador municipal 
24 Retornar un dipòsit urbanístic 
24 Requerir a una empresa la presentació de la sol·licitud de llicència d’activitats 
25 Concedir una llicència ambiental per legalitzar un centre d’ensenyament 
25 Aprovar la conversió d’un treballador indefinit a laboral fix 
25 Aprovar el pagament de gratificacions a diversos treballadors municipals 
25 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal laboral i funcionari 
25 Reconèixer l’antiguitat d’una treballadora de la Corporació 
25 Notificar el tràmit d’audiència a l’interessat d’un expedient  
26 Concedir una llicència sindical retribuïda a un funcionari de la Corporació 
26 Facilitar a un particular l’accés a un expedient 
26 Aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació de serveis públics d’UGT 
26 Aprovar la nòmina de maig del personal polític, funcionari i laboral 
26 Contractar una persona per a l’Oficina de turisme 
26 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (maig 2010) 
26 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre (maig 2010) 
26 Requerir a un particular l’acreditació de representació legal    
27 Acceptar la cessió gratuïta d’una porció de terreny  
27 Concedir una autorització per instal·lar una terrassa a la via pública 
27 Concedir una autorització per instal·lar una terrassa a la via pública 
27 Concedir una autorització per instal·lar una terrassa a la via pública 
28 Aprovar la despesa pel lloguer d’un generador per a la Mostra d’entitats 
28 Aprovar la despesa per treballs d’instal·lació d’enllumenat públic 
28 Convocar una plaça de tècnic/a mitjà/na d’Administració general 
28 Acusar rebut d’una sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona  
29 Concedir una autorització per instal·lar una terrassa a la via pública 
31 Aprovar la concessió d’ajuts socials a famílies amb fills menors de 3 anys escolaritzats 
31 Aprovar la despesa per treballs d’arranjament d’un carrer  
31 Contractar una auditoria energètica a les instal·lacions de sanejament de Sant Celoni 
31 Facilitar a un ciutadà còpia d’un informe de llicència d’activitats 
31 Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil 
31 Encomanar la direcció facultativa d’unes obres a l’arquitecte municipal 
31 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
31 Aprovar  la despesa pel subministrament d’entrepans a la campanya d’educació viària  
31 Aprovar una factura del Curs de sardanes per a les escoles 
31 Aprovar una factura del servei de residència canina i felina 
31 Aprovar una factura del monitoratge d’un curs organitzat per l’Ajuntament 
31 Aprovar la factura per la contractació d’un espectacle teatral 
31 Aprovar la factura per l’organització de la Cavalcada de Reis  
31 Aprovar una factura pels treballs de reparació d’un vehicle municipal 
31 Aprovar una factura pel material llogat per fer un espectacle musical 
31 Aprovar la despesa per treballs d’impressió de la Guia d’entitats 
31 Aprovar la despesa pel subministrament de material per a l’Escola bressol 
31 Reconèixer l’antiguitat d’un treballador de la Corporació 
31 Aprovar la relació d’obligacions reconegudes fins a 31 de maig de 2010 
31 Aprovar la despesa per contractar treballs de millora de les instal·lacions de sanejament 
31 Aprovar la despesa per contractar treballs de millora de les instal·lacions de sanejament 
31 Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró municipal d’habitants 
31 Revocar la baixa de diverses persones del Padró municipal d’habitants 
31 Aprovar una sol·licitud de subvenció al Ministeri de treball i immigració 
31 Aprovar la despesa per treballs de monitoratge d’un curs de manualitats 
31 Declarar la caducitat d’una activitat d’oficina tècnica de decoració i pintura 
31 Donar de baixa una llicència de gual 
31 Donar de baixa una llicència de gual 
31 Donar de baixa una llicència de gual 
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE 
MAIG DE 2010 
 
Dia Extracte 
20 Resolució acord incoació zona blava 
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20 Resolució proposta sanció 
 
 
15. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS D’ABRIL I MAIG DE 2010. 
 
Durant els mesos d’abril i maig de 2010, i per raons de màxima urgència, l’Alcaldia 
ha procedit a la contractació del personal que es descriu a continuació:  
 
Abril 2010 
 

- Un tècnic mig per al Pla de transició al treball  
- Un professor pel programa de tutoria i formació de persones immigrants    
- Un arquitecte tècnic per cobrir la reducció de jornada d’una treballadora de 

l’Àrea d’Espai Públic 
- Una treballadora social per a l’Àrea de Comunitat 
 

Maig 2010 
 

- Una auxiliar administrativa per a l’Oficina d’atenció ciutadana 
- Una tècnica mitjà per a l’Oficina de tTurisme  

 
Atès el que estableix l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre 
contractació urgent de personal, l'Alcaldia INFORMA al Ple de les contractacions 
temporals del següent personal, efectuades durant els mesos de febrer i març de 
2010, i la Corporació se’n dóna per assabentada: 
 
Abril 2010 
 
Jaume Turon Auladell Tècnic mitjà 
Xavier Fernández Aceña Professor 
Anna Harder Relat Arquitecte tècnic 
Maria Angeles Martínez Martínez Treballadora social 
 
Maig 2010 
 
Lourdes Correa Oliver Auxiliar administrativa 
Anna Artizà Manresa Tècnic mitjà 
 
 
16. PRECS I PREGUNTES. 
 
Prec i pregunta que formula el grup municipal del PSC. 
 

 El Sr. Bueno demana a la regidora de l’àrea o al propi alcalde que 
facilitin al grup municipal del PSC l’accés a les resolucions 
dictades per la regidora de Seguretat Ciutadana. El passat mes 
d’octubre –diu- ja vam fer aquesta petició i posteriorment també he 
presentat una instància en el mateix sentit, però a dia d’avui encara no 
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hem rebut la documentació sol·licitada. Voldríem disposar d’aquesta 
informació quan més aviat millor.  
 
 

 Ja ha passat més d’un mes –continua el Sr. Bueno- des de 
l’aprovació definitiva del pressupost municipal i una de les raons 
per la qual el nostre grup hi va votar a favor era el compromís de 
convocar dues places d’agent de la Policia Local. Voldria saber 
com està la tramitació d’aquest tema i què s’ha fet per agilitzar-
ho al màxim. 

 
El Sr. alcalde explica que en aquests moments l’Àrea de Seguretat Ciutadana 
està treballant en el model de policia de proximitat que es pretén per a Sant 
Celoni en el futur. S’està analitzant com han d’encaixar els dos agents nous dins 
la plantilla de personal i quines han de ser les seves funcions. Això condicionarà 
les característiques del contracte i, per tant, de l’oferta dels llocs de treball. El 
nostre compromís és que la convocatòria d’aquestes dues places es faci durant 
l’any 2010 i així serà.  
 
 
Pregunta que formula el grup municipal de la CUP. 
 

 El Sr. Ventura reitera la pregunta que va fer l’any passat sobre el 
centre comercial “Altrium”. Fa dos anys  -diu- que es va aprovar 
una modificació del planejament per tal que els incompliments 
urbanístics en les obres de construcció d’aquest centre comercial 
s’ajustessin a la nova legalitat. A canvi, els promotors es van 
comprometre al pagament d’una indemnització econòmica de 
6.000 € per a finalitats socials i a la construcció d’una passera 
sobre el riu Tordera. A dia d’avui la passera encara no s’ha 
construït. Voldríem saber si la indemnització ja s’ha fet efectiva.  

 
El Sr. alcalde diu que aquest tema està pendent encara. L’actual situació 
econòmica i les dificultats per les que passa l’empresa promotora del centre 
comercial “Altrium” no han permès el compliment d’aquestes obligacions, 
malgrat haver-ho reclamat l’Ajuntament. Esperem que properament es facin 
efectius els compromisos adquirits i, si no és així, segurament el tema acabarà 
en l’àmbit judicial.  
 
El Sr. Castaño diu que al grup municipal del PSC el que més li preocupa ara 
mateix és la situació que està travessant l’empresa Coperfil Group SA, que en el 
seu dia va fer una inversió molt important per construir el centre comercial 
“Altrium”. Ens inquieta molt –diu- els llocs de treball que ja s’han perdut i altres 
que estan en perill de desaparèixer. Per nosaltres aquesta és ara la qüestió 
prioritària. 
 
El Sr. Ventura diu que al grup municipal de la CUP també li preocupa la situació 
laboral de tots els treballadors de Coperfil. Però fa dos anys, quan es va aprovar 
aquella modificació urbanística, l’empresa va assumir una responsabilitat. Si no 
es veia capacitada econòmicament, potser no hauria d’haver assumit aquells 
compromisos. I això ens fa veure que quan una gran empresa té problemes 
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econòmics o urbanístics l’Ajuntament s’afanya a buscar solucions, però en canvi 
l’empresa no té cap pressa ni miraments a l’hora de no pagar les càrregues que 
va assumir. Potser ho hauríem de tenir en compte per una altra vegada... 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:39 hores i 
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
L’alcalde          El secretari 

 
 


