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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2010 
 

 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 22 de desembre de 2010  
Inici: 21:05 hores 
Fi: 23:05 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
Regidors/es: Jordi Cuminal Roquet  CiU 
 Josefa Lechuga Garcia CiU 
 Carles Mas Lloveras  CiU 
 Laura Costa Olivé  CiU 
 Miquel Negre Sánchez  CiU 
 Marià Perapoch Valls  CiU 
 Joan Castaño Augé  PSC 
 Jordi Arenas Vilà  PSC 
 Magalí Miracle Rigalós  PSC 
 Josep Capote Martín  PSC 
 Júlia de la Encarnación Gómez  PSC 
 Josep M. Bueno Martínez  PSC 
 Raül Casado Jiménez  PSC 
 Miquel Vega Vega PSC 
 Montserrat Vinyets Pagès  CUP 
 Albert Ventura Rovira  CUP  
 
Secretari: Ramon Oriol Grau 
Interventor: Joan Muntal Tarragó 

 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 7 d’octubre i 3 de 

novembre de 2010. 
2. Aprovació, si s’escau, de la incorporació d’un nou membre al Consell de 

Poble de la Batllòria a títol individual. 
3. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte per a la gestió dels 

serveis de recollida de residus i neteja viària del municipi de Sant Celoni. 
4. Donar conformitat, si s’escau, a la proposta per a l’acceptació de la cessió de 

les obres d’urbanització de Royal Park. 
5. Aprovació inicial, si s’escau, de la tercera modificació de crèdit del 

pressupost de la Corporació per a l’exercici de 2010. 
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6. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades a la modificació de les 
Ordenances fiscals per a l’exercici de 2011 i aprovació definitiva de les 
mateixes. 

7. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança de policia i bon 
govern en quant a requeriments tècnics dels limitadors de sorolls. 

8. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la plantilla de personal 
d’aquesta Corporació, amb la supressió d’una plaça de tècnic/a superior de 
Recursos Humans. 

9. Reconeixement, si s’escau, de la compatibilitat d’un funcionari per exercir 
una activitat en el sector privat. 

10. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal del PSC per 
a la reducció de l’horari de tancament de la discoteca “4”. 

11. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC de 
Sant Celoni i la Batllòria per condemnar l’atac marroquí al poble sahrauí. 

12. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP 
pel dret a l’habitatge enfront els llançaments dels seus domicilis dels veïns i 
veïnes de Sant Celoni i la Batllòria. 

13. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de 
Seguretat Ciutadana en els mesos de setembre, octubre i novembre de 
2010. 

14. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per 
l'Alcaldia en els mesos de setembre, octubre i novembre de 2010. 

15. Precs i preguntes. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Inicialment el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol 
comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui. 
 
Pren la paraula el Sr. Joan Rubiralta i Suriol, president de la Secció Local d’ERC a 
Sant Celoni i la Batllòria, i diu: 
 
<< Bona nit. En les Eleccions al Parlament de Catalunya ERC ha patit un fracàs 
electoral. És cert i ho reconeixem. I creiem que això ha sigut bàsicament per tres 
raons:  
 
a) Per una dinàmica negativa que es desprèn d'haver fet president José Montilla, 
reeditant un nou tripartit. Aquesta decisió no va ser entesa per una bona part de 
l'electorat ni per part de la militància, especialment si es té en compte que ERC 
va ser expulsada del primer tripartit pels socialistes quan vam votar en contra 
del nou Estatut. Això va propiciar un agre Congrés Nacional que va donar una 
imatge de picabaralla i divisió interna. 
 
b) Perquè estem sotmesos a una crisi econòmica galopant que castiga sempre a 
qui està al govern i que ha suposat l’ascens d’un populisme de dretes, no només 
a Catalunya sinó a molts països d'Europa. 
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c) Per la dispersió del vot independentista. Han aparegut noves formacions que 
es qualifiquen d’independentistes i que han disputat aquest espai amb ERC. 
Aquesta divisió ha fet que amb un independentisme sociològic creixent, 
l'independentisme parlamentari s'hagi afeblit: de 21 diputats i diputades s'ha 
passat a 14. Aquesta constatació hauria de fer pensar si tothom que s'ha situat a 
l'òrbita independentista ha fet la feina prou ben feta i no hi ha hagut errors a 
l’hora d'identificar els veritables contrincants polítics. Esperem que a les 
properes eleccions de maig no ens torni a passar. 
 
Malgrat tot, som la força independentista majoritària a Sant Celoni i la Batllòria, 
empatats amb el PP com a tercera força política. Agraïm els 544 vots que ens 
han atorgat i esperem que aquest suport es repeteixi al maig. 
 
Finalment, volen felicitar a CiU pels resultats obtinguts i esperem que acompleixi 
les seves promeses electorals, començant pel concert econòmic, nom que cada 
vegada es va afeblint més (ara ja es parla de pacte fiscal i, si continua aquest 
afebliment típic de CiU, ens podem trobar amb la fórmula del “peix al cove”). 
Recordem que estem immersos en una greu crisi econòmica i laboral, que el nou 
govern haurà de resoldre. Des de l'oposició, ERC farà un seguiment dur, però 
constructiu. 
 
Continuant amb les felicitacions, des d'aquesta tribuna voldríem fer un 
reconeixement a la gran feina dels integrants de les colles castelleres d'arreu de 
la nació que, treballant durament i tenaç han aconseguit que els castells siguin 
declarats per la UNESCO Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Des 
d'aquí encoratgem el jovent del Baix Montseny a formar una colla castellera que 
representi la nostra comarca. ERC ajudarà amb el que calgui. 
 
I el que diré ara no és cap elogi. Des de fa temps es parla de la modernització de 
l'atenció municipal als ciutadans de la nostra vila, però sense resultats evidents. 
I ara resulta que la vila germana de Santa Maria de Palautordera ens ha passat 
al davant creant l'anomenat e-Tram, un aplicatiu mitjançant el qual una persona 
pot fer una instància, adjuntar-hi un document o una fotografia i enviar-ho a 
l’Ajuntament. L’usuari rep un correu conforme la seva demanda està registrada i, 
més endavant, se li comunica l’estat de la seva petició i si ja s’ha dictat 
resolució. Això demostra una voluntat real de facilitar els tràmits administratius 
a la ciutadania. Esperem que aquest servei arribi aviat al nostre municipi. 
 
D’altra banda –continua el Sr. Rubiralta- originalment la Secció Local d’ERC havia 
presentat dues mocions per a aquest Ple, però sembla que una d'elles no s'ha 
trobat per una errada administrativa. He parlat amb el Sr. alcalde i hem quedat 
que la buscarien de cara al proper Ple perquè hem convingut que no calia 
incloure-la per la via d’urgència. Aquesta moció que s’ha perdut es referia a la 
modificació del nom d'un carrer de Sant Celoni per una qüestió lingüística. 
 
La segona moció (aquesta sí inclosa a l’ordre del dia) és una condemna a l'atac 
de l'exèrcit marroquí contra el poble sahrauí, atac que evidencia la manca de 
voluntat dels governs europeus i dels EUA per resoldre aquest conflicte. Moguts 
per compromisos econòmics (venda d'armes, bancs de pesca, comercialització 
dels fosfats de Bucraa...) i amb problemes de descolonització pendents (Ceuta i 
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Melilla, en el cas d'Espanya), records de la colonització d'Algèria (en el cas de 
França) i l'ús d'unes bases militars molts importants (en el cas dels EUA), a uns i 
altres no els interessa implicar-se en la confrontació i s'obliden dels drets 
humans més elementals. I quan el poble sahrauí reclama els seus drets, és 
atacat per l'exèrcit ocupant. Fa sentir vergonya aliena l'actitud d'aquestes 
potències europees i americana davant d’un conflicte que ja fa 35 anys que dura. 
Els qui hem acollit algun infant sahrauí dels campaments de Tinduf ho podem 
corroborar. Amb la moció que presentem al Ple volem demanar que, a banda de 
recordar tot el que acabo de dir, l’Ajuntament de Sant Celoni manifesti el seu 
rebuig als atacs al Campament de la Dignitat, situat als afores d'Al-Aiun i a la 
posterior repressió que encara dura.  
 
Respecte dels punts inclosos a l’ordre del dia, malgrat que la majoria són 
assumptes de tràmit, volem dir-hi la nostra, encara que sigui breument: 
 
• Punt 2: pensem que cal complir amb la normativa i nomenar un nou membre 

del Consell de Poble de la Batllòria. 
 

• Punt 3: cal prorrogar el contracte per a la gestió dels serveis de recollida de 
residus i neteja viària, tenint en compte que ja fa un temps el Ple va aprovar 
una modificació del contracte per millorar els drets laborals i econòmics dels 
treballadors de l’empresa adjudicatària.  
 

• Punt 4: s’hauria de votar afirmativament l'acceptació de la cessió de les obres 
de la urbanització Royal Park, sempre que s'acompleixin els pactes acordats. 

 
• Punt 5: cal votar afirmativament la tercera modificació de crèdit del 

pressupost de 2010 per dur a terme el pagament dels deutes municipals. 
 

• Punt 6: caldria acceptar les al·legacions presentades a les Ordenances fiscals 
de 2011 i aprovar-les definitivament. 

 
• Punt 7: caldria aprovar la modificació de l'Ordenança de policia i bon govern 

pel que fa al tema de la contaminació acústica. Aquest reglament es pot 
utilitzar per vigilar el compliment de les emissions sonores en l'afer de la 
discoteca “4”. 

 
• Punt 8: la modificació de la plantilla és la conseqüència de l'aprovació de la 

moció del grup municipal del PSC en el Ple del passat 7 d'octubre. I ara que 
parlem del personal de l’Ajuntament, volem preguntar com és que l'any 2007 
teníem una plantilla de 184 treballadors/es i 11 càrrecs electes, i el 2010 es 
diu que tenim 236 treballadors/es i 6 càrrecs electes? La població de Sant 
Celoni no ha crescut en aquests tres anys en el mateix percentatge que ho ha 
fet la plantilla municipal. És lògic, ètic i imprescindible contractar tantes 
persones, especialment en aquesta època de crisi? 

 
• Punt 9: pensem que s’ha de reconèixer la segona activitat d’un funcionari en 

el sector privat sempre que s’acompleixi el que marca la normativa. 
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• Punt 10: creiem que ja comença a ser hora de limitar l'horari de funcionament 
de la discoteca “4” i que cal aprovar la moció. 

 
• Punt 11: de la moció presentada per la Secció Local d’ERC ja n'hem parlat 

abans. 
 
• Punt 12: malgrat el redactat equívoc del títol d’aquesta moció, suposem que 

es refereix a la gent que perd el seu habitatge per no poder fer front a la 
hipoteca. Pensem que s’ha d’aprovar, malgrat que amb aquesta decisió no es 
resolgui el lamentable problema de fons. Com a mínim, els afectats tindran el 
suport moral institucional. 

 
Avui al migdia –conclou el Sr. Rubiralta- acabo de veure una notícia “bomba” 
que voldria comentar breument. El Tribunal Suprem espanyol ha trinxat la 
immersió lingüística. Tothom sap que aquesta practica docent permet que 
l'alumnat català conegui les dues llengües oficials a l'acabar l'educació 
obligatòria. L’aplicació de la sentència suposarà que els infants catalans aniran 
deixant el català fins que la nostra llengua acabi desapareixent. Es tracta d’un 
greu atemptat a la cohesió social de la nostra nació i, per això, exigim a totes les 
forces polítiques que facin pinya en contra d'aquesta sentència i que no l'acatin. 
També exigim al Departament d'Educació entrant, la no aplicació de la sentència 
amb valentia política i sense que li tremolin les cames. I a tota la comunitat 
educativa que es posicioni en contra d'aquells que volen fer desaparèixer el 
català i, en definitiva, fer-nos desaparèixer com a poble. Calen accions 
polítiques, socials i moviments al carrer, als que donarem ple suport. Per acabar, 
la Secció Local d'ERC desitja uns bones festes i un millor any 2011 a tothom. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que en el debat dels punts continguts a l’ordre 
del dia, s’aniran contestant les qüestions plantejades pel Sr. Rubiralta. Abans, 
però, voldria comentar –diu- algun dels temes que s’han plantejat. Respecte de 
la moció que, segons diu, s’ha perdut, després de la conversa telefònica 
mantinguda amb vostè he parlat amb el Sr. secretari i m’ha informat que 
aquesta moció està pendent d’un informe del tècnic municipal de Cultura per 
veure si el plantejament per modificar el nom d’un carrer és o no correcte des 
del punt de vista semàntic. Per això, jo ni tan sols havia vist aquesta moció. 
M’ha sabut greu el comentari del Sr. Rubiralta quan l’equip de govern sempre ha 
tingut la consideració de portar al Ple totes les mocions que presenta la Secció 
Local d’ERC sense, de fet, tenir cap obligació de fer-ho. Es podia haver estalviat 
el comentari, i més quan el contingut de la moció no té cap mena d’urgència. 
Respecte de la pregunta sobre la plantilla de personal, passaré la paraula al Sr. 
Mas per a que sigui ell qui ho aclareixi. 
  
El Sr. Mas diu que, abans de parlar de la plantilla de personal, voldria demanar 
al Sr. secretari que l’enunciat dels punts de l’ordre del dia del Ple fos més extens 
ja que, pel que sembla, el Sr. Rubiralta només es llegeix els titulars i això fa que 
a vegades s’equivoqui, com en el cas de la modificació de crèdit. No és la 
primera vegada que el president de la Secció Local d’ERC comet aquest tipus 
d’errors, encara que moltes vegades ningú li digui res. Respecte del creixement 
de la plantilla de personal, m’estranya la pregunta formulada pel Sr. Rubiralta 
perquè la persona que té al costat (el Sr. Segarra, regidor de Recursos Humans 
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del govern municipal anterior) li podria contestar perfectament. L’any 2007 
moltes persones que treballaven a l’Ajuntament no formaven part de la plantilla. 
El concepte de plantilla era un altre: fins que una persona no portava molts anys 
de treball a l’Ajuntament no se li concedia el benefici d’incloure la seva plaça a la 
plantilla de personal i a la convocatòria d’oferta pública d’ocupació. Ara el 
concepte de plantilla és diferent: inclou a tots els treballadors municipals. L’any 
2007 no formaven part de la plantilla, per exemple, els mestres de l’Escola 
d’adults. Si sumem els que establen “oblidats” i les places de nova creació (el 
personal de l’Oficina d’habitatge i de l’Escola bressol) ja veiem d’on surt aquesta 
diferència. És tan senzill com això. Espero haver contestat la pregunta. 
 
D’altra banda –continua el Sr. Mas-, voldria explicar que està a punt de posar-se 
en funcionament al nostre Ajuntament el tema de l’Administració electrònica, 
amb tota una sèrie de tràmits que el ciutadà podrà fer des de casa seva. Ens 
alegrarà que el Sr. Rubiralta ho pugui provar ben aviat. I respecte de la 
sentència contra la immersió lingüística, he d’anunciar que els tres grups polítics 
municipals hem consensuat una moció conjunta per donar suport al model 
lingüístic català, moció que presentarem avui en aquest mateix Ple. 
 
Intervé la Sra. Vinyets i, per al·lusions, diu que el grup municipal de la CUP ha 
presentat una moció en favor al dret a l’habitatge i enfront dels llançaments dels 
seus domicilis dels veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria. El Sr. Rubiralta ha 
dit que hi havia un error en l’enunciat de la moció. La paraula “llançament” –
explica- s’utilitza quan a una persona se l’expulsa de casa seva. El terme 
“desnonament” és més restrictiu perquè s’aplica només quan hi ha un contracte 
de lloguer. En canvi, la paraula “llançament” inclou també les execucions 
hipotecàries. No hi ha, per tant, cap error en el títol de la moció. 
  
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Després d’aquestes intervencions, i atès que ningú més vol fer ús de la paraula, 
es dóna inici a la sessió ordinària ajornada del Ple. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 7 
D’OCTUBRE I 3 DE NOVEMBRE DE 2010. 
 
El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular alguna 
observació a les actes dels Plens municipals dels dies 7 d’octubre i 3 de novembre 
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 17 regidors presents, 
s'acorda l’aprovació de les referides actes. 
 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ D’UN NOU MEMBRE 
AL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA A TÍTOL INDIVIDUAL. 
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El Sr. alcalde explica que es tracta d’aprovar la incorporació al Consell de Poble 
de la Batllòria de la Sra. Marta Soro Alsina, a títol individual. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu al seu article 61.1 la 
possibilitat que el Ple municipal acordi la creació d’òrgans territorials de gestió 
desconcentrada. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta facultat, va considerar adient la 
creació d’un canal de participació de les persones i entitats de la Batllòria, 
mitjançant la instauració d’un consell de caràcter consultiu que enriqueixi 
l’activitat municipal i que representi una via de diàleg permanent amb 
l’Ajuntament. 
  
Atesa la necessitat de disposar d’un reglament que possibilités la constitució i 
posterior funcionament del Consell de Poble de la Batllòria, el Ple municipal en 
sessió del dia 17 de maig de 2004 va aprovar inicialment el Reglament Orgànic 
del Consell de Poble de la Batllòria, reglament que es va declarar definitivament 
aprovat per resolució de l’Alcaldia de data 21 de juliol de 2004 per no haver-se 
presentat cap al·legació en el termini d’exposició pública de l’expedient. 
  
L’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix 
que els membres del Consell Plenari han de ser designats pel Ple de l’Ajuntament 
de Sant Celoni, i aquesta designació ha de recaure en: 
 

• Les persones a títol individual, majors de 16 anys, que voluntàriament 
hagin sol·licitat formar part del Consell de Poble de la Batllòria. 

• Un representant de cada una de les Associacions sectorials amb seu a la 
Batllòria designat pel seu màxim òrgan de govern. 

• Un representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal 
Park, designat per acord del seu màxim òrgan de govern. 

• Un representant de l’Associació de veïns de la Batllòria, designat per 
acord del seu màxim òrgan de govern. 

• Un regidor o regidora en representació de cada un dels partits polítics 
amb representació municipal, computant a aquests efectes el regidor o 
regidora que sigui nomenat/da president/a. Aquests mai no suposaran 
un número superior a un terç del total de membres del Consell Plenari. 

 
Així mateix, l’article 5 del mateix reglament indica que tots els òrgans del Consell 
han de ser renovats i/o ratificats per acord del Ple, amb ocasió de la renovació 
dels membres de la corporació local, tant les persones a títol individual, com els 
representants de les entitats i/o associacions i els representants polítics. 
  
Per resolució de l’Alcaldia de data 18 de juliol de 2007 va ser nomenat president 
del Consell de Poble de la Batllòria el regidor del grup municipal del PSC Josep 
Capote Martín, per ser la llista més votada a l’àmbit territorial de la Batllòria, tal i 
com estableix l’article 12 del Reglament Orgànic que en regula el funcionament. 
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A la vista de les sol·licituds rebudes, en sessió de 30 d’octubre de 2007 el Ple 
municipal va aprovar la nova composició del Consell Plenari del Consell de Poble 
de la Batllòria, tant les persones que representen les d’entitats com aquelles que 
actuen a títol individual. 
  
En sessions posteriors el Ple municipal ha aprovat la incorporació de nous 
membres. 
 
Posteriorment, per resolució de l’Alcaldia de data 25 de febrer de 2009 s’ha 
nomenat nou president del Consell de Poble de la Batllòria al regidor Sr. Josep 
Manuel Bueno Martínez, per renúncia del Sr. Josep Capote Martín. 
 
En data 1 de desembre de 2010 la Sra. Marta Soro Alsina ha sol·licitat poder 
formar part del Consell de Poble de la Batllòria a títol individual. 
  
En atenció a aquesta sol·licitud, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la 
Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors 
presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar la incorporació de la Sra. Marta Soro Alsina al Consell de Poble de la 
Batllòria, a títol individual. 
 
2. Notificar aquest acord a la interessada, per al seu coneixement i als oportuns 
efectes, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA 
GESTIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA 
DEL MUNICIPI DE SANT CELONI. 
 
El Sr. alcalde explica que el proper 31 de desembre finalitza el contracte signat 
entre l’Ajuntament de Sant Celoni i Concesionaria Barcelonesa SL per a la gestió 
dels serveis de recollida de residus i neteja viària. El contracte contempla la 
possibilitat de poder-lo prorrogar-lo per dos anys més. A la vista de l’evolució 
dels sistemes de recollida i de neteja viària, hem considerat adient –diu- acollir-
nos a aquesta pròrroga amb l’objectiu de poder preparar amb més tranquil·litat, 
de cara a la propera legislatura, el nou Plec de clàusules que haurà de regular la 
gestió dels serveis en els propers anys. 
  
Intervé la Sra. Vinyets i diu que, tal i com han mantingut sempre al llarg 
d’aquests anys, el grup municipal de la CUP s’oposa a la privatització de la gestió 
dels serveis públics i aposta per una gestió directa dels mateixos. L’experiència 
històrica ens ha demostrat –diu- que totes aquelles polítiques destinades a 
limitar el paper del sector públic i a incrementar el del privat no han estat una 
bona solució, més aviat el contrari. Elles són una de les causes principals de la 
situació de precarietat social en la que avui en dia es trobem molts ciutadans. 
Això és tan evident que difícilment ningú pot dir el contrari.  
 
El desmantellament de l’Estat social i la imposició del neoliberalisme que es va 
començar a produir a Europa a finals de la dècada dels 70 i principis dels 80, 
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amb el recolzament tant dels partits de dretes com de la socialdemocràcia 
liberal, es va manifestar, entre altres aspectes, precisament en un canvi en la 
gestió dels serveis públics, que passaven a ser mesurats amb criteris de mercat 
i, per tant, deixaven de ser gestionats per l’Administració pública per passar a 
mans d’empreses privades.  
 
En l’àmbit municipal els arguments que s’utilitzaren (i encara avui utilitzen tan 
l’equip de govern de CiU, com el PSC-PSOE en els anys que va governar) per 
justificar la gestió indirecta o privatització dels serveis públics són arguments de 
tipus financer com: millorar la gestió dels ingressos municipals, racionalitzar els 
costos, reduir l’endeutament, etc.  
 
No obstant, des de la CUP creiem que hi ha molts arguments per rebutjar aquest 
tipus de gestió privatitzada i apel·lem bàsicament al caràcter negatiu de la 
substitució d’un monopoli públic per un monopoli privat, la major flexibilitat i 
inseguretat en el treball, l’empitjorament de les condicions laborals dels 
treballadors d’aquest servei o la reconceptualització dels veïns i veïnes que 
deixen ser ciutadans i passen a ser clients, amb els drets que corresponen als 
clients.  
 
Més arguments també per apostar per una gestió municipal del servei, 
especialment en temps de crisi com els actuals, on la recuperació de la 
centralitat del sector públic com a eix de cohesió i reproducció social és tan 
necessària: 
 
- La utilitat de les empreses públiques com a instruments de política econòmica 
per afavorir la redistribució i el manteniment dels nivells de treball i renda en 
determinats espais geogràfics, com ara el municipi.  
 
- La utilitat de les empreses públiques per optimitzar el benestar dels sectors 
populars en moments de crisi on aquest benestar no està assegurat per la 
llibertat del mercat. Des de la CUP, per exemple, sempre hem apel·lat que és 
molt millor que els treballadors i les treballadores de l’Escola bressol municipal 
formin part de la plantilla de l’Ajuntament, en comptes de formar part d’una 
empresa subcontractada, que els pagui sous miserables i els tingui subjectes a 
una flexibilitat laboral important.  
 
Per tots aquests motius, des de la CUP, a diferència dels grups municipals de CiU 
i del PSC, ens oposem a la privatització de la gestió dels serveis públics i, en 
coherència amb aquest plantejament, votem que no a la prolongació de la gestió 
privada del servei de recollida d’escombraries i neteja viària, alhora que instem a 
la creació, com reiteradament venim demanant des de que tenim representació 
en aquest Ple, d’un servei de recollida d’escombraries de gestió municipal, 
mancomunat entre diversos municipis del Baix Montseny. Aquesta mancomunitat 
ens permetria oferir un servei que complís les condicions d’equilibri financer (al 
que s’apel·la per defensar una gestió privada dels serveis públics), de qualitat en 
la prestació i de funció social en la gestió pública directa. Per tot això, repeteixo, 
el nostre vot és contrari a la proposta. 
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Intervé el Sr. alcalde i diu que, en realitat, els serveis de recollida 
d’escombraries i neteja viària continuen essent públics igualment. El que ha fet 
l’Ajuntament és contractar la seva gestió a una empresa amb un nivell 
d’especialització i de tecnologia adequades, que permeti unes prestacions de 
més qualitat que si el servei es prestés per la pròpia Administració. Val a dir que 
hem mantingut contactes amb altres ajuntaments del Baix Montseny per 
estudiar la possibilitat de mancomunar determinats serveis, però no s’ha acabat 
de lligar aquesta opció perquè cada municipi té situacions i circumstàncies 
diferents (per dimensions, tipus de serveis i empreses que els realitzen). Crec, 
però, que és una possibilitat que caldrà seguir treballant i que no descarto en el 
futur –diu-.  
 
En qualsevol cas, -continua el Sr. alcalde- des de l’equip de govern discrepem de 
l’opinió del grup municipal de la CUP. Els serveis públics poden ser prestats de 
forma directa per l’Administració o a través d’empreses contractades. I a 
l’Ajuntament de Sant Celoni tenim exemples dels dos casos, amb un bon 
funcionament dels serveis. Considero que la qualitat d’un servei no ve 
determinada pel fet que sigui públic o privat, sinó perquè es realitzi 
correctament. El fet de ser públic no dóna garanties, per si mateix, de que el 
servei sigui millor. Nosaltres considerem que la gestió dels serveis de recollida 
d’escombraries i neteja viària s’està prestant actualment de forma prou positiva 
per part de l’empresa concessionària. Per això hem presentat la proposta de 
pròrroga del contracte per dos anys més. 
 
Intervé el Sr. Castaño i diu que el grup municipal del PSC comparteix l’opinió de 
l’equip de govern sobre la forma de gestió dels serveis públics de recollida 
d’escombraries i neteja viària, mitjançant concessió a una empresa privada. 
Entenem –diu- que en temes com aquest una empresa externa pot prestar un 
servei de més qualitat del que donaria la pròpia Administració, per raons 
d’economia d’escala, d’experiència i d’especialització, i amb un menor cost per a 
la ciutadania. Creiem que s’han de posar tots els elements sobre la balança...  
També he de dir que, a nivell mundial, no veiem cap model polític i econòmic 
que tendeixi a prestar tots els serveis públics amb personal propi de 
l’Administració. Per desgràcia, els països que ho feien estan passant a privatitzar 
els serveis i a acomiadar funcionaris. Segurament que els serveis de recollida 
d’escombraries i neteja viària de Sant Celoni són millorables, però això dependrà 
dels recursos que l’Ajuntament hi destini. El que està clar és que un servei no és 
de millor o pitjor qualitat només pel fet que es gestioni des de l’Administració 
pública o des d’una empresa privada. Hi ha casos de tot. 
 
La Sra. Vinyets diu que, en opinió de la CUP, quan un servei públic està 
gestionat des del sector privat, l’adjectiu de públic es dilueix completament. No 
ens enganyem –diu- les empreses privades no es regeixen pels mateixos criteris 
que el sector públic. Els privats busquen treure els màxims beneficis amb el 
menor cost possible. La política de liberalització de serveis ens ha portat a 
l’existència en el nostre país de grans empreses milionàries (Telefònica, Gas 
Natural, Aigües de Barcelona... ) que constitueixen importants lobbies de poder.  
Tots els serveis amb més rendibilitat estan essent privatitzats pels polítics de 
torn, perquè unes determinades societats puguin fer negoci a gran escala. A 
nivell municipal s’està produint una mateixa situació de mimetisme i també ens 
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dediquem a deixar la gestió dels serveis públics en mans de privats que es 
regeixen per criteris de mercat, quan aquests serveis es podrien prestar molt 
dignament per part de l’Ajuntament. 
 
Intervé de nou el Sr. alcalde per insistir en que el fet que un servei es presti des 
de l’àmbit públic o des de l’àmbit privat no és cap garantia de qualitat per si 
mateix. Hi ha mil exemples que podríem trobar en tots els sentits. Del que es 
tracta és que, si s’opta per la concessió d’un servei a una empresa privada, 
l’Ajuntament ha de fer una tasca de tutelatge, fiscalització i seguiment per 
garantir que la prestació es faci amb els nivells de qualitat desitjats. 
  
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de 29 de desembre de 2003 va 
prendre, entre altres, un acord que en la seva part dispositiva diu així: 
 

<< Primer.- Adjudicar a la mercantil Concessionària Barcelonesa SA el 
contracte administratiu per a la gestió dels serveis de recollida i transport 
de residus sòlids urbans, matèria orgànica, objectes voluminosos, paper i 
cartró i de la neteja viària al municipi de Sant Celoni, en la seva oferta 
bàsica, per un preu cert de 701.354,80 € anuals (IVA inclòs). >> 
 

En data 3 de març de 2004 l’Ajuntament de Sant Celoni i Concessionària 
Barcelonesa SA van signar el contracte administratiu per a la gestió, mitjançant 
concessió administrativa, dels serveis de recollida i transport del rebuig dels 
residus municipals, de la fracció orgànica, de paper i cartró, de residus 
voluminosos i de la neteja viària al municipi de Sant Celoni, el pacte segon del 
qual diu: 
 

<< Segon.- La concessió es pacta pel termini de temps comprès entre 
l’endemà de la signatura d’aquest contracte i el dia 31 de desembre de 
l’any 2010, podent ésser prorrogat, amb l’acord previ d’ambdues parts, per 
un període màxim de 2 anys.>> 

 
En data 29 de setembre de 2010, el Sr. Rafael Gómez Bernat, amb DNI 
35.002.617-K, en qualitat de director de l’Àrea Municipal i actuant en nom i 
representació de la mercantil Concesionaria Barcelonesa SL, s’ha adreçat a 
l’Ajuntament de Sant Celoni (número de registre general d’entrada 
2010/10.165), manifestant l’interès i la voluntat de prorrogar el contracte de 
referència pel període màxim previst de 2 anys, fins el 31 de desembre de 2012. 
 
Atesa la manifesta evolució que experimenten els sistemes de recollida de 
residus i de neteja viària, i el ventall de possibilitats d’innovar en aquests àmbits 
per a l’assoliment de major eficiència i respecte al medi i, alhora, per oferir 
millor servei a la ciutadania, l’Àrea d’Espai públic de l’Ajuntament de Sant Celoni, 
en tant que gestora del servei, ha iniciat durant el darrer semestre de 2010 un 
procés d’estudi, conduent a definir el model més escaient per a les 
característiques del municipi. Si bé ha estat iniciat, aquest treball requereix, per 
la seva complexitat i perquè ha de ser realitzat paral·lelament a les tasques de 
gestió corrents, major temps de dedicació del personal tècnic municipal. Caldrà 
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fixar-ne els resultats durant el 2011, dels quals se’n derivarà la definició de la 
nova gestió. 
 
Atès l’esmentat, a proposta del regidor d’Espai Públic 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. Prorrogar pel termini previst de dos anys i fins el 31 de desembre de 2012, el 
contracte administratiu per a la gestió dels serveis de recollida i transport de 
residus sòlids urbans, matèria orgànica, objectes voluminosos, paper i cartró i de 
la neteja viària al municipi de Sant Celoni, signat en data 3 de març de 2004 per 
l’Ajuntament de Sant Celoni i la mercantil Concesionaria Barcelonesa SL. 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil Concesionaria Barcelonesa SL amb 
indicació dels recursos a què hi hagi lloc. 
 
 
4. DONAR CONFORMITAT, SI S’ESCAU, A LA PROPOSTA PER A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE ROYAL 
PARK. 
 
El Sr. alcalde diu que aquest punt de l’ordre del dia podria qualificar-se d’històric 
perquè, tot i que el Royal Park és una urbanització de dimensions reduïdes, porta 
més de 25 anys intentant que les seves obres d’urbanització puguin considerar-
se acabades i siguin recepcionades per l’Ajuntament, passant a formar part del 
sòl urbà municipal. Les obres van iniciar-se l’any 1984 i en els darrers 3 anys i 
mig s’han fet diverses reunions amb la Junta de compensació per mirar de 
desencallar el tema, aconseguint la cessió lliure i gratuïta de les zones verdes, 
dels espais lliures, dels vials i de dues parcel·les procedents de l’aprofitament 
mig dels propietaris inicials de la urbanització. A finals de 2008 es van fer realitat 
aquestes cessions gratuïtes a l’Ajuntament i això ha facilitat el camí per a la 
recepció de les obres. Els tècnics municipals han considerat que actualment la 
urbanització Royal Park està en situació de ser recepcionada per l’Ajuntament, 
malgrat alguns petits serrells pendents que la Junta de compensació s’ha 
compromès a resoldre properament. 
  
Pren la paraula el Sr. Bueno i diu que no entrarà en el debat sobre les qüestions 
tècniques de les obres, però voldria recordar que el govern municipal anterior, 
amb el regidor d’Urbanisme Sr. Capote al capdavant, ja tenia la voluntat política 
de recepcionar la urbanització Royal Park. Per tant, –diu- ens hem de felicitar 
tots pel procés iniciat per l’equip de govern anterior i continuat pel govern actual 
fins al dia d’avui. Per la meva part, com a president del Consell de Poble de la 
Batllòria, m’he reunit diverses vegades amb el president de la Junta de 
compensació Royal Park per vetllar que el procés s’agilitzés el màxim possible, ja 
que si les obres no estaven ben finalitzades l’Ajuntament no les podria acceptar 
com a part del sòl urbà municipal. També des del Consell de Poble vetllarem 
perquè la Junta compleixi tots els compromisos que ha assumit. Coincideixo en 
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que es tracta d’una fita molt important que, després de molts anys d’anar-hi al 
darrera, finalment s’ha fet realitat. 
  
El Sr. alcalde diu que li sorprenen i posa en qüestió les reunions que el Sr. Bueno 
ha mantingut amb el president de la Junta de compensació de Royal Park. En un 
tema d’aquesta importància i transcendència és a l’Ajuntament, amb els seus 
tècnics i els seus òrgans competents, a qui li correspon reunir-se amb la Junta. 
Desconec –diu- quina informació ha traslladat vostè a la Junta perquè no n’hem 
parlat mai, i tampoc sé si uns i altres anàvem en consonància i en una mateix 
línia. Entenc que es tractava de fer una mica de soroll, de donar a entendre que 
s’està treballant en aquest tema i que s’està propiciant la recepció de les obres. 
Es tracta d’un assumpte difícil i complex que s’ha treballat tècnicament i que, 
certament, el Sr. Capote havia començat a moure. En el seu moment, fins i tot 
s’havia plantejat la possibilitat de passar del sistema de compensació al sistema 
de cooperació. Crec que en un tema com aquest és important que fem les coses 
bé, sobretot per no generar malestar entre els membres de la Junta de 
compensació amb determinades intervencions o comentaris sense coneixement 
de causa. A vegades això pot suscitar més problemes que no pas avantatges. En 
qualsevol cas, estem d’acord que la recepció de la urbanització Royal Park és 
una bona notícia i estem satisfets de que els tres grups municipals votin a favor 
de la proposta. 
 
Després d’aquestes intervencions i  
 
Vista la proposta de resolució de l’Alcaldia d’acceptació de la cessió de les obres 
d’urbanització, instal·lacions i dotacions de la unitat d’actuació en sòl urbà número 
24 Royal Park de Sant Celoni, que textualment diu així: 
 
“Sant Celoni, ..... 
 
Identificació de l’expedient: 
Acceptació de la cessió de les obres d’urbanització a Royal Park realitzades per la 
Junta de Compensació Royal Park 
 
Antecedents de fet: 
L’enginyer municipal va realitzar visita a la urbanització Royal Park el dia 
27.03.09 indicant que la urbanització disposa dels serveis bàsics, però que per 
poder ser rebudes per l’Ajuntament les obres mínimes a realitzar eren: 
 

a) La vorera del carrer Milà i Fontanals limita amb una zona verda en marge 
oriental, amb un fort pendent que precisa d’una actuació d’estabilització 
del talús que asseguri el ferm del viari i la pròpia vorera. En aquest 
mateix tram, per tal d’evitar possibles caigudes, cal disposar una 
protecció, barana o tanca. 

b) Els parcel·listes han anat realitzant les voreres al temps que han anat 
realitzant les obres de construcció de llurs habitatges; encara resten 
algunes voreres per finalitzar, entre elles les corresponents a les dues 
parcel·les titularitat de l’Ajuntament. 

c) El carrer Ramon i Cajal en el seu límit nord finalitza en un punt sense 
sortida, on es planteja un girador que no està pavimentat. 
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El dia 16.02.2010 la Sra. Carmen Rodríguez Zambrano, en nom i representació 
de la Junta de Compensació de Royal Park, va presentar escrit pel qual informa 
que s’han iniciat les obres d’urbanització per a la posterior cessió a l’Ajuntament 
de Sant Celoni. 
 
El dia 17.05.2010 té entrada a l’Ajuntament escrit del Sr. David Cogolludo 
Romero en nom de Jaevam SL, amb el qual adjunta memòria de la urbanització 
de Royal Park, document que es considerà incomplet. 
 
La Sra. Carmen Rodríguez Zambrano mitjançant escrit presentat el dia 
27.09.2010 informa que les obres d’urbanització ja han estat finalitzades i 
sol·licita que siguin recepcionades per part de l’Ajuntament. 
 
El Sr. David Cogolludo Romero en nom i representació de Jaevam SL va 
presentar en aquest Ajuntament el dia 5.10.2010 memòria descriptiva de les 
obres de la urbanització de Royal Park realitzada per l’arquitecta tècnica 
Montserrat Allué Fontiguell on consta certificat tècnic. 
 
El dia 9.12.2010 s’ha requerit a l’Ajuntament de Gualba per a que doni la seva 
conformitat a la recepció pel que fa a les instal·lacions d’aigua potable, arrel del 
conveni de 8.03.2001 subscrit entre l’Ajuntament de Sant Celoni, l’Ajuntament 
de Gualba i la Junta de Compensació Royal Park per a la prestació del servei 
d’abastament domiciliari d’aigua potable a la urbanització a prestar per 
l’Ajuntament de Gualba. 
 
L’enginyer municipal emet en data 10.12.2010 un nou informe en el que 
assenyala que s’ha aportat memòria tècnica justificativa de les modificacions 
realitzades on es precisa l’obra realment executada amb memòria justificativa de 
les modificacions efectuades respecte del projecte inicial (“As Built”), on figuren 
de forma expressa plànols, quadres de superfície i la valoració econòmica dels 
diferents serveis a cedir a l’Ajuntament, a l’objecte de la identificació dels béns i 
serveis acceptats per tal que la Corporació en trameti una còpia al Registre de la 
Propietat, als serveis generals de manteniment i al departament de patrimoni 
municipal en compliment del que estableix l’article 169 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 
També s’adjunta certificació de coincidència entre les obres realment executades 
i la documentació tècnica aportada pel tècnic Montserrat Allué i Fontiguell, 
col·legiada número 9855 del Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Catalunya, de data 
15 de juliol de 2010. 
 
El tècnic municipal en el seu informe assenyala també que arrel de la visita 
efectuada el dia 11.11.2010 manca l’execució de les voreres amb front a les 
parcel.les 7bis, 17 i 29 a càrrec dels seus propietaris, segons allò acordat per la 
Junta de Compensació.  
 
També indica que els canvis de titularitat en favor de l’Ajuntament de Sant 
Celoni dels comptadors del subministrament elèctric de baixa tensió de la 
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instal·lació d’enllumenat es faran de forma immediata per part de l’enginyer 
tècnic de l’Àrea d’Entorn. 
 
El tècnic municipal indica que la urbanització disposa dels serveis bàsics, però 
que cal prendre en consideració: 
  

a) Els serveis de baixa tensió i enllumenat públic són aeris; els fanals estan 
fixats en els mateixos postes de suport de l’estesa del cablejat i sovint 
es troben en el centre de les voreres.  

b) El servei de telefonia també és aeri, en suports de fusta en la seva 
majoria. 

c) La urbanització disposa de clavegueram, si bé aquest està connectat al 
sistema de la urbanització veïna de Junior Park del municipi de Riells i 
Viabrea. 

d) El sistema de pluvials és superficial, desaiguant en els torrents. Atès que 
es tracta de carrers amb pendents força acusats, aquesta tipologia de 
drenatge superficial és acceptable. 

e) Algunes rampes dels accessos a les parcel·les envaeixen les rasants dels 
vials, el que obliga a pendents transversals de les voreres superiors als 
que estableix el Codi d’accessibilitat actual. 

f) Manquen per executar les voreres amb front a les parcel·les 7bis, 17 i 
29. 

g) Es rebrà la instal·lació d’aigua potable però el servei de subministrament 
es gestiona com a únic des de l’any 2001 per part de l’Ajuntament de 
Gualba. 

h) No es disposa d’acta d’acceptació de les infraestructures de telefonia per 
part de Telefonica de España SAU, ni tampoc de certificació d’Endesa 
Distribució Elèctrica SL de conformitat de les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió realitzades, entenent que no serà necessari el tràmit de 
cessió d’instal·lacions a aquestes empreses subministradores perquè ja 
gestionen els serveis des de fa anys. 

 
Puntualitza que aquestes obres d’urbanització daten d’entre els anys 1975 i 
1980, per la qual cosa molts dels criteris normatius utilitzats en la seva execució 
a data d’avui han canviat, per la qual cosa es justifiquen les mancances 
esmentades en les consideracions, així com possibles reparacions i/o millores 
més prematures del que caldria esperar. 
 
S’informa que és justificable la recepció de la urbanització en el seu estat a 
l’efecte del seu ús públic, amb les reserves o deficiències ja assenyalades, 
havent de posar en coneixement de l’actual Junta de la urbanització qualsevol 
anomalia o defecte que pugui sorgir durant el període de garantia. 
 
Fonaments de dret: 
L’article 131 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme i l’article 169 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, que el desenvolupa. 
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L’article 218 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic i concordants del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament de la Llei de 
contractes. 
 
La DF 1a de la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, les urbanitzacions a les quals sigui 
aplicable el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana, han d’elaborar un pla d’autoprotecció contra incendis forestals 
que s’ha d’incorporar al Pla d’actuació municipal, de conformitat amb el que 
estableix el Pla Infocat i la constitució de les franges de protecció perimetral 
contra incendis forestals que estableix la normativa vigent. 
 
Es considera que l’alcalde és l’òrgan competent per resoldre l’expedient de 
recepció d’obres d’urbanització perquè és l’òrgan competent per a l’aprovació 
dels instruments de gestió urbanística i de projectes d’urbanització, d’acord amb 
els articles 21.1j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i article 53.1.s) 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. 
 
Per tot això, PROPOSO RESOLDRE: 
 
1. D’acord amb els antecedents i vist l’informe de l’enginyer municipal, acceptar 
la cessió de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions de la unitat 
d’actuació en sòl urbà número 24 Royal Park, tal i com efectivament han estat 
realitzades amb els efectes previstos per la legislació sobre contractació de les 
Administracions públiques i sens perjudici de la responsabilitat que hagi pogut 
incórrer per vicis ocults. 
 
2. Facultar el regidor de l’Àrea d’Entorn, Sr. Marià Perapoch Valls per a la firma 
de l’acta de recepció de les obres d’urbanització, conforme a les determinacions 
del present acord, essent assistit per l’enginyer municipal Sr. Lluís Obach 
Martínez. 
 
3. Fer avinent a la Junta de Compensació conforme li resta pendent la liquidació 
definitiva de les obligacions assumides per l’entitat en el municipi de Sant Celoni 
i, si s’escau, l’acord de dissolució.” 
 
A proposta del regidor d’Entorn i previ dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal  
ACORDA: 
  
Donar conformitat a la proposta de resolució de l’Alcaldia que s’ha transcrit en el 
cos d’aquest acord, d’acceptació de la cessió de les obres, tal i com efectivament 
han estat realitzades, d’urbanització instal·lacions i dotacions de la unitat 
d’actuació en sòl urbà número 24 Royal Park, amb els efectes previstos per la 
legislació sobre contractació de les Administracions públiques i sens perjudici de 
la responsabilitat que hagi pogut incórrer per vicis ocults. 
 
 



 17

5. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA TERCERA MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI DE 
2010. 
 
El Sr. Mas explica que aquesta tercera modificació de crèdit pretén donar 
compliment de manera específica al contingut del Reial Decret Llei 8/2010, pel 
qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, que 
obliga els ajuntaments amb romanent de tresoreria positiu a disminuir el seu 
endeutament en la mateixa quantitat de les reduccions retributives del personal 
municipal. L’import de la modificació de crèdit, procedent de la rebaixa de sous 
del personal, ascendeix a la quantitat de 173.914,46 € i s’ha de destinar 
obligatòriament a la reducció de préstecs a llarg termini. Per tant, es porta al Ple 
aquesta proposta per complir amb una obligació legal. 
 
Intervé la Sra. Vinyets i diu que, en consonància amb el que la CUP ha vingut 
manifestant sempre que s’ha votat alguna qüestió relativa al Reial Decret Llei 
8/2010, aprovat pel govern Zapatero, el vot del nostre grup –diu- serà contrari a 
la proposta de modificació de crèdit. Per dir-ho amb poques paraules: no volem 
participar en el joc perquè entenem que aquesta no és la solució. De fet, ens 
sembla que ratlla el cinisme que es deixin diners als grans bancs sense exigir-los 
cap tipus de contraprestació i, per contra, es retallin els sous dels funcionaris per 
intentar eixugar el deute públic. Entenem que la crisi s’ha de solucionar d’una 
altra manera i que, en última instància, el que busca aquest Reial Decret Llei és 
posar en confrontació a la mateixa classe treballadora, fent creure que els 
funcionaris són uns privilegiats perquè tenen un sou estable. En realitat, els 
termes del debat no han de ser aquests. És el gran capital el que s’ha de 
perseguir, perquè són ells i no els treballadors municipals els que ens han portat 
a la tràgica situació en què ens trobem. Per tant, el nostre vot és contrari a la 
proposta. 
 
Després d’aquestes intervencions i  
 
Atès allò disposat a l’article 14 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por 
el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 
 
Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans de l’Ajuntament de 
Sant Celoni en data 26 d’agost de 2010, en quan al càlcul dels recursos afectats 
a les finalitats de l’article 14 del referit RDL 8/2010. 
 
Vist també l’informe emès per l’interventor accidental en data 27 d’agost de 
2010. 
 
D’aquests informes resulta que per complir amb l’objectiu del RDL 8/2010, és a 
dir, reduir un 5% en termes anuals els crèdits pressupostats per a retribucions 
del personal per al període juny 2010 (exclosa paga extraordinària) a desembre 
2010, en compliment de l’article 22 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
per a 2010, els recursos afectats corresponents al pressupost de la Corporació 
definitivament aprovat per a enguany són 173.914,46 €, d’acord amb els càlculs 
que s’adjunten a l’informe de la directora de Recursos Humans de data 26 
d’agost de 2010, distribuïts de la forma següent: 
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‐ Personal funcionari: 68.211,89 € 
‐ Personal laboral: 92.865,41 € 
‐ Complement de productivitat: 11.080,04 € 
‐ Gratificacions per serveis extraordinaris: 1.757,12 € 

 
Els recursos afectats s’han de destinar a les finalitats previstes a l’article 14 del 
RDL 8/2010 d’acord amb l’ordre de preferència establert al referit article i, en el 
cas de l’Ajuntament de Sant Celoni, per disposar d’un romanent de tresoreria 
positiu procedent de la liquidació del pressupost de 2010, la destinació ha de ser 
la disminució de l’endeutament municipal. Per poder destinar-los a aquesta 
finalitat s’ha de tramitar una modificació de crèdit mitjançant transferència de 
crèdit entre partides amb distint grup de funció, l’aprovació de la qual correspon 
al Ple de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 178.2 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el  text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 22 de juliol de 2010, va acordar aplicar amb 
efectes d’1 de juny de 2010 al personal funcionari i laboral municipal les 
mesures retributives establertes en el RDL 8/2010, d’acord amb els criteris de la 
Resolución de 25 de mayo de 2010 de la Secretaría de Estado de Hacienda y 
Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de 
los funcionarios i la voluntat expressada per la Comissió paritària de seguiment 
del conveni en acta de 2 de juliol de 2010, pel qual motiu la disminució de les 
retribucions en valor absolut és inferior a la quantitat que resultaria de l’aplicació 
estricta del RDL 8/2010. 
 
Atès que amb els criteris aplicats per calcular la reducció de les retribucions a 
l’Ajuntament de Sant Celoni, la disminució efectiva dels recursos afectats en 
termes d’homogeneïtat anual és inferior en 2.827,41 € per al personal funcionari 
i en 10.035,02 € per al laboral a la que correspondria si es donés compliment 
estricte a les estipulacions del RDL 8/2010, l’afectació ha de donar compliment al 
RDL, per tant, ha de ser per un total de 173.914,46 €. 
 
Malgrat que l’informe emès per l’interventor accidental en data 27 d’agost de 
2010 posa de manifest la necessitat que el Ple de l’Ajuntament prengui l’acord 
de modificar el complement específic del personal funcionari i de les retribucions 
del personal laboral per tal d’assolir que la disminució de les retribucions sigui la 
fixada al RDL 8/2010, de l’informe de la directora de Recursos Humans de data 
26 d’agost de 2010 resulta que com que ni l’Administració de l’Estat ni la de la 
Generalitat de Catalunya han aplicat la norma amb l’objectiu d’obtenir una 
reducció real de les retribucions del 5% de mitjana anual (segons l’article 22 del 
RDL 8/2010), existeixen dubtes raonables sobre quina ha estat la voluntat real 
del legislador en aquesta matèria.  
 
Per últim, cal indicar que en el moment d’aprovació de la liquidació del 
pressupost de l’exercici de 2010 s’haurà de determinar quin ha estat l’estalvi real 
del capítol I, fruit de l’aplicació del RDL 8/2010 i afectar el saldo diferencial al 
compliment de les finalitats en ell establertes. 
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Per tot això, a proposta del regidor d’Economia 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. Aprovar inicialment l’expedient de transferència de crèdits entre partides de 
l'Estat de Despeses del Pressupost de la Corporació per a 2010, al següent tenor: 
 
 
TRANSFERÈNCIES DE CREDIT DE PARTIDES PERTANYENTS A DIFERENT ÀREA DE 
DESPESA DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 
  
Partides de despeses amb crèdits en baixa: 
 

ORG. PRO. ECO. DESCRIPCIÓ IMPORT 

00 931A0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 3.060,98 

00 931A0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 3.598,39 

00 931A0 130 LABORAL FIX 1.971,79 

00 931A0 150 PRODUCTIVITAT 683,77 

00 931A0 151 GRATIFICACIONS 118,07 

01 920A0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.844,14 

01 920A0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 2.850,23 

01 920A0 130 LABORAL FIX 884,50 

01 920A0 150 PRODUCTIVITAT 707,68 

01 920A0 151 GRATIFICACIONS 111,57 

01 920B0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 2.792,28 

01 920B0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 2.976,74 

01 920B0 130 LABORAL FIX 463,32 

01 920B0 150 PRODUCTIVITAT 669,92 

01 920B0 151 GRATIFICACIONS 105,62 

01 920C0 130 LABORAL FIX 1.359,01 

01 925A0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 64,48 

01 925A0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 1.173,82 

01 925A0 130 LABORAL FIX 1.971,79 

01 925A0 150 PRODUCTIVITAT 293,74 

01 925A0 151 GRATIFICACIONS 46,31 

02 320A0 130 LABORAL FIX 405,08 

02 330A0 130 LABORAL FIX 1.134,51 

03 133A0 130 LABORAL FIX 405,08 

04 230A0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 955,93 

04 230A0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 1.964,05 

04 230A0 130 LABORAL FIX 671,19 
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04 230A0 150 PRODUCTIVITAT 527,01 

04 230A0 151 GRATIFICACIONS 83,09 

04 231A0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.190,29 

04 231A0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 941,85 

04 231A0 130 LABORAL FIX 6.638,47 

04 231A0 150 PRODUCTIVITAT 195,05 

04 231A0 151 GRATIFICACIONS 30,75 

04 232A0 130 LABORAL FIX 1.045,15 

04 232D0 130 LABORAL FIX 1.158,29 

04 313F0 130 LABORAL FIX 1.738,34 

05 150A0 130 LABORAL FIX 5.220,55 

05 170A0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 564,83 

05 170A0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 470,92 

05 170A0 130 LABORAL FIX 3.418,78 

05 170A0 151 GRATIFICACIONS 112,91 

05 450A0 130 LABORAL FIX 5.632,87 

06 172B0 130 LABORAL FIX 1.045,15 

06 241A0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.178,32 

06 241A0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 941,85 

06 241A0 130 LABORAL FIX 1.425,09 

06 241A0 150 PRODUCTIVITAT 195,05 

06 241A0 151 GRATIFICACIONS 30,75 

06 430A0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 583,26 

06 430A0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 470,92 

06 430A0 150 PRODUCTIVITAT 97,53 

06 430A0 151 GRATIFICACIONS 15,38 

06 491A0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 677,74 

06 491A0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 470,92 

06 491A0 130 LABORAL FIX 2.008,82 

06 491B0 130 LABORAL FIX 1.530,50 

06 912A0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 656,98 

06 912A0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 470,92 

06 912A0 130 LABORAL FIX 467,40 

06 912A0 150 PRODUCTIVITAT 0,00 

06 912A0 151 GRATIFICACIONS 112,91 

07 320A0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 565,72 

07 320A0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 862,19 

07 320A0 150 PRODUCTIVITAT 195,44 

07 320A0 151 GRATIFICACIONS 30,81 

07 321A0 130 LABORAL FIX 400,30 

07 321C0 130 LABORAL FIX 405,08 
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07 321D0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 19,83 

07 321D0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 391,27 

07 321D0 130 LABORAL FIX 12.304,53 

07 321D0 151 GRATIFICACIONS 113,35 

07 323A0 131 LABORAL TEMPORAL 613,73 

07 323B0 131 LABORAL TEMPORAL 2.127,85 

07 323C0 130 LABORAL FIX 405,08 

07 323F0 130 LABORAL FIX 8.040,50 

07 330A0 130 LABORAL FIX 5.576,07 

07 330B0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 739,44 

07 330B0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 388,61 

07 330B0 150 PRODUCTIVITAT 82,56 

07 330B0 151 GRATIFICACIONS 13,02 

07 332C0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 388,61 

07 332C0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 285,69 

07 332C0 150 PRODUCTIVITAT 82,56 

07 332C0 151 GRATIFICACIONS 13,02 

07 332D0 130 LABORAL FIX 2.718,03 

07 337A0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 620,12 

07 337A0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 470,92 

07 337A0 130 LABORAL FIX 1.045,15 

07 337A0 150 PRODUCTIVITAT 97,53 

07 337A0 151 GRATIFICACIONS 15,38 

07 338A0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 416,99 

07 338A0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 430,56 

07 338A0 130 LABORAL FIX 1.045,15 

07 340A0 130 LABORAL FIX 2.433,49 

07 341B0 131 LABORAL TEMPORAL 247,47 

07 342A0 130 LABORAL FIX 405,00 

07 342B0 130 LABORAL FIX 405,08 

07 342C0 130 LABORAL FIX 955,99 

07 342D0 130 LABORAL FIX 2.430,49 

07 924A0 130 LABORAL FIX 420,88 

08 132A0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 2.351,80 

08 132A0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 20.471,82 

08 132A0 130 LABORAL FIX 868,40 

08 132A0 150 PRODUCTIVITAT 5.500,41 

08 132A0 151 GRATIFICACIONS 867,18 

08 134A0 131 LABORAL TEMPORAL 204,22 

09 151A0 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 5.171,62 

09 151A0 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 5.426,00 
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09 151A0 130 LABORAL FIX 5.215,74 

09 151A0 150 PRODUCTIVITAT 1.263,76 

09 151A0 151 GRATIFICACIONS 199,21 

09 152A0 130 LABORAL FIX 3.538,18 

TOTAL BAIXES 173.914,46 
 
  
Partides de despeses amb altes de crèdits: 
 

ORG. PRO. ECO. DESCRIPCIÓ IMPORT 

00 011A0 913 AMORTITZACIÓ PRESTECS A MIG I LLARG FORA S.P. 173.914,46 
 
  
2. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del 
següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de la Província, 
conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. En cas que durant el referit període no es presenti cap reclamació, l'acord 
inicial es considerarà definitivament aprovat. 
 
 
6. RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2011 
I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MATEIXES. 
 
El Sr. Mas explica que el passat 3 de novembre l’equip de govern va presentar al 
Ple municipal una proposta de modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 
2011, que s’articula de l’entorn de dos eixos bàsics: la contenció dels impostos i 
de les taxes, i el manteniment de les bonificacions. 
  
En el marc d’aquesta contenció, -diu- la proposta d’Ordenances fiscals per al 
2011 preveu que no s’apugin ni l’impost de vehicles ni la taxa d’escombraries, i 
que la resta d’impostos i taxes s’incrementi només amb l’IPC previst per a finals 
d’any; en aquesta mateixa línia, s’ha modificat la taxa per ocupació de la via 
pública amb taules i cadires per fomentar l’existència de terrasses al llarg de tot 
l’any com a element dinamitzador del carrer.  
 
Pel que fa a les bonificacions, val a dir que al llarg d’aquests anys s’han ampliat 
considerablement i que enguany es proposa ampliar la bonificació de la taxa 
d’escombraries fins al 20% per potenciar l’ús de la deixalleria i donar impuls al 
reciclatge de residus. 
 
Les al·legacions presentades pel grup municipal de la CUP no encaixen en 
aquests eixos i, per tant, s’ha optat per desestimar-les. A grans trets, no 
encaixen perquè la proposta d’incrementar l’IBI i l’IAE representaria un  
augment de la pressió fiscal sobre un col·lectiu que en els darrers anys ja ha 
patit un increment notable de la pressió fiscal, també a instàncies de la CUP i 
moltes vegades amb l’acord de tots els grups polítics. 
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Així mateix, en les seves al·legacions el grup municipal de la CUP preveu obtenir 
uns ingressos que no compensen la seva proposta de reducció de les taxes en un 
15%. 
  
En una situació econòmica complicada com l’actual, des de l’equip de govern 
hem optat per la contenció de la despesa, més que per l’increment o la reducció 
de les taxes. Cal recordar que, com a concepte, les taxes s’imposen com a 
contraprestació per un servei que el ciutadà rep de l’Ajuntament. Per tant, si es 
rebaixa la taxa a un ciutadà, el servei l’haurem de pagar entre tots, malgrat que 
el beneficiari sigui només una persona. No deixa de ser una incoherència... 
  
El grup municipal de la CUP presenta una altra al·legació proposant la 
modificació de les tarifes per estacionament en zona blava, a més de plantejar la 
identificació tècnica dels usuaris per part de les màquines expenedors, proposta 
no es podria articular amb la maquinària actual El plantejament de la CUP de fer 
gratuïta la primera mitja hora d’aparcament va en contra del concepte de zona 
blava, entesa com un espai d’estacionament rotatori en llocs d’alta demanda. 
   
Per tant, -conclou el Sr. Mas- es proposa al Ple la desestimació de les 
al·legacions presentades pel grup municipal de la CUP i l’aprovació definitiva de 
la modificació de les Ordenances fiscals per l’any 2011, tal i com van ser 
aprovades inicialment en el Ple de 3 de novembre. 
 
Pren la paraula el Sr. Ventura i diu que el passat 3 de novembre, quan es va 
aprovar inicialment la modificació de les Ordenances fiscals per al 2011, el grup 
municipal de la CUP ja va manifestar que durant el període d’exposició pública de 
l’expedient presentaria un escrit amb diverses al·legacions. Dues d’elles –diu- 
van enfocades a l’Impost sobre béns immobles (IBI). En primer lloc hem 
proposat diversos criteris de renda per a la bonificació d’aquest impost a les 
famílies nombroses, bonificació que s’aplica també en altres ajuntaments com 
Granollers. La nostra proposta és que les famílies amb una renda superior als 
35.000 € anuals no tinguin dret a aquesta bonificació. Pel que sembla, aquesta 
al·legació no ha estat acceptada. També hem proposat l’increment del 50% de 
l’IBI als habitatges desocupats, ara que ja disposem d’un reglament aprovat i 
d’un estudi que identifica els habitatges desocupats que existeixen a Sant Celoni. 
Aquesta al·legació tampoc ha estat acceptada per l’equip de govern. 
 
Hem fet també una proposta per reduir taxes perquè entenem que la taxa no 
grava diferentment les persones en funció de la seva capacitat de renda, sinó 
que grava a tothom per igual. La nostra proposta és apujar els impostos, que sí 
graven la riquesa i fan una funció redistributiva, i així poder abaixar les taxes, 
igualant el pressupost municipal d’ingressos. 
 
Com ha comentat el Sr. Mas, també hem proposat que els 30 primers minuts 
d’estacionament en zona blava fossin gratuïts. Però, pel que sembla, l’equip de 
govern considera que totes les nostres al·legacions han de ser desestimades, 
cosa que no hem sabut fins que els expedients del Ple han estat a disposició dels 
regidors.  
 



 24

Abans d’acabar –diu el Sr. Ventura- m’agradaria preguntar els motius pel quals 
no han estat acceptades les al·legacions presentades pel grup municipal de la 
CUP, especialment la referida a l’increment del 50% de l’IBI sobre dels 
habitatges desocupats. Tal com he dit, disposem del reglament regulador i d’un 
estudi que identifica els habitatges desocupats. Entenem, doncs, que ara seria el 
moment d’aplicar aquest increment de l’IBI. Per tot això, evidentment, el vot 
dels regidors de la CUP serà contrari a l’aprovació definitiva de la modificació de 
les Ordenances fiscals. 
 
Intervé el Sr. Castaño i explica que prèviament al Ple de 3 de novembre, en que 
es va aprovar inicialment la modificació de les Ordenances fiscals per al 2011, el 
grup municipal del PSC va mantenir diverses reunions amb l’equip de govern per 
tractar aquest tema. En aquestes trobades –diu- les dues parts vam arribar a 
uns acords que es van plasmar en la proposta d’Ordenances fiscals aprovada 
inicialment pel Ple. Alguns d’aquests acords van ser la congelació de l’impost de 
vehicles i de la taxa per la recollida d’escombraries (que per segon any 
consecutiu no s’incrementa atès que la recaptació supera el cost del servei), 
entre d’altres pactes que van arribar amb l’equip de govern i que nosaltres ara 
respectarem. 
  
A més, entenem que la proposta de la CUP de disminuir les taxes un 15% hauria 
d’anar acompanyada, com a mínim, d’un estudi econòmic de com s’haurien 
d’incrementar els impostos per compensar aquesta rebaixa. 
  
També pensem que la proposta d’augmentar en un 50% l’IBI al 10% dels 
immobles amb un major valor cadastral, tindria una aplicació pràcticament nul·la 
perquè els edificis amb un ús sanitari i de beneficència són comptats amb els dits 
de la mà (el 10% segurament no arribaria ni a la unitat), d’immobles amb un ús 
esportiu privat n’hi ha ben pocs, cultural ídem i religiós ídem de ídem. 
  
D’altra banda, veiem que la CUP proposa un augment de l’IAE d’entre el 13% i el 
22%. Tot i que aquest impost només afecta les empreses que facturen més d’un 
milió d’euros, això no vol dir que tinguin beneficis, sinó que potser estant 
passant per situacions econòmiques delicades. No considerem oportú que en el 
moment actual de crisi s’hagi de castigar el teixit econòmic de Sant Celoni. 
  
Considerem –conclou el Sr. Castaño- que cal ser molt curós en matèria 
d’Ordenances fiscals i, com ja va plantejar el grup municipal del PSC en el seu 
dia, els augments que s’apliquin als impostos i les taxes han de ser molt 
graduals per tal que puguin ser absorbits per la ciutadania en general, i pel teixit 
empresarial i econòmic especialment. De no fer-ho així, estaríem fent una mala 
política econòmica perquè podríem provocar la desaparició d’algunes empreses. 
Per tant, nosaltres sostenim el vot que vam donar en el seu dia i considerem que 
la modificació de les Ordenances fiscals s’ha de mantenir tal i com va ser 
aprovada inicialment en el Ple anterior. 
      
Intervé de nou el Sr. Ventura i diu que, com ha explicat el Sr. Castaño, és cert 
que s’han fet reunions prèvies sobre les Ordenances fiscals abans de la seva 
aprovació inicial, per explicar les principals línies que el govern de CiU volia 
marcar en les taxes i els impostos municipals de 2011. Però també és veritat que 
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en un primer moment, quan se’ns van exposar aquestes línies, ningú va prendre 
el compromís de fer-se les seves. Potser no va quedar prou clar que nosaltres en 
cap moment vam acceptar les propostes de l’equip de govern. Pel que fa l’IAE, 
per exemple, recordem que l’any passat, a proposta de la CUP, aquest impost es 
va incrementar per a aquells establiments amb una facturació anual superior al 
milió d’euros i, justament, el grup municipal del PSC hi va votar en contra per 
considerar que representava un augment de la pressió fiscal sobre aquests 
establiments.  
 
El Sr. Castaño diu que la proposta socialista era que l’augment de l’IAE fos més 
gradual.  
 
El Sr. Ventura recorda que abans ha preguntat a l’equip de govern de CiU com 
és que no s’ha aplicat el 50% de recàrrec a l’IBI dels habitatges desocupats. Ens 
agradaria conèixer els motius –diu-. 
 
El Sr. Mas respon que no és una qüestió que s’hagi d’aprovar amb les 
Ordenances fiscals. Des de l’any 2003 les Ordenances ja contemplen un recàrrec 
d’aquest tipus. Fins fa poc estàvem pendents de l’aprovació d’un reglament 
regulador. Quan estiguem en disposició d’aplicar aquest recàrrec, complirem el 
que va aprovar el Ple –diu-.    
 
El Sr. Castaño puntualitza que l’article 7.4 de l’Ordenança fiscal reguladora de 
l’impost sobre béns immobles ja contempla que es pot aplicar aquest recàrrec. 
 
El Sr. Ventura diu que ja saben que està contemplat, per això –diu- vam fer el 
Reglament per determinar la condició d’habitatges desocupats i l’estudi 
posterior. Esperem que després de 4 anys de legislatura s’apliqui aquest 
recàrrec, cosa que dubto perquè aquest any ja no serà. 
 
El Sr. alcalde reitera que no és un tema que s’hagi d’aprovar amb les 
Ordenances fiscals perquè ja hi és contemplat, sinó que és una qüestió 
d’aplicació. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
En data 3 de novembre de 2010 el Ple de la Corporació va aprovar 
provisionalment la modificació de diverses Ordenances fiscals municipals de cara 
a la seva entrada en vigor a data 1 de gener de 2011.  
 
Els acords provisionals juntament amb els expedients de què porten causa van 
estar exposats al públic, prèvia inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de 10 de novembre de 2010, al diari "El Periódico de Catalunya" 
d’11 de novembre de 2010 i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Durant el termini d’exposició pública s’ha presentat un escrit d'al·legacions per 
part del Sr. Albert Ventura Rovira, actuant en la seva qualitat de regidor de la 
Candidatura d'Unitat Popular de Sant Celoni, amb registre d'entrada número 
11.762 de 18 de novembre de 2010. 
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De conformitat amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, és 
preceptiva la resolució de les al·legacions formulades. 
 
Vist l'informe a l'efecte emès per l'interventor accidental en data 13 de desembre 
de 2010, del qual resulta que totes les al·legacions i reclamacions són 
admissibles donat que s’adeqüen a la normativa tributària, però que cap d’elles 
és d'obligatòria acceptació atès que es tracta de modificacions en el percentatge 
d'augment d'impostos i taxes i de la nova redacció de bonificacions tributàries de 
caràcter potestatiu. 
 
Atès que el regidor d'Economia en la seva memòria de 22 d’octubre de 2010 ja 
motivava extensament la proposta que va portar al Ple de 3 de novembre de 
2010, no es considera oportú la seva modificació per introduir les al·legacions 
formulades pel grup municipal de la CUP de Sant Celoni. 
 
Per les raons anteriorment esmentades, 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. Resoldre les al·legacions i els suggeriments formulats a l’aprovació inicial de 
la modificació de diverses Ordenances fiscals que han d’entrar en vigor el dia 1 
de gener de 2011, en el sentit de desestimar en tots els seus termes les 
al·legacions formulades pel Sr. Albert Ventura Rovira, actuant en la seva qualitat 
de regidor de la Candidatura d'Unitat Popular de Sant Celoni. 
 
2. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de 
regir per a l’exercici 2011 i següents, essent el text de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals coincident 
amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de 29 de setembre de 2010. 
 
3. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 

1. Impost sobre béns immobles 
2. Impost sobre activitats econòmiques 
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
7. Taxa per ocupacions del subsòl, el sol i la volada de la via pública 
9. Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 
10. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via 
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 
11. Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
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12. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 
situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic 
14. Taxa per recollida d’escombraries 
15. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals 
16. Taxa per la retirada i immobilització de vehicles a la via pública 
17. Taxa per expedició de documents administratius 
20. Taxes per serveis generals 
a) per concessió de llicencies 
b) per concessió de plaques 
c) per la utilització d'espais del Centre municipal d'expressió - Escola de música 
d) per la utilització dels locals de la Rectoria Vella 
e) per la utilització de jardins o locals municipals per a la celebració de festejos 
F) per la utilització de les instal·lacions esportives municipals 
I) per la utilització dels serveis de reprografia i reclamacions de material deixat en 
préstec  
23. Taxa per la prestació del servei municipal de control d’animals de companyia 
25. Taxa per la concessió de llicències urbanístiques 
26. Taxa pel servei de clavegueram 
Tarifes per a la realització de serveis funeraris 

 
4. Imposar la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a 
l’inici de les activitats i aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la mateixa que a 
continuació es relaciona: 
 

Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la prestació dels 
serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través dels sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia 
o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les ’activitats. 

 
Contra l’aprovació de les Ordenances fiscals es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
 
7. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN EN QUANT A REQUERIMENTS 
TÈCNICS DELS LIMITADORS DE SOROLLS. 
 
El Sr. Perapoch explica que el passat mes d’agost es va aprovar el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, segons el qual tots els establiments 
d’aquest tipus han de tenir un limitador de so amb registrador, és a dir, un 
aparell que controli el nivell de la música i que en guardi un registre, tot per 
assegurar que no se sobrepassin els valors límits establerts a la normativa de 
contaminació acústica. Des de l’Àrea d’Entorn –diu- s’ha preparat un document 
amb les característiques i els requeriments que han de complir els limitadors de 
so amb registrador per poder ser controlats via telemàtica des de l’Ajuntament. 
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Per permetre aquest control a distància els aparells han de complir unes 
determinades característiques tècniques que ofereixen diversos fabricants 
espanyols. Es proposa al Ple la modificació de l’Ordenança de policia i bon 
govern per regular aquesta qüestió i creiem que l’accés directe a les emissions 
sonores dels locals que es dediquen a l’oci i als espectacles recreatius serà un 
avantatge a l’hora d’establir un control dels sorolls que emeten aquests locals. 
 
Intervé el Sr. Castaño i diu que li sembla una bona solució que el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives estableixi l’obligació d’instal·lar 
limitadors de so amb registrador en els locals d’oci. Val a dir, però, que els 
establiments disposen de tot un any per tenir instal·lat l’aparell. 
  
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP també votarà a favor de la 
proposta perquè entenen que és una bona pensada. 
 
Després d’aquestes intervencions i  
 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació d’una modificació de l’Ordenança de 
policia i bon govern, relativa a incorporar els requeriments tècnics que han de 
complir els limitadors de so amb registrador. 
 
L’article 34 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, estableix que els establiments 
oberts al públic destinats a espectacles musicals o a activitats musicals han de 
tenir instal·lat un limitador de so amb registrador, per assegurar que no se 
sobrepassen els valors límits establerts a la normativa de contaminació acústica. 
 
D’acord amb la Disposició transitòria 5a del referit Decret 112/2010 es disposa 
del termini d’un any per tenir-lo instal·lat. 
 
La Disposició final primera, apartat 2n del Decret 112/2010 disposa que les 
ordenances o reglaments municipals poden establir requisits o condicions 
addicionals a les que preveu el reglament. 
 
Amb l’objectiu de desplegar el precepte esmentat, s’ha elaborat un document de 
requeriments tècnics dels limitadors de so amb registrador, segons informe del 
tècnic municipal de so. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’administració general. 
 
Atès allò disposat a l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
A proposta del regidor d’Entorn i previ dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal  
ACORDA: 
 
1. Aprovar la següent modificació a l’Ordenança de policia i bon govern: 
 
Crear l’article 29bis, amb el redactat següent: 
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Article 29bis.-  
Els requeriments tècnics establerts a continuació són d’aplicació als limitadors de so amb 
registrador, previstos a l’article 34 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, 
aprovat mitjançant el Decret 112/2010, de 31 d’agost, destinats a assegurar que no se 
sobrepassen els valors límits establerts a la normativa de contaminació acústica o a les 
ordenances municipals. 
El dispositiu limitador de so amb enregistrador té com a funció limitar els equips de 
reproducció/amplificació sonora i/o audiovisual (en endavant, cadena de so) de l’establiment. 
A més a més, ha d’enregistrar en suport físic estable els nivells sonors generats a l’interior de 
l’establiment. Per a l’avaluació i el control del nivell d’immissió, l’equip limitador ha d’utilitzar 
les dades d’aïllament brut entre l’activitat i el receptor més exposat. L’equip ha de permetre 
programar com a mínim l’aïllament acústic entre 63Hz – 4000Hz en octaves o terços d’octava. 
 
1. Requeriments tècnics de l’equip limitador de so amb registrador 
L’equip limitador de so amb registrador ha de complir els requeriments següents: 
- Permetre programar els límits d’emissió a l’interior de l’activitat, i la immissió al receptor 
més exposat o a l’exterior de l’activitat per als diferents períodes horaris. 
- Disposar d’un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local. Aquest dispositiu 
estarà degudament calibrat amb l’equip electrònic per detectar possibles manipulacions i se 
n’ha de poder verificar el funcionament correcte amb un sistema de calibratge. 
- Permetre programar horaris d’emissió musical diferents per a cada dia de la setmana (hora 
d’inici i hora d’acabament) i introduir horaris extraordinaris per a festivitats determinades 
(Cap d’Any, Sant Joan, etc.). 
- Accedir a la programació d’aquests paràmetres ha d’estar restringit als tècnics municipals 
autoritzats, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics (paraula de pas). 
- Guardar, per part de l’equip, un historial on aparegui el dia i l’hora quan es van realitzar les 
últimes programacions, en format [any : mes : dia : hora]. 
- Emmagatzemar, mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (nivell de pressió sonora 
continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i les possibles manipulacions esdevingudes, 
amb una periodicitat programable entre 5 i 15 minuts. L’equip limitador ha de permetre 
emmagatzemar aquesta informació durant un temps de, com a mínim, un mes. 
- Disposar d’un sistema de verificació que permeti detectar possibles manipulacions tant de 
l’equip musical com de l’equip de limitació i, si aquestes es realitzessin, quedarien 
emmagatzemades en una memòria interna de l’equip. 
- Poder detectar altres fonts sonores que puguin funcionar de manera paral·lela a l’/als 
equip/s limitat/s. 
- Disposar de sistema de precintat de les connexions i del micròfon. 
- Disposar d’un sistema que impedeixi la reproducció musical i/o audiovisual en el cas que 
l’equip limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica i/o del sensor. 
- Sistema d’accés a l’emmagatzematge dels registres en format informàtic per part dels 
serveis tècnics municipals o d’empreses degudament acreditades per l’Ajuntament. 
- Disposar d’un sistema telemàtic per a la visualització de les dades en temps real. Així 
mateix, aquest sistema tindrà la capacitat d’enviar de forma automàtica a l’Ajuntament les 
dades emmagatzemades durant cadascuna de les sessions de funcionament del limitador. El 
sistema de transmissió haurà de ser compatible amb el tipus de transmissió i protocol que 
defineixi l’Ajuntament. En aquest sentit, el protocol mínim de comunicacions s’ha d’ajustar a 
les especificacions següents: 
 
COMPOSICIÓ DEL PAQUET D’INFORMACIÓ (Total: 25 Bytes) 
Clau: (8 Bytes) 
Codi de fabricant: identificador de fabricant (1 Byte) 
Codi d’equip: núm. de sèrie (9 Bytes) 
Data i hora: any, mes, dia, hora i minut (5 Bytes) 
Període de càlcul: període en minuts (1 Byte) 
Nivell equivalent: LAeq (1 Byte) 
 
ESPECIFICACIONS ADDICIONALS 
Protocol de comunicació: TCP/IP 
Adreça IP d’enviament: a definir per l’Ajuntament 
Port d’enviament:  a definir per l’Ajuntament 
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La clau i el codi de fabricant seran proporcionats per l’Ajuntament a requeriment de cada 
fabricant. 
 
2. Garantia del limitador de so amb registrador 
2.1. Instal·lació, verificació i certificació del sistema de limitació 
A fi de garantir les condicions anteriors, s’exigirà al fabricant o importador de l’equip limitador 
que hagi estat homologat respecte a la norma que li sigui d’aplicació, per la qual cosa, haurà 
de disposar del certificat corresponent on s’indiqui el tipus de producte, marca comercial, 
model, fabricant, peticionari, norma de referència base para la seva homologació i resultat de 
la mateixa. 
Un cop instal·lat el limitador de so amb registrador, el titular de l’activitat haurà de presentar 
a l’Ajuntament un informe i certificat expedits pel tècnic o empresa instal·ladora, degudament 
autoritzat pel fabricant, on hi constarà la informació següent: 
a) Identificació i descripció del limitador 
- Descripció tècnica del sistema de limitació instal·lat. Si és un sistema comercialitzat, 
indicació del model i del número de sèrie. 
b) Calibratge del micròfon  
El calibratge del micròfon del limitador es realitzarà mitjançant un analitzador en terços 
d’octava, calibrat i verificat conforme a la normativa vigent de metrologia, situat en el lloc de 
l’establiment on el nivell previst sigui més alt. En el certificat d’instal·lació s’aportarà plànol 
d’ubicació del micròfon i posició on s’ha fet el mesurament amb l’analitzador per al calibratge 
del micròfon. S’haurà d’aportar la corba de sensibilitat del micròfon i els nivells màxims en 
terços d’octava amb soroll rosa amb la cadena de so de l’establiment a màxima potència 
c) Cadena de so 
- Relació i característiques tècniques, segons fabricant, dels elements que integren la cadena 
de so de l’establiment, indicant-ne marques, models i números de sèrie. 
- Esquema unifilar de connexió de tots els elements que integren la cadena de so (equips 
reproductors, pantalles acústiques, etapes de potència, crossovers, equalitzadors, taules de 
mescles, etc), incloent el limitador, convenientment identificats.  
- Sistemes de precintat i mecanismes de protecció dels elements integrants de la cadena de 
so, incloent el limitador, destinats a impedir-ne, o si s’escau detectar-ne, la manipulació o 
accés no autoritzats. 
d) Plànol d’ubicació d’altaveus i micròfon 
- Plànol del local amb indicació de la ubicació dels altaveus i de la posició del micròfon del 
limitador.  
e) Configuració i programació del limitador 
- Nivell global de limitació en ponderació A. 
- Corba de limitació en terços d’octava entre 63Hz – 4000Hz. 
- Nivells màxims d’emissió sonora en terços d’octava entre 63Hz – 4000Hz, un cop limitada la 
cadena de so. 
- Corba d’aïllament acústic entre l’establiment i el receptor més exposat, en terços d’octava 
entre 63Hz – 4000Hz. 
- Altres paràmetres constitutius de la programació del limitador: horaris de funcionament, 
periodicitat d’emmagatzematge, etc. 
Les dades anteriors es verificaran amb mesuraments “in situ” , per a la qual cosa es realitzarà 
assajos amb emissió de música i soroll rosa, respectivament, amb la cadena de so a màxima 
potència, i s’indicarà els valors obtinguts dels paràmetres LAFmax, LAeq, LAF10 i espectre de 
nivells equivalents en terços d’octava entre 63Hz – 4000Hz, mesurats durant almenys 5 
minuts. Els mesuraments es duran a terme mitjançant un analitzador en terços d’octava, 
calibrat i verificat conforme a la normativa vigent de metrologia, situat en el lloc de 
l’establiment on el nivell previst sigui més alt i, segons s’escaigui, en el receptor més exposat. 
La corba de limitació vindrà definida per l’expressió següent: 
Nivell de pressió sonora en el local < Aïllament del local + Nivell de pressió sonora màxim permès 
en el receptor 
f)  Declaració expressa sobre la impossibilitat tècnica de funcionament de la cadena de so de 
l’establiment, sense l’activació del sistema de limitació (sense vulneració del mateix). 
g) Verificació i certificació que no se sobrepassen els valors límits d’emissió i immissió acústica 
establerts a la normativa aplicable, mitjançant mesuraments “in situ” dels nivells sonors en el 
receptor més exposat, amb emissió de música i soroll rosa, respectivament, amb la cadena de 
so a màxima potència. 
Qualsevol canvi o modificació de la cadena de so de l’establiment, incloent el limitador, 
comportarà la realització d’un nou informe i certificat d’instal·lació del sistema de limitació. 
2.2. Obligacions del titular del limitador de so amb registrador 
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El titular del dispositiu limitador de so amb enregistrador n’és el responsable del correcte 
funcionament, per la qual cosa ha de disposar d’un contracte de manteniment del sistema de 
limitació amb l’empresa o tècnic instal·lador, en el que s’asseguri el següent: 
a) En el cas d’avaria de l’equip limitador, la seva reparació o substitució en un termini no 
superior a una setmana des de l’aparició de l’avaria. 
b) El correcte funcionament del sistema de transmissió telemàtica de dades del limitador. 

 
2. Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al web municipal i 
al tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de trenta dies, per a la formulació 
de reclamacions i al·legacions, i en cas que no hi hagi cap reclamació o 
suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu. 

 
 
8. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, AMB LA SUPRESSIÓ 
D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE RECURSOS HUMANS. 
 
El Sr. alcalde explica que es presenta aquesta proposta en compliment de la 
moció aprovada pel Ple municipal en sessió de 7 d’octubre de 2010, presentada 
pel grup municipal del PSC, per amortitzar i suprimir de la plantilla orgànica de 
personal una plaça de tècnic superior de Recursos Humans.  
 
El Sr. Castaño diu que, efectivament, amb aquesta proposta es compleix el 
mandat del Ple municipal d’amortitzar una plaça de tècnic superior de Recursos 
Humans que estava duplicada a la plantilla de personal. El nostre grup ho va 
proposar –diu- perquè entenem que en un moment de dificultats econòmiques 
com l’actual no és normal tenir creades dues places amb les mateixes 
característiques. 
 
La Sra. Vinyets diu que els regidors de la CUP votaran a favor de la proposta, en 
coherència amb el que van votar en el Ple de 7 d’octubre, quan el grup socialista 
va presentar la moció per demanar l’amortització de la plaça de tècnic superior 
de Recursos Humans. Reiterem novament –diu- que, al nostre entendre, no es 
pot duplicar una plaça que té una dotació de 60.000 € anuals,  en cap moment, 
però menys en el moment actual. Per tant, votem a favor de la proposta.  
 
El Sr. alcalde diu que el grup municipal de CiU vota en contra de la proposta. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
El Ple municipal en sessió de 7 d’octubre de 2010 adoptà, entre d’altres, l’acord 
següent: 
 

“En el passat Ple de 24 d’abril de 2010 es va aprovar inicialment el 
pressupost de la Corporació per al 2010, així com la plantilla orgànica del 
personal de l’Ajuntament de Sant Celoni per al 2010. 
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Entre les places aprovades i incorporades a la plantilla orgànica de personal 
per al 2010 es va aprovar la plaça A1 de tècnic superior de Recursos 
Humans, en la subescala tècnica, dins l’escala d’administració general. 
 
Atès que ja hi ha creada i ocupada una plaça de tècnic superior de 
Recursos Humans amb les mateixes característiques que l’aprovada en el 
pressupost de 2010. 
 
Ateses les dificultats econòmiques que estem patint els Ajuntaments pel 
context de crisi econòmica, on es demana a les Administracions, entre elles 
als Ajuntaments, austeritat pressupostària, considerem que tenir dues 
places de personal de les mateixes característiques és dimensionar la 
plantilla orgànica i augmentar considerablement el capítol I de personal de 
l’Ajuntament. 
 
Atès que la plaça creada actualment es troba vacant, per eficiència 
econòmica i per austeritat pressupostària, a proposta del grup municipal 
del PSC i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris, per 10 vots a favor de les senyores Miracle, de la Encarnación 
i Vinyets i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado, Vega i 
Ventura, i 7 vots en contra de les senyores Lechuga i Costa i dels senyors 
Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre i Perapoch, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Amortitzar i, per tant, treure de la plantilla orgànica de personal de 
l’Ajuntament de Sant Celoni la plaça A1 de tècnic superior de Recursos 
Humans, vacant de la subescala tècnica de l’escala d’administració general. 
 
2. Que es torni al proper Ple l’aprovació de la modificació de la plantilla 
orgànica amb els efectes del punt anterior.” 

 
D’acord amb els articles 22.2.i) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del 
règim local, 283 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, 26 i següents del Decret Legislatiu 
1/1997, i 27 i següents, 61, 160 i concordants del Decret 214/1990 del 
Reglament del personal al servei dels ens locals. 
 
En compliment de l’acord transcrit, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la 
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots a favor de les senyores 
Miracle, de la Encarnación i Vinyets i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, 
Bueno, Casado, Vega i Ventura, i 7 vots en contra de les senyores Lechuga i 
Costa i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre i Perapoch, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament 
de Sant Celoni, amb la supressió de la plaça següent: 
 
Personal funcionari: Tècnic/a superior de Recursos Humans, grup A, subgrup A1. 
Nombre de places: una. 
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2. Sotmetre aquest acord a exposició pública pel termini de quinze dies als 
efectes de l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació als 168 i 169 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. Cas que no es presentin reclamacions, es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap altre acord. 
 
3. Un cop aprovat definitivament, efectuar l’oportuna publicació al Butlletí Oficial 
de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia 
a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
 
9. RECONEIXEMENT, SI S’ESCAU, DE LA COMPATIBILITAT D’UN 
FUNCIONARI PER EXERCIR UNA ACTIVITAT EN EL SECTOR PRIVAT. 
 
El Sr. alcalde indica que la legislació actual contempla la possibilitat de  
compatibilitzar l’activitat en el sector públic amb una activitat en el sector privat, 
sempre que es compleixin unes determinades característiques. En aquest cas, la 
compatibilitat es demana per poder fer tasques de formació en una acadèmia. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
El 20 d’octubre de 2010 el treballador municipal Sr. Isaac Morist Tirado 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: formació jurídica; per compte d’altri, concretament Acadèmia Adams; 
amb horari de tardes; 10 hores setmanals. 
 
L’interessat està alliberat i desenvolupa un càrrec dins del sindicat UGT. Aquest 
càrrec es presta amb jornada sencera i no està remunerat amb cap complement 
pel factor d’incompatibilitat. 
 
La norma general en cas de realitzar-se activitats en el sector privat és el 
reconeixement de compatibilitat, si bé amb algunes excepcions determinades 
legalment, les quals no es donen en el present cas. 
 
En cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada 
pot superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada d’un 50%. A 
l’Ajuntament de Sant Celoni aquest límit màxim és de 52,50 hores setmanals.  
 
Tampoc es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al personal que ocupi els 
llocs de treball que comporten la percepció d’un complement específic pel factor 
d’incompatibilitat o per un concepte equiparable. 
 
L’activitat privada per a la qual l’interessat sol·licita el reconeixement no 
coincideix amb cap dels supòsits d’incompatibilitat anteriors, i la suma de les 
jornades pública i privada no supera el límit màxim previst legalment.  
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Vist l’informe del Departament de Recursos Humans de 13 de desembre de 2010. 
 
Atès l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aplicable a 
les entitats locals d’acord amb el seu article 1.2.d). 
 
Atesos també l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 22.2 de la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, quant a la competència del Ple per al 
reconeixement de les compatibilitats. 

 
A proposta 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. Isaac Morist Tirado, d’acord amb la seva sol·licitud de 20 d’octubre 
de 2010 i en els termes següents: 
 

1. Activitat per a la qual es reconeix la compatibilitat: formador en l’àmbit 
jurídic de l’Acadèmia Adams; amb horari de tardes; 10 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 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 de Catalunya. 
 

 
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DEL PSC PER A LA REDUCCIÓ DE L’HORARI DE TANCAMENT 
DE LA DISCOTECA “4”. 
 
El Sr. alcalde indica que el grup municipal de la CUP ha plantejat un vot 
particular a la moció presentada pel grup municipal socialista. Per tant, el 
procediment a seguir és, en primer lloc, una explicació de la moció, 
posteriorment del vot particular i després s’haurà de votar si prospera o no el vot 
particular. 
 
Pren la paraula el Sr. Bueno i explica que la moció presentada pel seu grup 
respon al fet que, després de les diverses reunions de la comissió de seguiment 
de la problemàtica de la discoteca “4”, han considerat oportú aplicar una 
reducció de l’horari de funcionament de l’activitat perquè el soroll i les molèsties 
als veïns siguin els mínims possibles. Considerem –diu- que l’Ajuntament ha de 
prendre aquesta mesura, tal i com preveu la resolució del Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es 
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determinen els horaris màxims de determinats establiments públics destinats a 
espectacles públics i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 
de juny, sobre policia d’espectacle, les activitats recreatives i els establiments 
públics. Amb aquesta idea presentem una moció per tal que el Ple insti l’Alcaldia, 
com a òrgan competent, a dictar una resolució acotant l’horari de la discoteca. 
Aquesta és la proposta que portem al Ple, senzillament perquè pensem que ara 
per ara és la mesura més idònia per tal de reduir el soroll i els aldarulls a la zona 
afectada per l’activitat en qüestió.  
   
A continuació pren la paraula el Sr. Ventura i explica que el grup municipal de la 
CUP ha estudiat la moció presentada pel grup del PSC, tot analitzant la 
problemàtica de la discoteca “4” i de l’oci en general a Sant Celoni. Veiem –diu- 
que Sant Celoni té certes dificultats a l’hora d’oferir espais per ubicar els bars 
musicals i les discoteques ja que el planejament urbanístic vigent al municipi 
només preveu una possible ubicació per a aquestes activitats (el centre 
comercial “Altrium”) i no contempla altres possibles sectors que per les seves 
característiques podrien ser adequats per ubicar aquest tipus de locals (el 
polígon Molí de les Planes o el sector de Can Pàmies, per exemple). 
 
Atès que la moció no vol anar més enllà i no contempla un debat sobre l’oci a 
Sant Celoni, amb les limitacions que podem o no imposar, des de la CUP 
proposem una modificació dels acords que es plantegen a la moció del PSC per 
tal que es revisi el planejament urbanístic de Sant Celoni, de manera que els 
sectors del Molí de les Planes i de Can Pàmies puguin ubicar en el futur bars 
musicals o discoteques. D’aquesta manera no deixem orfe Sant Celoni d’aquest 
tipus d’activitats. Així, proposem que l’avançament de l’horari de tancament de 
la discoteca “4” quedi condicionat a l’aprovació prèvia d’aquesta modificació del 
planejament.  
 
Finalment proposem que la comissió de seguiment, en la que participen els 
partits polítics i els veïns, passi a ser una comissió de debat més ampli i general 
sobre el tipus d’oci que volem per a Sant Celoni. La comissió hauria de debatre 
com compaginar aquest oci amb el descans dels veïns i les veïnes i de quins són 
els límits que podem o no imposar. En aquest sentit, voldria recordar que un 
tema que sempre tenim sobre la taula és el de les barraques de la Festa Major, 
amb la discussió de les limitacions horàries que cal ordenar i de fins a quin punt 
els veïns i les veïnes tenen dret al descans. Aquestes són els tres acords que 
proposem des de la CUP en el nostre vot particular. 
  
El Sr. alcalde diu que la postura de l’equip de govern de CiU és coneguda per 
tots perquè repetidament s’ha dit en el Ple. Vam demanar –diu- que 
s’elaboressin informes jurídics sobre la viabilitat de prendre la decisió de reduir 
l’horari de tancament de la discoteca “4”. Els tres informes que consten a 
l’expedient són desfavorables perquè consideren que una decisió com aquesta  
no està prou motivada.  
 
Potser abans de prendre decisions dràstiques, que tenen moltes probabilitats de 
ser jurídicament revocades i, per tant, que haguem de tornar a l’inici on 
estàvem, caldria buscar alternatives que permetin un trasllat de l’activitat a una 
zona més adequada. Una d’aquestes opcions és el centre comercial “Altrium”, on 
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en aquests moments s’hi està instal·lant una nova activitat de discoteca. De ben 
segur que el repartiment d’usuaris entre els dos locals farà disminuir les 
molèsties que ara es generen a l’entorn de “4”.  
 
El Pla general d’ordenació urbana (PGOU) permet la instal·lació de discoteques al 
polígon industrial Molí de les Planes, però exigeix unes condicions que ho fan 
pràcticament inviable (per les característiques que han de tenir les naus i pel fet 
d’haver-se de mantenir a 50 metres de distància de la carretera). Això es podria 
resoldre a través d’una modificació del PGOU que facilités la instal·lació 
d’establiments d’oci de les característiques d’una discoteca, amb els paràmetres 
que acordem. 
 
Des d’aquest punt de vista, l’equip de govern veu favorable el vot particular 
presentat pel grup municipal de la CUP, consistent en engegar un procés de 
modificació del PGOU. Però respecte del segon dels acords, nosaltres som 
partidaris de que, una vegada aprovada aquesta modificació urbanística, si el 
problema de la discoteca “4” no està resolt, que es proposi de nou al Ple la 
decisió sobre la reducció horària de l’activitat, tot i que aquesta és una 
competència de l’Alcaldia. Si bé és cert que els informes jurídics no recolzen 
aquesta decisió, almenys que hi hagi un vot compromès de tots els regidors de 
l’Ajuntament donant suport a l’Alcaldia si es vol que acordi aquesta resolució. 
Nosaltres demanem a la CUP que modifiqui el segon dels acords del seu vot 
particular, de manera que la decisió sobre la reducció d’horaris es torni a portar 
al Ple un cop aprovada la modificació del PGOU. 
  
Intervé el Sr. Arenas i diu que el grup municipal del PSC manté la moció 
presentada inicialment perquè vol donar resposta als veïns i les veïnes, amb els 
quals ha assumit aquest compromís. Al que sí que ens avindríem –diu- és a una 
reducció progressiva de l’horari, però creiem que això s’hauria de fer ja. Si 
esperem a tenir aprovada la modificació del PGOU, la situació s’allargarà en el 
temps i crec que ja estem marejant massa la perdiu. D’altra banda, en relació al 
que ha comentat el Sr. alcalde, em sembla que estem demostrant que tots els 
regidors votaríem a favor i li donaríem el nostre recolzament en una decisió com 
aquesta.  
 
Pensem, per tant, que s’hauria d’aprovar en aquest mateix Ple la reducció de 
l’horari de la discoteca “4”, encara que fos de manera progressiva, i a posteriori 
podem debatre sobre l’oci a Sant Celoni i modificar el PGOU, si s’escau. El motiu 
de presentar aquesta moció és donar resposta immediata als veïns i veïnes de la 
discoteca, que fa molt temps que suporten aquesta problemàtica, derivada no 
només del que passa dins la discoteca, sinó també dels aldarulls en el moment 
de tancament, que especialment a l’estiu són considerables. Per tot això, estem 
en contra del vot particular que pretén modificar la moció presentada pel grup 
municipal del PSC. 
  
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP està cansat de presentar 
mocions al Ple que després queden als calaixos i no es fan efectives. És el cas, 
per exemple, del Reglament regulador dels habitatges desocupats o de la creació 
d’una comissió de seguiment dels mitjans de comunicació locals. El nostre grup –
diu- sempre ha defensat els veïns de la discoteca “4” i ha entès el seu patiment 
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pel fet de no poder descansar els caps de setmana, la qual cosa genera 
afectacions a nivell psíquic i físic. Però des de que es va crear la comissió per 
tractar sobre aquesta problemàtica, també hem defensat que calia abordar el 
tema de la reformulació de l’oci a Sant Celoni, apostant per un model alternatiu. 
Per tant, el nostre vot particular no és quelcom novedós, sinó que va en la línia 
del que sempre hem defensat. Si s’aprova la moció del PSC, el que acabarà 
passant és que aquest debat a posteriori, que ha esmentat el Sr. Arenas, no es 
farà. Estem d’acord amb la reducció de l’horari de la discoteca “4”, però exigim 
que d’una vegada per totes es posi sobre la taula el tema de la reformulació del 
model d’oci al nostre municipi. Creiem que si no es vinculen les dues qüestions, 
el debat acabarà per no fer-se mai, com ja sabem per altres mocions que hem 
presentat... Si existeix una veritable voluntat política, la modificació puntual del 
PGOU pot fer-se en un temps raonable. Per tant, continuem defensant el nostre 
vot particular. 
 
Intervé de nou el Sr. Arenas i diu que no entén per quin motiu no pot fer-se 
aquest debat sobre el model d’oci que volem per al nostre poble. En podem 
parlar en qualsevol moment. Senzillament la CUP pot presentar una proposta en 
el proper Ple per replantejar-nos un tipus d’oci alternatiu i nosaltres –diu- la 
recolzarem. No crec que el tema es quedés en cap calaix. Nosaltres estaríem 
encantats de participar en aquest debat. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que la regidora de la CUP ha afirmat que 
moltes mocions aprovades pel Ple no s’han acomplert. Voldria saber –diu- de 
quines mocions estem parlant. Precisament avui el Ple ha aprovat una proposta 
que hem presentat en compliment d’una moció aprovada pel Ple anterior (la 
modificació de la plantilla de personal per amortitzar una plaça de tècnic superior 
de Recursos Humans). 
 
Intervé a continuació el Sr. Cuminal per comentar algunes qüestions 
relacionades amb la Regidoria de Joventut. En primer lloc, -diu- m’afegeixo a les 
paraules de la Sra. Vinyets en el sentit que aquest és un tema que afecta 
personalment des de fa temps els veïns i les veïnes de la discoteca “4”; però, 
alhora, voldria recordar que recentment els tres grups municipals vam aprovar el 
Pla Local de Joventut, en el qual han participat no només els joves, sinó també 
els veïns, la comunitat educativa, les entitats del municipi, etc. En aquest pla es 
detecta una evidència que no podem amagar: existeixen certes dificultats a 
l’hora de plantejar un model d’oci, especialment nocturn, que resulti atractiu per 
a la globalitat dels joves de Sant Celoni, tant del tipus d’oci comercial com 
alternatiu. Està previst que el proper mes de gener es convoqui una reunió de la 
comissió política del Pla Local de Joventut i considero que aquest grup de treball 
encaixa perfectament amb l’objectiu que ens hem marcat els tres grups polítics 
municipals de trobar una solució al problema de l’oci dels joves. Abans de crear 
una nova comissió, em sembla millor aprofitar la que ja tenim formada. 
  
D’altra banda, sé que a vegades els regidors parlem un llenguatge polític i potser 
per a la gent que ens escolta algunes coses passen desapercebudes. Crec, però, 
que cal insistir en l’abast del contingut de la moció del PSC i que val la pena 
explicar què ens podem trobar si resulta aprovada. Sovint sentim a dir que s’ha 
condemnat un alcalde a pagar una determinada multa; evidentment la multa no 
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la paga ell personalment, sinó l’Ajuntament i, per tant, tots els ciutadans. Si els 
grups municipals del PSC i de la CUP es posen d’acord (malgrat que l’equip de 
govern de CiU hi estigui en contra) la moció del PSC resultarà aprovada, de 
manera que el Ple instarà l’alcalde a emetre una resolució per reduir l’horari de 
la discoteca “4”, malgrat tenir sobre la taula tres informes jurídics negatius 
segons els quals, si l’alcalde pren aquesta decisió, molt probablement serà 
condemnat a pagar una multa, com a mínim. 
 
Personalment jo votaria en contra de demanar a l’alcalde que prengués una 
decisió com aquesta. Si tots estem a favor de la transparència, siguem prou 
valents amb les decisions polítiques que adoptem i posem a votació del Ple un 
acord en què, explícitament, es digui quins regidors estan a favor de la reducció 
horària de la discoteca, malgrat els informes negatius i les possibles 
responsabilitats jurídiques. Hi ha decisions que tenen conseqüències. I aquestes 
conseqüències no afecten només a l’alcalde i els regidors (que ja sabem que hi 
estem exposats pel fet de dedicar-nos a la política), sinó als diners dels 
contribuents, els ciutadans de Sant Celoni, que són els qui acaben pagant les 
multes per les males gestions.  
 
Intervé de nou el Sr. Castaño per aclarir dues qüestions. En primer lloc, -diu- la 
modificació del PGOU requereix una tramitació que pot ser un pèl llarga i, abans 
de començar a fer res, caldria tenir en compte el parer de la gent de les 
indústries i les naus que hi ha al polígon. No oblidem que en el seu moment 
estava permesa la instal·lació de discoteques amb el model d’aleshores (activitat 
aïllada amb aparcament), que segurament ara es podria canviar. 
 
En segon lloc, nosaltres no defugim de la nostra responsabilitat a l’hora de votar 
en el Ple la reducció de l’horari de la discoteca, però hem de recordar que en 
última instància és l’alcalde de cada municipi a qui correspon emetre la 
resolució. En serem copartíceps, però al final, tal com diu clarament la resolució 
del Departament d’Interior IRP/181/2007, de 30 de maig, hi haurà d’haver un 
document signat per l’alcalde, del que nosaltres en serem corresponsables, tant 
si al final resulta sancionat l’Ajuntament o l’alcalde en particular.  
 
El Sr. alcalde voldria deixar clar que, en qualsevol cas, això no és el que diu la 
moció del PSC. El que realment es proposa al Ple és que acordi que “l’Alcaldia 
dicti resolució....”. 
 
El Sr. Castaño diu que són flexibles a modificar el text de la moció. 
 
El Sr. alcalde diu que el primer que caldria fer ara és veure si prospera o no el 
vot particular presentat pel grup municipal de la CUP. Però abans –diu- 
demanem que el segon dels acords d’aquest vot particular es canviï per la 
següent redacció:  
 

2. Que un cop feta la revisió o modificació puntual del PGOU vigent a Sant 
Celoni, l’Alcaldia de Sant Celoni proposi al Ple la resolució de la reducció de 
l’horari de tancament de l’activitat de la discoteca “4” a les 3 de la 
matinada tots els dies que tenen obert al públic (caps de setmana entesos 
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com les nits de divendres i dissabtes, així com els festius i vigílies dels 
mateixos). 
 

Si el vot particular de la CUP resulta aprovat –continua el Sr. alcalde-, substituirà 
la moció presentada pel grup municipal socialista.  
 
El Sr. Castaño diu que el vot del seu grup és contrari al vot particular presentat 
per la CUP perquè entenen que això serà dilatar el problema. Nosaltres –diu- 
estem oberts, d’una banda, a aplicar una reducció gradual de l’horari de 
tancament de la discoteca i, d’altra banda, a que sigui el Ple qui assumeixi la 
responsabilitat d’aprovar aquesta mesura; però no estem d’acord en dilatar la 
situació fins a tenir aprovada una modificació puntual del PGOU. 
 
Després d’aquestes intervencions, per 9 vots a favor de les senyores Lechuga, 
Costa i Vinyets i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch i Ventura, i 
8 vots en contra de les senyores Miracle i de la Encarnación i dels senyors Castaño, 
Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, el Ple municipal ACORDA l’aprovació del 
VOT PARTICULAR presentat pel grup municipal de la CUP, esmenant la moció del 
grup municipal del PSC sobre la reducció de l’horari de tancament de la discoteca 
“4”, amb la modificació de l’acord 2n proposada pel grup municipal de CiU. 
 
El Sr. secretari indica que, a la vista d’aquesta votació, el vot particular del grup 
municipal de la CUP, amb la modificació del 2n dels acords, passa a substituir la 
moció presentada pel grup municipal del PSC. A continuació es procedeix a votar el 
contingut d’aquest vot particular (modificat en el seu acord segon), el text del qual 
es transcriu a continuació amb indicació dels resultats de la votació: 
 
 
ESMENES A LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC 
SOBRE LA REDUCCIÓ DE L’HORARI DE TANCAMENT A LES 3 DE LA 
MATINADA DE L’ACTIVITAT DE LA DISCOTECA “4” DE SANT CELONI 
 
Vist que la moció presentada pel grup municipal del PSC de Sant Celoni vol 
aprovar que l’alcalde de Sant Celoni dicti resolució de reducció de l’horari de 
tancament de l’activitat de la discoteca “4” a les 3 de la matinada tots els dies 
que tenen obert al públic (caps de setmana entesos com les nits de divendres i 
dissabtes, així com els festius i vigílies dels mateixos). 
 
Vist que la moció no exposa possibles solucions a la mancança existent 
d’ubicacions per a les activitats de bar musical i discoteca. 
 
Vist que la Llei 11/2009 de regulació d’espectacles públics i activitats recreatives 
i el seu reglament no impossibilita la possible ubicació de bars musicals o 
discoteques en els sectors urbanístics del Molí de les Planes i Can Pàmies, sinó 
que és el PGOU vigent a Sant Celoni amb el seu article 81 i amb l’article 8 de 
l’annex del Molí de les Planes, que dificulten o no contemplen aquests usos, 
aconseguint així que només sigui possible obrir un bar musical o discoteca al 
sector UASU-42 (Altrium). 
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Vist que la moció no contempla ni demana un debat ampli i general sobre el 
tipus d’oci que volem a Sant Celoni, quin tipus de poble volem, com compaginem 
aquest oci amb el descans dels veïns, on són els límits del dret al descans, etc. 
 
A proposta del grup municipal de la CUP, per 9 vots a favor de les senyores 
Lechuga, Costa i Vinyets i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch i 
Ventura, i 8 vots en contra de les senyores Miracle i de la Encarnación i dels 
senyors Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. La revisió o modificació puntual del PGOU vigent a Sant Celoni, de tal manera 
que faciliti i no dificulti la ubicació de bars musicals i discoteques als sectors del 
Molí de les Planes i Can Pàmies. 
 
2. Que un cop feta la revisió o modificació puntual del PGOU vigent a Sant 
Celoni, l’Alcaldia de Sant Celoni proposi al Ple que dicti resolució per a la 
reducció de l’horari de tancament de l’activitat de la discoteca “4” a les 3 de la 
matinada tots els dies que tenen obert al públic (caps de setmana entesos com 
les nits de divendres i dissabtes, així com els festius i vigílies dels mateixos). 
 
3. Que la comissió de seguiment de la discoteca “4” passi a ser una comissió de 
debat ampli i general sobre el tipus d’oci que volem a Sant Celoni, com 
compaginem aquest oci amb el descans dels veïns i quins són els límits del dret 
al descans dels celonins. 
 
 
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ 
LOCAL D’ERC DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA PER CONDEMNAR L’ATAC 
MARROQUÍ AL POBLE SAHRAUÍ. 
 
El Sr. alcalde diu que a l’inici del Ple el Sr. Rubiralta ja ha fet una explicació 
sobre el contingut de la moció. La posició de l’equip de govern és favorable a la 
moció. 
 
El Sr. Castaño pregunta com queda l’acord número 4 en que es proposa una 
concentració a la Plaça de la Vila. Demanem –diu- que la moció es faci arribar 
també a la CAPS (Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble 
Sahrauí) i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que estan al 
darrere d’aquesta proposta.  
 
La Sra. Vinyets indica que el grup municipal de la CUP està a favor de la moció i 
de les consideracions del grup socialista. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
La matinada del 9 de novembre passat les forces d'ocupació marroquina van 
desallotjar de forma violenta el Campament de la Dignitat d’Al-Aiun, atac que va 
provocar un gran nombre de ferits i la pèrdua de vides humanes, les quals 
lamentem profundament. Es va tractar d’una resposta fora de lloc a una protesta 
per la situació social i econòmica que viu la població sahrauí, unes 
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reivindicacions no pas marginals: més de 20.000 persones s’hi havien concentrat 
en la major protesta dels darrers 35 anys i, en cap cas, s’havia fet ús de la 
violència. Després d'aquesta actuació, l'exèrcit marroquí va perseguir les 
persones que tornaven cap a l'Al-Aiun i va fer escorcolls en moltes cases, 
detenint centenars de persones. 
 
La confusió i la manca de dades fiables (a més dels morts i ferits, es denuncien 
desaparicions, detencions arbitràries i tortures, amb la qual cosa podem dir que 
ens trobem davant d'un genocidi) només es poden solucionar garantint l’exercici 
d’un dret imprescindible en una societat democràtica que el govern marroquí ha 
conculcat: la llibertat de premsa. Cal que tots els mitjans de comunicació, a més 
dels observadors internacionals, puguin entrar lliurement i conèixer sobre el 
terreny què ha passat, com ha passat i què continua passant, com reclama entre 
d'altres l'activista Amuratu Haidar.  
 
Uns incidents que, malauradament, s’afegeixen a una llarga llista dins del 
conflicte del Sàhara Occidental, que ja fa massa temps que dura. En els darrers 
20 anys s’han negociat diversos plans de pau i s’han proposat diverses vies per 
solucionar el conflicte, però finalment no han acabat mai essent assumides pel 
Marroc per les matèries primes que hi ha en aquest territori i per les seves 
ànsies imperialistes. 
 
Valorem amb preocupació que l’actitud de la comunitat internacional, de la Unió 
Europea i del Govern espanyol està essent molt poc decidida i, per tant, 
demanem, com la millor garantia per a la pau, la suma d’esforços d’aquests 
actors i el seu compromís, a l’àmbit internacional, vers el rellançament de les 
opcions de diàleg que han de permetre una resolució justa del conflicte.  
 
El conflicte del Sàhara no ens és aliè ni per proximitat geogràfica ni per 
implicació històrica. Però tampoc no ens és llunyà per a molts ciutadans i 
ciutadanes del nostre país: són nombrosos els grups de solidaritat amb la causa 
sahrauí i centenars les famílies que arreu del país acullen a nenes i nens 
sahrauís. A més, diversos ajuntaments i el govern català estan treballant en la 
promoció de la pau i la protecció dels drets humans a la zona. La vila de Sant 
Celoni és una d'elles.  
 
Per tots aquests motius, a proposta de la Secció Local d’ERC de Sant Celoni i la 
Batllòria i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Condemnar el desallotjament violent del Campament de la Dignitat i la 
repressió posterior que es va patir i que va arribar a la ciutat de l'Al-Aiun. 
 
2. Instar a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya (en la línia de 
la Resolució 724/VIII aprovada per unanimitat el 3 de juny pel mateix 
Parlament) a adoptar una posició inequívoca a favor de la resolució definitiva i 
justa d’aquest conflicte, on es respecti el dret d'autodeterminació del poble 
sahrauí.  
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3. Demanar al Govern espanyol, a la Unió Europea i a les Nacions Unides que 
facin servir totes les vies al seu abast per aconseguir una condemna dels atacs, 
de la repressió i dels morts que han patit el Campament de la Dignitat i la ciutat 
de l'Al-Aiun, l’impuls d’una nova fase negociadora entre el Govern marroquí i el 
Front Polisario, així com el compliment de les resolucions aprovades en el marc 
de les Nacions Unides sobre el conflicte. També demanem que si no s'arriba a 
cap acord, hi hagi una intervenció dels cascos blaus de la ONU en aquest territori 
per tal d'evitar una guerra que pot ser imminent. 
 
4. Fer una concentració a la Plaça de la Vila fent 5 minuts de silenci i recomanar 
a la societat celonina que assisteixi, si pot, a les concentracions que cada dijous 
a les 19 hores es fan davant del Consolat del Marroc a Barcelona per condemnar 
la situació al Sàhara i exigir a les autoritats marroquines que cessin el setge a la 
població sahrauí i que respectin els drets humans i l'exercici del dret a 
l'autodeterminació del poble sahrauí; i fer-ne la publicitat adequada per tal de 
garantir el coneixement d'aquestes activitats. 
 
5. Celebrar l'arribada a Catalunya d'Isabel Terraza i Antonio Velázquez, les dues 
persones catalanes que estaven aïllades al Sàhara Occidental després dels 
darrers atacs. 
 
6. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern 
espanyol, a la Unió Europea, a les Nacions Unides, al Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament i a l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
En aquest moment el Sr. alcalde anuncia que es farà un recés de cinc minuts per 
a que els grups municipals puguin consensuar algunes modificacions que s’han 
proposat en la moció presentada pel grup municipal de la CUP, que a continuació 
es sotmetrà a consideració del Ple. 
 
Transcorreguts alguns minuts, es reprèn de nou la sessió del Ple que es celebra. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL DE LA CUP PEL DRET A L’HABITATGE ENFRONT ELS 
LLANÇAMENTS DELS SEUS DOMICILIS DELS VEÏNS I VEÏNES DE SANT 
CELONI I LA BATLLÒRIA. 
 
Pren la paraula la Sra. Vinyets i dóna lectura al text de la moció presentada pel 
grup municipal de la CUP, la part dispositiva de la qual diu textualment: 
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<< (...) Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de prendre els 
següents ACORDS: 
 
1. Habilitar un servei de seguiment dins la Oficina Local d’Habitatge de la 
situació global de l’habitatge i concretament dels processos d’execució 
hipotecària i desnonaments a Sant Celoni i la Batllòria, amb la finalitat de 
visibilitzar una realitat sovint oculta. A aquests efectes, el Jutjat de Pau de Sant 
Celoni farà arribar tant a la Oficina Local d’Habitatge com als regidors d’aquest 
Ajuntament una relació detallada dels processos judicials que podrien finalitzar 
amb el llançament de les persones demandades. 
 
2. Oferir des de l’Oficina Local d’Habitatge, i de forma coordinada amb el servei 
Ofideute de la Generalitat de Catalunya i amb les organitzacions socials, 
jurídiques i institucionals que actualment es dediquen a fer aquest seguiment i 
suport, assessorament legal i funció de mediació amb els bancs i caixes per 
trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge a les 
esmentades famílies o persones  
 
3. Crear una Comissió municipal integrada pels diversos grups polítics amb 
representació en aquest Ple, juntament amb les entitats locals que vénen 
treballant amb persones amb risc d’exclusió per fer un seguiment dels processos 
tant extrajudicials com judicials que podrien comportar el llançament de veïns i 
veïnes de Sant Celoni i la Batllòria.  
 
4. Celebrar, una vegada constituïda l’anterior comissió, totes les reunions que 
siguin necessàries amb els directors dels bancs i caixes que operen al municipi, 
als efectes d’acordar una moratòria en la interposició de procediments que 
puguin comportar llançament, en especial, de les execucions hipotecàries. 
Paral·lelament, celebrar totes les reunions que siguin necessàries amb els 
administradors de finques del municipi, als efectes de rebre informació sobre 
l’estat d’impagament dels contractes de lloguer i intentar acordar una moratòria 
en la interposició dels processos de desnonament.  
 
5. Oferir directament per part d’aquest Ajuntament, prèvia creació de la 
corresponent partida pressupostària, i sempre i quan no sigui possible comptar 
amb línies d’ajuts creades a aquests efectes per la Generalitat de Catalunya, 
préstecs a interès 0 als efectes d’evitar el llançament de les persones dels seus 
habitatges com a conseqüència de la impossibilitat d’atendre als pagaments 
exigits. 
 
6. Oferir directament per part d’aquest Ajuntament, prèvia creació de la 
corresponent partida pressupostària i sempre i quan no sigui possible comptar 
amb línies d’ajuts creades a aquests efectes per la Generalitat de Catalunya, 
préstecs a interès 0 als efectes d’evitar el tall de subministraments 
imprescindibles pel desenvolupament de les persones com són l’aigua, 
l’electricitat i el gas, així com les quotes a satisfer a la Comunitat de propietaris.  
 
7. Donar suport a les propostes de modificació de la Llei d’enjudiciament civil i 
de la Llei hipotecària impulsades al Congrés dels Diputats, i traslladar aquest 
suport a la Comisión de la Vivienda del Congrés dels Diputats i a la Mesa del 
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Parlament de Catalunya. Aquesta modificació permetria a les famílies afectades 
liquidar el deute amb l’entrega de l’habitatge i poder començar de zero, sense 
haver d’arrossegar un deute de per vida. >> 
 
 
La Sra. Vinyets explica que, segons els serveis jurídics municipals, la proposta 
d’oferir préstecs a interès 0 per part de l’Ajuntament per evitar el tall de 
subministraments imprescindibles (aigua, electricitat i gas) i per satisfer les 
quotes a les Comunitats de propietaris, presenta moltes dificultat legals. Ens ho 
hem repensat –diu- i hem decidit retirar temporalment aquest punt dels acords 
per veure si se’ns acut com donar una forma jurídica viable a aquesta proposta, 
que considerem imprescindible. Retirem, per tant, el 6è dels acords proposats. 
D’altra banda, el grup municipal de CiU ens ha plantejat diverses esmenes als 
acords proposats inicialment en la nostra moció, amb un redactat diferent, però 
amb la mateixa finalitat, excepte pel que fa al fet de facilitar préstecs a interès 
zero, que ens han dit que és quelcom impossible. No tenim, doncs, cap objecció 
a incorporar les esmenes proposades per l’equip de govern. 
 
El Sr. alcalde explica que les esmenes proposades per l’equip de govern, apart 
de recollir gran part dels acords proposats per la CUP, ve a posar en valor tot 
allò que ja s’està realitzant per part de l’Ajuntament en matèria d’habitatge, tot 
reforçant les línies de treball que s’estan seguint en aquests moments. El nostre 
vot, per tant, serà favorable a la moció amb les esmenes que hem proposat. 
 
El Sr. Castaño diu que el grup municipal socialista també hi votarà a favor. 
 
La Sra. Vinyets diu que és veritat que l’Oficina Local d’Habitatge està treballant 
en aquest tema, però també és cert que a data d’avui no tenim sobre la taula 
una estadística sobre els desnonaments que es produeixen al nostre municipi. 
Potser disposem de dades estadístiques sobre la gent que acudeix als Serveis 
Socials, però segur que se’ns escapa informació. Ens sembla interessant –diu- 
reunir-nos amb els bans i les caixes per mirar d’evitar possibles execucions 
hipotecàries. 
  
El Sr. alcalde diu que ja s’han mantingut contactes amb bancs i caixes en aquest 
sentit per part de l’Oficina d’Habitatge, però sempre és interessant estructurar la 
informació de cara a una millor gestió. 
  
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
La situació de crisi econòmica va començar amb l’esclat de la bombolla 
immobiliària per passar a instal·lar-se a quasi tots els àmbits de la vida 
econòmica i social. Abans de 2008 els bancs finançaven fins al 100% de la 
compra de vivendes, sense mirar gaire la capacitat econòmica real i amb 
projecció de futur de les famílies per retornar les hipoteques. Els mateixos bancs 
taxaven el valor dels immobles ben a l’alça, en base a paràmetres purament 
especulatius i basats en l’espiral inflacionista del sector, molt per sobre del cost 
real. Les condicions eren tals, que molta gent amb necessitat d’habitatge va 
veure l’ocasió de satisfer aquest dret fonamental de la persona: el dret d’accés a 
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l’habitatge. Ocasió que oferia en la compra de l’habitatge majors facilitats i més 
baix cost que en el seu lloguer. 
 
Punxada la bombolla, el marc legal que acompanya el tràgic procés de correcció 
d’aquesta situació fictícia deixa a desenes de milers de ciutadans desemparats i 
perseguits per la llei. És un marc legal que ignora les causes, els impulsors i els 
creadors de la bombolla primer i de la crisi després, i que culpabilitza de tot el 
mal, quasi en exclusiva, l’insolvent família que serà desnonada. Amb el marc 
legal actual, a la família que no pot seguir pagant els terminis de la hipoteca se li 
reclama l’immoble i, si aquest no és venut exitosament al mercat, se li reclama 
igualment continuar pagant el deute. Situació aquesta que porta a moltes 
famílies a ser desnonades de la seva llar i obligades a seguir pagant la hipoteca 
de l’immoble que ja no tenen.  
 
Segons dades del Consell General del poder Judicial, l’any 2009 es van tirar 
endavant a l’Estat espanyol 93.319 processos d’execució hipotecària, dels quals 
la major xifra (18.000) correspon a Catalunya, i el 2010 es calcula que acabarà 
amb 121.000 al conjunt de l’Estat. La gran majoria d’aquests processos acaben 
amb desnonament, i molts responen a la primera i única vivenda familiar de 
l’hipotecat, o fins i tot de l’avalista. Els processos d’execució hipotecària posen 
més que mai al descobert el flagrant incompliment de diverses disposicions 
recollides a la Constitució Espanyola o al Pacte Internacional sobre Drets 
Econòmics, Socials i Culturals del qual Espanya n’és estat signatària. En concret, 
queden pràcticament ignorats articles de la Constitució com l’article 24 sobre 
tutela judicial efectiva, l’article 14 sobre igualtat, l’article 9.3 sobre interdicció de 
l’arbitrarietat dels poders públics o evidentment l’article 47 sobre l’habitatge 
digne i adequat. 
 
La solució de fons a la dramàtica situació generada per uns mercats immobiliaris 
i financers irresponsables, en un marc legal irresponsable, no és a les mans dels 
Ajuntaments. Tampoc és a l’abast d’una actuació immediata resoldre amb 
recursos i disposicions públiques el dret de les persones a un habitatge digne. 
Cal que sigui un objectiu polític de primer grau, però no resoldrà la immediatesa 
dels drames quotidians que vivim avui en dia. No obstant això, algunes mesures 
de seguiment, assessorament i suport contra els desnonaments, en base al 
deure i la responsabilitat que haurien d’exercir les institucions públiques en la 
garantia efectiva del dret a un habitatge digne, poden ser impulsades des de 
l’Ajuntament, ja sigui des de l’Oficina de Drets Humans, com des de l’Oficina 
Local de l’Habitatge. 
 
Més enllà del marc normatiu estatal, pot estar a les mans dels Ajuntaments 
desenvolupar iniciatives creatives per fer front als desnonaments com ja s’està 
fent en altres municipis, ja siguin de Catalunya, l’Estat espanyol o d’altres estats 
del nostre entorn europeu. Així, per exemple, la Taula d’Emergència Social 
impulsada per l’Ajuntament de Barcelona; la treva hivernal francesa que 
impedeix fer desnonaments en els mesos més freds (entre novembre i març); 
l’ordenança d’alguns municipis francesos com el de Bobigny, que impedeix fer 
cap desnonament per motius econòmics i obliga els privats a acudir a una 
comissió municipal de mediació que busqui solucions alternatives al 
desnonament; o l’ordenança del districte X de la ciutat de Roma que preveu 
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l’expropiació de l’us-de-fruït de pisos buits per reallotjar famílies desnonades 
durant cinc anys en règim de lloguer social. 
  
Per tot això, a iniciativa del grup municipal de la CUP i amb la incorporació de les 
esmenes proposades pel grup municipal de CiU, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. L’Ajuntament de Sant Celoni mostra la seva preocupació per l’increment dels 
processos d’execució de crèdits hipotecaris i de les conseqüències socials i 
econòmiques que se’n deriven, així com per la necessitat de millorar l’accés dels 
ciutadans al finançament. 
 
2. Continuar adoptant des de l’Ajuntament de Sant Celoni mesures per combatre 
les conseqüències socials dels desnonaments dels habitatges a Sant Celoni i la 
Batllòria, i en concret les següents: 
 

a) Reforçar la coordinació entre els serveis d’habitatge i serveis socials de 
l’Ajuntament, realitzant reunions mensuals sobre les problemàtiques 
derivades de l’habitatge. 
 

b) Mantenir a través de l’Oficina d’habitatge el servei de seguiment de la 
situació global de l’habitatge a Sant Celoni i la Batllòria, inclosos els 
processos d’execució hipotecària i desnonaments. 
 

c) Continuar informant sobre el servei que ofereix l’oficina de l’Ofideute de la 
Generalitat de Catalunya en matèria d’assessorament legal i mediació 
amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la 
negació del dret a l’habitatge. 
 

3. Sol·licitar al Jutjat de Pau de Sant Celoni que faci arribar mensualment a 
l’Oficina d’habitatge i als grups municipals, una relació estadística dels processos 
judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades, 
així com també faci arribar a l’Oficina d’habitatge i als Serveis Socials una relació 
detallada dels processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les 
persones demandades.  
 
4. Convocar, a través de l’Oficina d’habitatge, als directors de bancs i caixes que 
operen en el municipi per tal d’instar-los a fer totes les actuacions possibles per 
evitar les execucions hipotecàries, així com als administradors de finques als 
efectes de rebre informació sobre l’estat d’impagament dels contractes de 
lloguer i intentar acordar sistemes que permetin la moratòria dels processos de 
desnonament. En aquestes reunions hi seran convocats els diversos grups 
polítics amb representació en el Ple, juntament amb les entitats locals que 
treballen amb persones amb risc d’exclusió i que manifestin la seva voluntat 
d’assistir-hi. 
 
5. Mantenir per a l’any 2011 les ajudes de serveis socials destinades a evitar 
l’exclusió social que, entre d’altres, permeten evitar certes situacions de talls en 
subministraments imprescindibles com l’aigua, l’electricitat i el gas. 
 



 47

6. Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’habitatge que actualment es 
poden tramitar a l’Oficina d’habitatge, tant les ajudes de lloguer (de l’Estat 
espanyol i de la Generalitat de Catalunya), on existeix una prestació específica 
per a situacions d’especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes 
d’amortització hipotecària en situacions especials, així com reforçar la borsa 
d’habitatge de lloguer per tal d’oferir uns preus de lloguer inferiors als del 
mercat. 
 
7. Donar suport a les propostes de modificació de la Llei d’enjudiciament civil i 
de la Llei hipotecària, impulsades al Congrés dels Diputats, amb l’objectiu de 
limitar els efectes socials de les execucions hipotecàries i evitar que s’arrossegui 
un important deute després de la pèrdua de la propietat de l’habitatge. 
 
8. Traslladar aquesta moció a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels Diputats i 
a la Mesa del Parlament de Catalunya. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 

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 dues propostes, no incloses a l’ordre 
del dia, que s’haurien de sotmetre a consideració del Ple per la via d’urgència. En 
primer lloc, -diu- es tracta de l’actualització, si s’escau, de les tarifes del servei 
de taxi de Sant Celoni per a l’any 2011. Dimecres passat la Generalitat de 
Catalunya va aprovar l’increment del 2,8% de les tarifes del servei de taxi per a 
enguany i el col·lectiu de taxistes de Sant Celoni ha mostrat el seu interès en 
poder aplicar aquest augment el més aviat possible. Ens ha semblat oportú no 
retardar aquesta proposta fins a un proper Ple i per això es porta a la sessió 
d’avui per la via d’urgència. 
 
Després d’aquesta intervenció, 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 L’ACTUALITZACIÓ DE LES TARIFES DEL 
SERVEI DE TAXI DE SANT CELONI PER A L’ANY 2011 
 
A efectes del que disposen l’article 31.1 de la Llei 19/2003 del taxi i l’article 4 del 
Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus 
autoritzats i comunicats, és necessari que l’Ajuntament de Sant Celoni fixi les 
tarifes que seran aplicades pel servei de taxi de la vila en la seva modalitat 
d’urbana.  
 
El 23 de setembre de 2010 el col·lectiu de taxistes de Sant Celoni va presentar 
una instància en la que, entre d’altres, sol·licitava la fixació de les tarifes 
urbanes de taxi per a l’any 2011 en aquesta població.  
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El passat 15 de desembre es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya  l’Edicte de la Comissió de Preus de Catalunya de 9 de desembre de 
2010, sobre l’actualització de l’increment mitjà de les tarifes dels serveis de 
transport col·lectiu urbà de viatgers, autotaxis i serveis de subministrament 
d’aigua a poblacions per a l’any 2011, que autoritza l’increment de les tarifes 
d’autotaxi per al 2011 en el 2,8% com a increment mitjà, que es mantindrà 
vigent fins a la propera revisió. Aquest increment s’aplicarà a les tarifes sense 
IVA. 
 
El Decret 339/2001, de 18 de desembre, estableix un sistema simplificat per a 
l'actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d'abril, 
sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, en virtut del 
qual, si es respecta el percentatge màxim d’increment de preus que fixa el 
Departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya, les tarifes de taxi 
aprovades per part de l’Ajuntament no requeririen aprovació posterior de la 
Comissió de Preus, sinó exclusivament la seva comunicació.  
 
Vist l’informe emès pel tècnic d’Administració General de l’Àrea de Seguretat 
Ciutadana i l’expedient instruït a l’efecte. 
 
Vist l’Edicte de la Comissió de Preus de Catalunya de 9 de desembre de 2010 
publicat al DOGC el 15 de desembre de 2010, la Llei 19/2003 del taxi i el Decret 
339/2001 pel qual s’estableix un sistema simplificat per a l'actualització dels 
preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988 sobre règim dels preus autoritzats 
i comunicats. 
 
A proposta de la regidora de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels 17 
regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar l’actualització de les tarifes urbanes del servei de taxi per a l’exercici 
de l’any 2011 amb l’increment del 2,8% respecte de les vigents actualment, 
d’acord amb el detall següent: 
 
Concepte Preu unitari (sense IVA) 

Tarifa 1 (de 20 a 8 h)   

Baixada bandera 4,25 € 
Km recorregut 1,19 € 
Hora d’espera 18,09 € 
Tarifa 2 (de 8 a 20 h)  
Baixada bandera 3,70 € 
Km recorregut 1,09 € 
Hora d’espera 18,09 € 
Suplements  

Maletes 1,54 € 
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Avís per telèfon 1,02 € 

Animals domèstics 2,15 € 

Cap setmana / festius 3,39 € 

Recollida fora parada 1,43 € 

 
2. Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya i notificar-ho a 
les persones interessades amb indicació dels recursos procedents. 
 
3. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a 
l’efectivitat i execució d’aquest acord.  
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 

Seguidament, el Sr. alcalde explica que la segona proposta que es porta al Ple 
per la via d’urgència és una moció conjunta dels tres grups polítics municipals i 
de la Secció Local d’ERC en defensa del model educatiu català, arran d’haver 
conegut –diu- la sentència del Tribunal Suprem contra el nostre sistema educatiu 
d’immersió lingüística a les escoles. 
 
La Sra. Costa llegeix el text de la moció. 
 
El Sr. alcalde diu que demà mateix, si a tothom sembla bé, es farà arribar una 
carta als directors dels centres educatius del municipi, traslladant-los l’acord 
adoptat avui pel Ple.  
 
Després d’aquestes intervencions, 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 MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL CATALÀ 
D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA. 
 
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya. 
  
Atès que la immersió lingüística a l’escola catalana ha suposat la principal eina 
de cohesió social de Catalunya dels darrers 25 anys.  
 
Atès que la Unió Europea ha qualificat aquest model d’exemplar i exitós.  
 
Atès que el Tribunal Suprem qüestiona aquest model que permet aprendre 
perfectament tant el català com el castellà. 
 
A proposta dels grups municipals de CiU, PSC, CUP i de la Secció Local d’ERC a 
Sant Celoni i la Batllòria, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
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1. Donar suport a l’actual model d’immersió lingüística de l’ensenyament català. 
 
2. Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes les mesures que facin 
possible el manteniment d’aquest model. 
 
3. Donar suport a les mobilitzacions i concentracions que es proposin de vocació 
unitària.  
 
4. Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya i a les escoles del 
municipi.  
 
 

~~~~~~~~~~ 
 

 
13. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I 
PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE 
SETEMBRE, OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2010. 
 
Es dóna compte al Ple municipal de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la 
regidora de Seguretat Ciutadana en els mesos de setembre, octubre i novembre 
de 2010, i la Corporació se’n dóna per assabentada. 
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE SETEMBRE DE 2010 
 
Dia Extracte 
1 Atorgar una subvenció a una Junta de compensació per la despesa d’enllumenat públic 
1 Contractar diversos serveis i espectacles per la Festa Major de setembre 
1 Contractar diversos serveis i espectacles per la Festa Major de setembre 
1 Prorrogar els contractes de diverses professores i monitores de l’Escola bressol municipal 
1 Contractar una persona per a tasques de coordinació de serveis al Parc Montnegre Corredor 
1 Prorrogar el contracte d’una treballadora municipal 
2 Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle  
2 Aprovar la despesa per subministrar material divers pels àpats de la Festa Major de setembre  
3 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el SOC 
3 Habilitar una funcionària de la Corporació com a secretària accidental 
6 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
6 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
6 Concedir una subvenció a l’Associació de donants de sang 
7 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
7 Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal 
7 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
7 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
7 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
7 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
7 Estimar una sol·licitud de baixa del padró de recollida d’escombraries  
7 Concedir una autorització per col·locar taules i cadires a la via pública 
8 Aprovar una certificació de les obres de condicionament d’un local d’entitats  
8 Aprovar una certificació de les obres de condicionament d’un edifici 
8 Aprovar una certificació de les obres de construcció d’una nau industrial per a la brigada 
8 Aprovar una certificació de les obres de rehabilitació de la façana d’un edifici municipal 
8 Aprovar una certificació de les obres de construcció d’una nau industrial a per la brigada 
8 Aprovar una certificació de les obres de construcció d’un edifici  
8 Aprovar la factura de despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals (juliol 2010) 
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8 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
8 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri de la Batllòria 
8 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
8 Acordar la darrera pròrroga del contracte del servei de transport escolar 
8 Aprovar la despesa per treballs de reparació d’un vehicle municipal 
8 Contractar diversos professors per a l’Escola d’adults, curs 2010-11 
8 Aprovar les liquidacions de la taxa de clavegueram del segon trimestre de 2010 
8 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
8 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
8 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
9 Aprovar la concessió d’ajuts socials en concepte d’activitats del Centre municipal d’expressió  
9 Renovar l’assegurança d’un vehicle municipal 
9 Retornar un impost de construccions per renúncia a una llicència d’obres  
9 Aprovar la despesa pel subministrament de targes T-10 per a la gent gran 
10 Aprovar una certificació de les obres de condicionament d’un local municipal 
10 Aprovar una certificació de les obres de construcció del Centre de dia 
10 Aprovar una certificació de les obres de construcció del Centre de dia 
10 Considerar justificada una subvenció per a una fundació humanitària 
10 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio  
10 Concedir un permís de lactància a una treballadora municipal 
10 Contractar una tècnica tutora per a l’Escola bressol municipal 
10 Ordenar la neteja d’una finca al seu propietari per motius de salubritat 
10 Concedir autorització a un bar per a la col·locació de taules i cadires a l’exterior 
13 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
13 Concedir una llicència d’obres menors 
13 Adquirir directament una finca de la urbanització Boscos del Montnegre 
13 Retornar un aval bancari dipositat en concepte de garantia d’obres 
13 Declarar la caducitat d’una activitat de venda al detall 
13 Aprovar una certificació de les obres de rehabilitació de la façana d’un edifici municipal 
14 Aprovar una certificació de les obres d’arranjament d’un accés de vianants a l’estació del tren 
14 Ordenar la neteja d’una finca al seu propietari per motius de salubritat 
14 Concedir una llicència d’entrada de vehicles  
14 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata sobre vorera 
14 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata sobre vorera 
14 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata sobre vorera 
14 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata sobre vorera 
14 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata sobre vorera 
14 Facilitar a un interessat còpia d’una llicència d’obres per construir un edifici 
14 Facilitar a un interessat còpia d’un certificat final d’obra 
14 Concedir a una comunitat de propietaris l’exempció de l’impost sobre construccions 
14 Aprovar la liquidació del primer trimestre del servei de prestació d’aigües 
14 Aprovar la llista d’admissió al procés selectiu per proveir una plaça de tècnic mitjà 
14 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers (agost 2010) 
15 Aprovar definitivament la nomenclatura de diversos carrers del municipi 
15 Aprovar la relació d’obligacions reconegudes fins a 14 de setembre de 2010 
15 Retornar un dipòsit de gestió de runes  
15 Suspendre una resolució de sol·licitud de canvi no substancial d’una activitat comercial 
16 Aprovar la despesa per contractar treballs d’arranjament del Camí Romà 
16 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal 
16 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal 
16 Facilitar a un interessat còpia d’un expedient d’obres 
16 Considerar justificada la subvenció atorgada a una entitat 
16 Aprovar la despesa per contractar treballs de millora de zones enjardinades 
16 Aprovar la despesa pel subministrament d’ordinadors per l’Escola bressol municipal 
16 Aprovar la despesa per treballs d’adequació d’un parterre de gespa 
16 Aprovar el Pla de seguretat i salut d’un obres d’instal·lació d’enllumenat públic 
16 Concedir un permís de reducció de jornada laboral a una funcionària  
16 Concedir a un particular el fraccionament en el pagament d’un impost  
16 Aprovar la despesa pel subministrament de senyals per al poliesportiu municipal 
17 Acceptar una subvenció concedida per la Diputació de Barcelona 
20 Atorgar una llicència d’abocament amb camió cisterna a l’EDAR de Sant Celoni 
20 Elevar a definitiva l’adjudicació provisional d’un contracte d’obres d’urbanització 
20 Suspendre una resolució de retorn d’un dipòsit urbanístic 



 52

20 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
20 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
20 Retornar un dipòsit urbanístic per obres de construcció d’un habitatge 
20 Aprovar la relació d’alumnes matriculats a l’Escola de música, curs 2010-11 
20 Aprovar la relació d’alumnes matriculats a l’Escola de teatre, curs 2010-11 
20 Notificar el tràmit d’audiència als interessats d’un expedient de responsabilitat patrimonial 
20 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
21 Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal 
21 Concedir una llicència d’instal·lació d’activitat  
21 Concedir a un ciutadà drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
21 Incoar un expedient per a l’aprovació d’un projecte d’actuació d’interès públic 
21 Considerar justificada la subvenció atorgada a una entitat 
21 Concedir una pròrroga per finalitzar les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar 
21 Aprovar la despesa per subministrar una sonda multiparamètrica de camp 
21 Suspendre la resolució d’un expedient d’obres 
21 Concedir un ajornament i fraccionament en el pagament de la taxa de parades del mercat  
22 Arxivar un expedient de sol·licitud de llicència de parcel·lació 
22 Aprovar la despesa per renovar una llicència d’ús del servei de compartir cotxe 
22 Encomanar la direcció facultativa d’unes obres a l’arquitecte tècnic municipal 
22 Modificar la retribució econòmica que perceben els càrrecs polítics 
23 Aprovar la despesa pel subministrament de cadires per a la Policia Local 
23 Aprovar la gestió econòmica per la venda de carnets internacionals 
23 Corregir un error en un acord de llicència de divisió horitzontal 
23 Aprovar la despesa per a la col·locació de cortines al CEIP Soler de Vilardell 
23 Aprovar la despesa per treballs d’impressió dels programes “Entrefestes” 
23 Aprovar la despesa per treballs de manteniment de calderes 
23 Aprovar la despesa per treballs de manteniment de vials 
23 Atorgar una subvenció per a activitats de gimnàstica per a la gent gran 
23 Contractar proves psicotècniques per a la Policia Local 
23 Contractar el subministrament i la instal·lació d’una tanca a l’escola Soler de Vilardell 
24 Corregir una errada comesa en una resolució d’Alcaldia relativa a devolució de dipòsits 
24 Aprovar el pagament de gratificacions al personal laboral i funcionari 
24 Concedir una llicència d’obres menors  
24 Aprovar la nòmina del personal laboral i funcionari i dels càrrecs polítics (setembre 2010) 
24 Contractar unes obres de renovació d’enllumenat públic 
24 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal funcionari i laboral  
24 Concedir a un contribuent l’ajornament del pagament de contribucions especials 
24 Concedir a un contribuent l’ajornament del pagament de contribucions especials 
24 Concedir a un contribuent l’ajornament del pagament de contribucions especials 
24 Contractar els treballs de manteniment dels ascensors 
24 Concedir autorització per col·locar taules i cadires a la via pública 
24 Autoritzar l’ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal 
24 Estimar una sol·licitud de baixa en el padró de recollida d’escombraries 
27 Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal 
27 Encomanar la direcció tècnica d’unes obres a l’arquitecte tècnic municipal 
27 Concedir una llicència administrativa per a la tinença i conducció d’animals perillosos 
27 Concedir una llicència administrativa per a la tinença i conducció d’animals perillosos 
27 Concedir a Gas Natural SDG SA una llicència d’obres per obertura de cata sobre vorera 
27 Aprovar la relació d’alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal, curs 2010-11 
28 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (setembre 2010) 
28 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre (setembre 2010) 
29 Aprovar una certificació de les obres d’enderrocament parcial d’un edifici 
29 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
30 Autoritzar la modificació d’un permís d’abocament 
30 Autoritzar una llicència d’abocament al clavegueram públic 
30 Autoritzar una llicència d’abocament al clavegueram públic 
30 Aprovar la concessió d’ajuts a famílies amb infants escolaritzats en escoles bressol 
30 Aprovar la liquidació definitiva d’una execució subsidiària d’enderroc d’un edifici 
30 Prendre coneixement de la designació de nous tècnics en una obra de construcció d’habitatge 
30 Aprovar la relació d’obligacions reconegudes fins a 30 de setembre de 2010 
30 Ampliar el contracte de monitores de l’Escola bressol municipal 
30 Contractar una auxiliar administrativa per a tasques d’animadora d’activitats d’acollida 
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RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL 
MES DE SETEMBRE DE 2010 
 
Dia Extracte 
2 Resolució acord incoació zona blava 
2 Resolució proposta incoació 9 bis LSV 
2 Resolució proposta sanció 
24 Resolució acord incoació zona blava 
24 Resolució proposta incoació 9 bis LSV 
24 Resolució proposta sanció 

 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’OCTUBRE DE 2010 
 
Dia Extracte 
1 Adjudicar definitivament un contracte d’obres 
1 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
1 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
1 Contractar una monitora per a activitats d’educació física per a la gent gran 
1 Retornar un dipòsit urbanístic i una fiança per gestió de runes 
1 Incoar expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
1 Incoar expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
1 Incoar expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
1 Incoar expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
1 Notificar el tràmit d’audiència a l’interessat d’un expedient de responsabilitat patrimonial 
2 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal 
2 Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical 
4 Facilitar còpia d’una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
4 Aprovar una factura per subministrament de material informàtic  
4 Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants 
4 Retornar un dipòsit urbanístic i una fiança per gestió de runes 
4 Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
5 Concedir un ajut social en concepte d’activitats de l’Escola música i teatre 
5 Aprovar la factura de despeses de la depuradora d’aigües residuals (agost 2010) 
5 Concedir una pròrroga per acabar unes obres de construcció d’un edifici  
5 Aprovar la despesa pel servei de retirada i eliminació de sal acumulada en un contenidor 
5 Arxivar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
6 Delegar les funcions d’Alcaldia a la 2a tinent d’alcalde durant l’absència de l’alcalde titular 
6 Concedir a una treballadora la compactació del permís de lactància 
6 Requerir a una empresa per a qur faci les reparacions oportunes en una obra municipal 
6 Contractar dues persones per l’àmbit d’Esports 
6 Aprovar una sol·licitud de subvenció al Ministerio de Trabajo 
7 Aprovar una certificació d’obra 
7 Atorgar una subvenció a una associació humanitària 
7 Autoritzar la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública 
7 Aprovar la liquidació del servei de grua municipal (juny 2010) 
7 Aprovar la liquidació del servei de grua municipal (juliol 2010) 
7 Aprovar la liquidació del servei de grua municipal (agost 2010) 
8 Aprovar la despesa per contractar un espectacle de música 
8 Aprovar la despesa per contractar treballs de modificació en el programa de control horari 
8 Retornar una garantia definitiva dipositada per l’adjudicació d’un contracte 
8 Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural dins la programació “Entrefestes” 
8 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal (setembre 2010) 
8 Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència 
8 Aprovar la llista provisional de persones admeses a la convocatòria d’una plaça de conserge 
8 Autoritzar la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública 
8 Aprovar la despesa per contractar un servei de vigilància d’exposicions 
13 Concedir una llicència d’obres menors 
13 Autoritzar la renovació d’un permís d’abocament 
13 Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal 
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13 Autoritzar la instal·lació d’una parada de venda de castanyes 
13 Facilitar a un particular la còpia d’una llicència d’obres 
13 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
13 Retronar una garantia definitiva dipositada per l’adjudicació d’un contracte d’obres 
13 Concedir una llicència d’obres menors 
13 Desestimar la petició d’un particular per tancar un solar privat 
13 Renunciar a part d’una subvenció per l’aplicació de la Llei 22/2003 de protecció d’animals 
13 Contractar una persona per a tasques de directora de la Casa d’oficis 
13 Retornar un dipòsit urbanístic 
14 Aprovar la despesa pel subministrament de màquines fregadores per a tasques de neteja 
14 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
14 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
14 Contractar personal administratiu per al Pla educatiu d’entorn 
14 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers (setembre 2010) 
14 Aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació de la via pública (setembre 2010) 
15 Aprovar la despesa per la redacció d’un Pla d’actuació municipal per risc sísmic 
15 Atorgar una subvenció a una associació del municipi 
15 Atorgar una subvenció a una entitat del municipi 
15 Atorgar una subvenció a una entitat del municipi 
15 Atorgar una subvenció a una entitat del municipi 
18 Incoar un expedient per a la clausura d’una planta distribuïdora de gasoil 
18 Facilitar a un particular una còpia dels plànols de reforma d’un establiment 
18 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
18 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
18 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
18 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
18 Concedir una llicència d’obres per obertura de cata a Gas Natural SDG SA 
18 Concedir una llicència d’obres per obertura de cata a Gas Natural SDG SA 
18 Concedir una llicència d’obres menors 
18 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
18 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
18 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
18 Aprovar la despesa pel subministrament de potes de bancs  
18 Aprovar la relació d’obligacions reconegudes feta per l’interventor accidental 
18 Concedir un ajornament en el pagament de contribucions especials 
18 Concedir un ajornament en el pagament de contribucions especials 
18 Concedir un ajornament en el pagament de contribucions especials 
18 Concedir un ajornament en el pagament de contribucions especials 
18 Aprovar la liquidació dels ingressos obtinguts per l’explotació del bar del camp d’esports 
18 Retornar un dipòsit per gestió de runes 
18 Retornar un dipòsit per gestió de runes 
18 Atorgar una subvenció a una associació solidària del municipi 
18 Atorgar una subvenció a una fundació solidària del municipi 
18 Atorgar una subvenció a una entitat del municipi 
18 Donar de baixa una autorització de venda en el mercat setmanal 
18 Donar de baixa una autorització de venda en el mercat setmanal 
18 Donar de baixa una autorització de venda en el mercat setmanal 
19 Atorgar fons per contractar una auditoria energètica 
19 Concedir una bonificació sobre l’IBI a un titular de família nombrosa 
19 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
19 Concedir bonificacions per a cursos del Centre municipal d’expressió 
19 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio 
19 Convertir un contracte indefinit en contracte laboral fix 
19 Convocar les persones que han superat la segona fase d’un procés selectiu de personal  
19 Declarar la caducitat d’una activitat 
20 Aprovar la despesa per contractar una actuació musical 
20 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
20 Aprovar la gestió econòmica relativa als ingressos de la Festa de Cap d’Any 
20 Aprovar la gestió econòmica relativa als ingressos de la Festa de Carnestoltes 
20 Concedir una llicència d’obres per obertura de cata a Gas Natural SDG SA 
20 Autoritzar unes obres d’urbanització en un espai privat 
20 Contractar una persona per al Pla educatiu d’entorn 
20 Concedir el fraccionament de l’import de liquidació de l’Impost d’activitats econòmiques 
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20 Retornar un dipòsit per la reposició d’elements urbanístics 
20 Revocar la baixa de diverses inscripcions en el Padró municipal d’habitants 
21 Estimar parcialment una reclamació de responsabilitat patrimonial 
21 Declarar la caducitat d’una activitat d’oficina comercial 
21 Aprovar una certificació d’obres 
21 Aprovar una certificació d’obres 
21 Aprovar una certificació d’obres 
21 Aprovar una certificació d’obres 
21 Aprovar una certificació d’obres 
21 Aprovar una certificació d’obres 
21 Aprovar la liquidació del preu públic del servei de teleassistència 
21 Aprovar la signatura d’un préstec 
21 Declarar la caducitat d’una activitat comercial 
21 Prendre coneixement de l’informe relatiu a la gestió econòmica de les sortides culturals 
21 Aprovar la participació en la convocatòria d’una concessió de subvencions 
21 Declarar la caducitat d’una activitat comercial 
22 Concedir una llicència d’activitats classificades 
22 Atorgar ajuts per a activitats d’educació permanent 
22 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost 
25 Aprovar la despesa pel subministrament d’una antena per a l’Àrea de Comunitat 
25 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal  
25 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal  
25 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal  
25 Aprovar la despesa per a la contractació d’un espectacle cultural 
25 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
25 Retornar una garantia definitiva 
25 Aprovar les factures relatives al manteniment del sistema de gestió energètica 
25 Aprovar la despesa per treballs d’impressió d’una revista 
25 Aprovar la despesa per treballs d’impressió del programa de Festes de Sant Martí 
25 Aprovar la despesa per treballs de manteniment dels marges i la llera de la Tordera 
25 Autoritzar a un treballador l’accés al seu expedient personal 
25 Retornar un dipòsit per a gestió de runes  
25 Donar de baixa un habitatge del padró municipal d’escombraries 
26 Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica  
26 Aprovar la despesa per contractar una orquestra  
26 Facilitar a un interessat còpia d’un informe  
26 Retornar una garantia definitiva  
26 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal de l’Ajuntament 
26 Concedir una llicència municipal per estesa de línia elèctrica 
26 Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític de la Corporació (octubre 2010) 
26 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal de l’Ajuntament 
26 Aprovar la despesa per contractar els treballs de redacció d’un projecte 
26 Aprovar una factura per millores a l’estació depuradora d’aigües residuals 
26 Aprovar una factura per millores a l’estació depuradora d’aigües residuals 
26 Acordar devolucions de la taxa d’ocupació de la via pública 
27 Denegar a diverses persones la bonificació sobre la taxa d’escombraries 
27 Atorgar a diverses persones una bonificació sobre la taxa d’escombraries 
27 Concedir una llicència d’obres per obertura de cata a Gas Natural SDG SA 
27 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (octubre 2010) 
27 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre (octubre 2010) 
27 Declarar la caducitat d’una activitat comercial 
27 Requerir a diversos propietaris d’un polígon per a que facin diverses obres al seu càrrec 
28 Aprovar una certificació d’obres 
28 Autoritzar la inclusió d’un altre titular en el dret funerari sobre un nínxol del cementiri municipal 
28 Contractar una persona per a tasques de reforç a l’OAC 
28 Contractar una persona per a tasques del Pla educatiu d’entorn 
29 Aprovar la modificació de l’import d’un ajut social a famílies amb infants de 0 a 3 anys 
29 Aprovar la despesa per renovar una assegurança d’accidents 
29 Contractar una audició de sardanes 
29 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
29 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
29 Acordar el cobrament de taxes d’ocupació de la via pública durant la Festa Major 
29 Autoritzar la instal·lació d’una parada de venda a la via pública 
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29 Donar per reparada una obra al pavelló poliesportiu municipal 
29 Ampliar la jornada de treball d’una treballadora municipal 
29 Ampliar la jornada de treball d’una treballadora municipal 
29 Aprovar la transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost 
29 Acordar la retirada i trasllat al dipòsit municipal de bicicletes abandonades a la via pública 
29 Donar de baixa una llicència de gual 
31 Aprovar la relació d’obligacions reconegudes a 31 d’octubre 

 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL 
MES D’OCTUBRE DE 2010 
 
Dia Extracte 
14 Resolució acord incoació zona blava 
14 Resolució proposta sanció 
26 Desestimar resolució Sr. David Layola Castro 
26 Desestimar resolució Francisco José Esteve Barca 
26 Desestimar resolució Francisco José Esteve Barca 
26 Desestimar resolució Francisco José Esteve Barca 
26 Desestimar resolució Francisco José Esteve Barca 
26 Desestimar resolució Francisco José Esteve Barca 
26 Desestimar resolució Francisco José Esteve Barca 
26 Desestimar resolució Sra. Glòria Grau Tarragó 
26 Desestimar resolució Sr. José Maria Garrido Salas 
26 Desestimar resolució Sra. M. Àngels Jiménez Recio 
26 Desestimar resolució Sra. M. Àngels Jiménez Recio 
26 Desestimar resolució Sra. M. Àngels Jiménez Recio 
26 Desestimar resolució Sra. M. Àngels Jiménez Recio 
26 Desestimar resolució Sra. M. Àngels Jiménez Recio 
26 Desestimar resolució Sra. M. Àngels Jiménez Recio 
26 Desestimar resolució Sra. M. Àngels Jiménez Recio 
26 Desestimar resolució Sra. M. Àngels Jiménez Recio 
26  Desestimar resolució Sra. Marta Prat Iglesias 
26 Desestimar resolució Sra. Núria Jiménez Rodríguez 
28 Revocació sancionadora Sr. Martí Subirà Subirà 

 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE NOVEMBRE DE 2010 
 
Dia Extracte 
2 Atorgar una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
2 Convocar 3 places vacants a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament 
2 Suspendre la resolució d’un expedient d’obres 
2 Atorgar una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
3 Contractar la col·locació d’una barana a l’escala de l’ermita del Turó de la Mare de Déu 
3 Contractar la connexió de l’aula d’informàtica del Centre de formació Sax Sala 
3 Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal 
3 Contactar dels treballs de realització de les carrosses de la Cavalcada de Reis 
3 Aprovar una certificació d’obres  
3 Comparèixer en el Jutjat per ser part en un recurs contenciós interposat contra l’Ajuntament 
3 Aprovar la despesa per treballs de fixació de les porteries del camp de futbol municipal 
3 Ordenar a la propietària d’un immoble l’execució d’obres diverses  
3 Concedir a un particular una pròrroga per acabar unes obres  
3 Acceptar la renúncia a una sol·licitud de divisió horitzontal 

3 Aprovar la despesa per treballs de reparació d’un vehicle municipal 
3 Contractar un peó per a tasques de reforç a l’Àrea d’Espai Públic 
3 Aprovar la despesa per treballs d’adequació d’una sala de la biblioteca municipal 
4 Contractar treballs de millora de carrers del municipi 
4 Aprovar una certificació d’obres 
4 Aprovar una certificació d’obres 
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4 Aprovar una certificació d’obres 
4 Interposar un contenciós administratiu contra una sanció 
4 Retornar una garantia definitiva dipositada per l’adjudicació d’un contracte 
4 Retornar una garantia definitiva dipositada per l’adjudicació d’un contracte 
4 Contractar personal tècnic i de suport per a les Festes de Sant Martí 
4 Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical 
4 Concedir a una treballadora municipal una reducció de la jornada laboral  
4 Convocar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2010  
4 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers (octubre 2010) 
5 Contractar un espectacle cultural dins la programació de Festes de Sant Martí 
5 Aprovar un comodat sobre un terreny per ubicar-hi la fira d’atraccions de la Festa Major 
5 Donar conformitat al comodat sobre uns terrenys per ubicar-hi la fira d’atraccions  
5 Aprovar la despesa per contractat un espectacle infantil  
5 Estimar un recurs extraordinari de revisió 
5 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
5 Aprovar la despesa per contractar una orquestra per les Festes de Sant Martí 
5 Aprovar la despesa per contractar un servei de vigilància d’exposicions 
9 Contractar l’elaboració d’un informe d’avaluació de risc per a la salut 
9 Renovar l’assegurança d’un vehicle municipal 
9 Facilitar a un interessat còpia de dos expedients de llicència d’obres 
9 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol de cementiri municipal 
9 Aprovar la despesa per contractar l’estudi de viabilitat per a la creació d’una fira al municipi 
9 Concedir una llicència d’entrada de vehicles  
9 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de dos terminals de control horari 
9 Contractar treballs d’adequació de la vorera d’un carrer del municipi  
10 Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical 
10 Facilitar a un interessat còpia dels plànols d’un expedient d’obres 
10 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
10 Concedir una llicència d’entrada de vehicles  
10 Aprovar la despesa pel subministrament de dues mampares de seguretat 
10 Aprovar la despesa per contractar les obres d’adequació d’una plaça 
10 Aprovar la despesa pel subministrament de rotllos de plàstic protectors 
10 Concedir un ajornament i fraccionament en el pagament de contribucions especials 
10 Concedir un ajornament i fraccionament en el pagament de contribucions especials 
10 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
10 Aprovar la despesa pel subministrament d’elements de senyalització d’edificis municipals 
10 Aprovar la despesa per la contractació del monitoratge d’un taller de manualitats 
11 Resoldre una contracte signat amb Unión Fenosa Comercial SL 
11 Concedir una llicència d’obres menors  
11 Autoritzar l’arranjament de la façana d’un habitatge 
11 Procedir a la signatura d’un contracte de subministrament d’energia elèctrica 
11 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
12 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
12 Designar una persona per formar part d’una mesa de contractació 
12 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
12 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
12 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio 
12 Tenir per contestades diverses instàncies presentades i facilitar la documentació requerida  
12 Tenir per contestades diverses instàncies presentades i facilitar la documentació requerida  
12 Contractar en règim laboral a diverses persones dins els Plans extraordinaris d’ocupació local   
12 Contractar una persona per a l’Oficina Local d’Habitatge 
12 Declarar la caducitat d’una activitat de perruqueria  
12 Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic 
12 Donar de baixa una llicència de gual 
15 Tenir per contestat l’escrit d’un ciutadà amb el cos de la mateixa resolució 
15 Aprovar la despesa pel servei de guàrdia en cas de Pla Neucat 
15 Deixar sense efecte una resolució d’Alcaldia 
15 Aprovar la relació d’obligacions reconegudes fins a 15 de novembre de 2010 
16 Atorgar una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
16 Atorgar una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
16 Facilitar una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
16 Facilitar a un particular una còpia d’una llicència d’obres 
16 Atorgar una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
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16 Aprovar la despesa pel subministrament d’una mampara divisòria 
16 Aprovar la despesa pel subministrament de mobiliari urbà 
16 Reconèixer l’antiguitat d’una treballadora municipal 
16 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal (octubre 2010) 
16 Revocar la baixa en el Padró d’habitants de diverses persones 
16 Notificar el tràmit d’audiència a l’interessat d’un expedient de responsabilitat patrimonial 
17 Autoritzar la utilització d’un espai d’ús públic per organitzar-hi un acte electoral 
17 Aprovar una certificació d’obres 
17 Aprovar una certificació d’obres 
17 Aprovar la despesa per contractar treballs de desbrossament 
17 Atorgar una subvenció a una Junta de compensació del municipi 
17 Aprovar la despesa per contractar un espectacle d’animació infantil  
17 Aprovar la despesa per contractar un grup electrogen per la Festa Major 
17 Atorgar a un ciutadà un termini per presentar documentació  
17 Aprovar la despesa per contractar les obres d’adequació d’un aparcament públic 
17 Concedir un ajornament en el pagament de la taxa de parada en el mercat setmanal 
17 Aprovar la liquidació trimestral de la prestació del servei de subministrament d’aigua  
17 Retornar un dipòsit per la reposició d’elements urbanístics 
17 Aprovar la despesa per la contractació de revisions mèdiques al personal de l’Ajuntament 
17 Aprovar la despesa pel servei d’entrega de 10 tones de sal de desgel 
17 Assignar la quantitat atorgada pel Fons Català de Cooperació Local a diverses actuacions 
17 Donar de baixa una autorització de venda en el mercat setmanal 
17 Donar de baixa una autorització de venda en el mercat setmanal 
18 Aprovar la despesa per a la contractació d’un parc infantil per la Festa Major 
18 Aprovar la despesa per contractar una audició de sardanes 
18 Aprovar la despesa pel subministrament de cons reflectants 
18 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
18 Concedir una llicència a Endesa per estesa de línia elèctrica 
18 Aprovar la despesa pel subministrament de material didàctic per a l’Escola bressol municipal 
18 Aprovar la despesa pel subministrament d’un ordinador per a l’Oficina Local d’Habitatge 
18 Aprovar la despesa pel subministrament de 2 ordinadors per al Club de feina 
18 Aprovar la despesa per contractar una sessió de ball per a la Festa Major 
18 Aprovar la despesa pel subministrament de prestatgeries per a l’arxiu municipal 
18 Autoritzar a un ciutadà a poder disposar d’una plaça d’aparcament reservada 
18 Aprovar la despesa pel subministrament de sabates per a la Policia Local 
19 Cancel·lar un aval bancari dipositat com a garantia d’unes obres d’urbanització 
22 Facilitar a una empresa una còpia d’una llicència ambiental 
22 Aprovar la despesa pel lloguer de material d’enllumenat nadalenc 
22 Aprovar la despesa per contractar les obres d’adequació d’una zona de jocs infantils 
23 Aprovar la gestió econòmica d’una sortida cultural 
23 Aprovar la concessió d’una bonificació en la taxa de conservació del cementiri municipal 
23 Incoar expedient de baixa de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants 
23 Facilitar a un ciutadà una còpia de la llicència ambiental d’una activitat  
23 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
23 Aprovar la despesa per contractar feines de paleta per obres en un edifici municipal 
23 Rectificar una resolució de l’Alcaldia relativa a un expedient d’obres 
23 Aprovar la liquidació dels ingressos per a despeses de beneficència 
23 Sol·licitar la pròrroga d’un conveni per a la gestió del programa de lloguer social 
23 Sol·licitar la pròrroga d’un conveni relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge 
23 Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
23 Declarar un vehicle abandonat com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
23 Aprovar la despesa pel subministrament de vestuari per a treballadors/es de l’Ajuntament 
24 Ordenar al propietari d’un centre comercial a que esmeni les deficiències de l’ascensor  
24 Adjudicar definitivament un contracte d’obres 
24 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
24 Prendre coneixement dels ingressos per assistència als cursos del Centre de formació d’adults 
24 Aprovar la despesa per contractar una orquestra  
24 Contractar dues persones en el marc dels Plans extraordinaris d’ocupació local 
24 Declarar un vehicle abandonat com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
24 Aprovar la gestió econòmica per la utilització dels locals i jardins de la Rectoria Vella 
25 Aprovar la despesa per treballs d’adequació de voreres 
25 Contractar el subministrament de biondes de carretera 
25 Contractar el subministrament de tiquets de màquines expenedores de zona blava 
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25 Delegar les funcions de l’Alcaldia a un regidor durant l’absència de l’alcalde titular  
25 Aprovar la despesa pel lloguer d’enllumenat nadalenc 
25 Aprovar la gestió econòmica de la XXIX Copa de Futbol Sala 
25 Aprovar el pagament de gratificacions al personal laboral i funcionari  
25 Aprovar la despesa pel lloguer d’una carpa per a la Festa Major 
25 Contractar el subministrament d’un mòdul per a l’oficina de les pistes de petanca municipal 
25 Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític de la Corporació (novembre 2010) 
25 Aprovar la despesa per contractar obres al Casal de la gent gran 
25 Aprovar la despesa per contractar una orquestra per a la Festa Major 
25 Aprovar la despesa per contractar una orquestra per a la Festa Major 
25 Aprovar la despesa per contractar obres de reforma d’un espai per a pistes de petanca  
25 Aprovar la devolució de dipòsits als equips participants de la XXIX Copa de Futbol 
25 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal de l’Ajuntament 
25 Notificar un tràmit d’audiència a la interessada d’un expedient de responsabilitat patrimonial 
25 Autoritzar la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública 
25 Aprovar la despesa pel subministrament de vestuari per a la Policia Local  
26 Cancel·lar un aval bancari dipositat com a garantia d’unes obres d’urbanització 
26 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (novembre 2010) 
26 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre (novembre 2010) 
27 Aprovar una certificació d’obres  
29 Declarar la caducitat d’un expedient d’aprovació d’un projecte constructiu 
29 Aprovar la despesa per contractar una activitat en el marc de les Festes d’hivern 2010-2011 
29 Aprovar la contractació d’una assegurança d’accidents  
29 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
29 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
29 Contractar diversos treballs d’adequació del pavelló per a la festa de Cap d’Any 
29 Aprovar la factura de despeses de la depuradora d’aigües (setembre 2010) 
29 Concedir a diverses persones una bonificació a la taxa per la recollida  d’escombraries 
29 Aprovar la despesa per contractar espectacles de circ per a les Festes d’hivern 
29 Aprovar la despesa per contractar un espectacle de música clàssica 
29 Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical  
29 Concedir una llicència administrativa per tinença d’animals potencialment perillosos 
29 Aprovar la despesa pel subministrament de pilones indeformables 
29 Incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística 
29 Autoritzar a un ciutadà a disposar d’una plaça d’aparcament reservada  
29 Generar crèdits a la partida de l’estat de despeses del pressupost municipal 
29 Aprovar la despesa per contractar un tren turístic dins les Festes d’hivern 2010-2011  
29 Concedir el canvi de nom d’una llicència d’entrada i sortida de vehicles 
30 Aprovar la concessió d’ajuts socials per a famílies amb infants escolaritzats de 0 a 3 anys  
30 Incoar un expedient sancionador al propietari d’un bar musical 
30 Aprovar la relació d’obligacions reconegudes fins a 30 d’octubre de 2010 
30 Autoritzar l’ocupació de la via pública d’una parada en el mercat setmanal 
30 Autoritzar l’ocupació de la via pública d’una parada en el mercat setmanal 

 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL 
MES DE NOVEMBRE DE 2010 
 
Dia Extracte 
10 Resolució acord incoació 
10 Resolució proposta sanció 
22 Estimar resolució Sr. Carlos Prieto Ungria 

 
 
14. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE SETEMBRE, OCTUBRE I 
NOVEMBRE DE 2010. 
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Durant el mesos de setembre, octubre i novembre de 2010, i per raons de màxima 
urgència, l’Alcaldia ha procedit a la contractació del personal que es descriu a 
continuació:  
 
Setembre 2010:  
 

- 1 tècnica tutora per a l’Escola bressol municipal 
- 2 monitores per a l’Escola bressol municipal 
- 1 coordinador dels serveis d’informació al Parc Montnegre-Corredor 
- 5 professors per al Centre de formació d’adults Baix Montseny  
- 1 monitora per l’Escola bressol municipal el Blauet 
- 1 auxiliar administrativa per al Pla Educatiu d’Entorn 
- 2 vetlladors per a l’IES Baix Montseny 

 
Octubre 2010: 
 

- 1 monitora per a activitats esportives per a la gent gran 
- 2 peons per a l’Àrea d’Esports 
- 1 tècnica mitjana per a la Casa d’oficis 
- 1 professora per a tasques de docent a la Casa d’oficis 
- 6 administratius/ves per a l’Àrea de Cultura 
- 2 administratius/ves per al Pla Educatiu d’Entorn 
- 1 auxiliar administrativa per a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
- 2 administratius/ves per al Pla Educatiu d’Entorn 

  
Novembre 2010: 
 

- 1 peó per a l’Àrea d’Espai Públic 
- 1 auxiliar administratiu per a l’Oficina d’habitatge 

 
També durant el mes de novembre de 2010, l’Alcaldia ha contractat el següent 
personal, en el marc dels Plans extraordinaris d’ocupació local del Servei 
d’Ocupació de Catalunya: 
 

- 9 tècnics mitjans  
- 2 auxiliars administratius/ves  
- 6 administratius/ves  
- 2 oficials jardiners 
- 2 peons de jardineria 
- 2 peons d’obres 
- 3 oficials paleta  

 
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 el mesos de setembre, octubre i 
novembre de 2010, i la Corporació se’n dóna per assabentada: 
 
Setembre 2010: 
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Ana Ortiz Espinosa tècnica tutora 
Anna Pujolràs Giol monitora 
Sílvia Pinto Mena monitora 
Jordi Travessa Puigvert coordinador de serveis 
Marta Palomé professora 
Marcel Fontanillas professor 
Neus Selga professora 
Sílvia Herranz professora 
Anabel Quiñones professora 
Anna Padró Argimon monitora 
Khadija Mouloud auxiliar administrativa 
Elena Casañas Zaragoza vetlladora 
Carles Nieto Rodríguez vetllador 
 
Octubre 2010: 
 
Dolors Reberté Ferran monitora 
Guillem Alfaras Espinàs peó 
Francesc Xavier Godoy Garcia peó 
Sandra Ortigosa Trotter tècnica mitjana 
Bernadeta Pujol Casals professora 
Mikel Salvadó Larrinaga administratiu 
Ernest Mena Vera administratiu 
Martí Colominas Gener administratiu 
Maria Mercedes Pérez Alonso administrativa 
Samuel Penalva Segarra administratiu 
Mireia Travesset Campaña administrativa 
Antonio Martínez Rovira administratiu 
Alba Montané Collet administrativa  
Maria Carmen Romero Valencia auxiliar administrativa 
Jordi Marlet Barceló administratiu 
Rocio Molina Sánchez administrativa 
 
Novembre 2010: 
 
Albert Reverter Garcia peó 
Jesús Martín Martín auxiliar administratiu 
 
Persones amb contractes subjectes a Plans extraordinaris d’ocupació local del 
Servei d’Ocupació de Catalunya: 
 
Clara Miarons Medina   tècnic mitjà 
Eva M. Pilar Valencia    tècnic mitjà 
Montserrat Roig Panisello   tècnic mitjà 
Jordi Vizcaino Teira    tècnic mitjà 
Laura Navarro Moyano   auxiliar administrativa 
Judith Fernández Zambrano   administrativa 
Encarna Sánchez Sánchez   administrativa 
Raquel Bergés Bueno   auxiliar administrativa 
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Sílvia Compte Anguela   tècnic mitjà 
Montserrat Ricart Pareja   administrativa 
Josep Miquel Bosacoma Audí  administratiu 
Francisco Palomares Garcia   oficial paleta 
Pol Braso Prado    administratiu 
Ferran Casajoana Valls   oficial jardineria 
Manuel Herrero Lorenzo   oficial jardineria 
Juan Francisco Salas Rios   peó jardineria 
Martí Mesa Martí    peó jardineria 
Ebrima Drammeh Camara   oficial paleta 
Alvaro Moya Jodar    oficial paleta 
Joan Font Anfrons    peó d’obres 
Robustiano Fernández Rojo   peó d’obres 
Noelia Pons Victory    tècnic mitjà 
Maria Orozco Costa    tècnic mitjà 
Oriol Arribas Masó    administratiu 
Roberto Cerviño Bouzas   tècnic mitjà 
Maite Pérez Vicente    tècnic mitjà 
 
 
15. PRECS I PREGUNTES. 
 
Prec que formula el grup municipal del PSC 
 

 El Sr. Castaño recorda que en el darrer Ple el seu grup va formular un 
prec en relació a l’aparcament de vehicles que hi ha entre el pavelló 
poliesportiu i el camp de futbol, que sovint queda saturat per l’elevada 
activitat esportiva en aquella zona. Vam demanar –diu- que es revisés el 
repartiment de places d’estacionament de turismes i d’autocars, atès que 
el temps ha demostrat que per als autocars hi ha places amb escreix. Per 
sorpresa nostra, hem vist que fa uns dies s’han repintat les marques 
viàries d’aparcament i que tot ha quedat igual que abans. Demanem 
que es revisi la distribució dels aparcaments per mirar de guanyar 
algunes places per als turismes. 
  

El Sr. alcalde diu que es recull el prec del grup municipal del PSC. 
 
 
Preguntes que formula el grup municipal de la CUP 
 

 El Sr. Ventura diu que fa uns 6 mesos l’equip de govern va presentar un 
informe sobre el funcionament, organització i mancances de la Policia 
Local de Sant Celoni, en el que s’apuntaven un seguit de suggeriments 
per millorar el servei. S’ha dut a terme alguna d’aquestes iniciatives 
per assolir una millora del servei policial? 

 
El Sr. alcalde respon que en aquests moments s’està treballant en la línia del que 
apuntava el Pla de qualitat de la Policia Local. Així, per exemple, la incorporació 
de dos nous agents permetrà una reestructuració de la plantilla per tirar 
endavant el model de policia de proximitat que es planteja a l’estudi. També 
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s’han fet modificacions pel que fa al repartiment de responsabilitats entre els 
diferents comandaments.  
 
El Sr. Ventura diu que, pel que sembla, s’han fet canvis a nivell d’horaris i de 
quadrants perquè en l’estudi es detectava una mancança d’agents, de caporals i 
d’algun sergent en el torn de nit. 
 
El Sr. alcalde explica que s’han fet modificacions per a que algun dels dos 
sergents cobreixi el torn de tarda. El problema és el nombre total de caporals i 
d’agents de què disposem. Segurament la incorporació de dos nous agents ens 
permetrà reorganitzar millor el personal de cada torn.  
Actualment es fa difícil reforçar més el torn de nit. Hem de pensar que es tracta 
d’un servei que s’ha de cobrir les 24 hores dels 365 dies de l’any i que en 
aquests moments el número d’efectius que tenim no ens permet fer massa 
canvis. 
 
 

 El Sr. Ventura diu que a finals de 2007 el Ple municipal, amb el vot 
favorable de l’equip de govern actual, va aprovar una moció per a la 
creació d’una Comissió mixta per al seguiment dels mitjans de 
comunicació municipals. Tres anys més tard –diu- aquesta comissió no 
s’ha posat en funcionament. Quan pensa activar aquesta comissió 
l’equip de govern? Ha tingut mai la intenció de complir aquesta 
moció aprovada pel Ple municipal, amb els vots favorables del 
propi grup municipal de CiU? 

 
La Sra. Costa demana disculpes pel retard en la creació d’aquesta comissió de 
seguiment. Aquest és un tema –diu- que figurava en el programa electoral de 
CiU i, per tant, tenim tota la intenció de posar-la en marxa en breu. És cert que 
periòdicament s’ha vingut reclamant la creació d’aquesta comissió per part de la 
CUP. Esperem poder complir aquest mandat del Ple el més aviat possible. 
 
 
Prec que formula el grup municipal de la CUP 
 

 La Sra. Vinyets diu que, arran de la recent sentència del Tribunal Suprem 
sobre la immersió lingüística a Catalunya, demà a les 8 del vespre hi ha 
convocada una concentració davant l’Ajuntament, com a mostra de 
rebuig per aquesta decisió judicial. Volem aprofitar aquest micròfon –
diu- per demanar l’assistència dels veïns i veïnes de Sant Celoni a 
aquesta concentració per demostrar el nostre desacord amb la 
sentència. 

 
El Sr. alcalde diu que recolza aquesta iniciativa i anima també la ciutadania a 
concentrar-se demà a les 8 del vespre, a la Plaça de la Vila, per donar més força 
a la moció aprovada avui pel Ple municipal. 
 
El Sr. Casado demana que la moció en defensa de la immersió lingüística que el 
Ple acaba d’aprovar, es comuniqui també als Consells escolars de cada centre 
educatiu, a més dels seus directors. 
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El Sr. alcalde diu que, de fet, els directors són els presidents dels Consells 
escolars, però podem traslladar la moció aprovada a les AMPA’s i a tota la 
comunitat educativa. 
 
 
Prec que formula el grup municipal del PSC 
 

 El Sr. Castaño diu que, com s’ha comentat abans, per a que la Policia 
Local funcioni millor i sigui més operativa, es necessiten un parell 
d’agents més. El nostre grup ja ho va proposar en el seu moment i així va 
quedar recollit en la plantilla de personal que forma part del pressupost 
municipal de 2010. Demanem que s’agilitzi el màxim possible la 
tramitació per a la convocatòria pública d’aquestes dues places. 
  

El Sr. alcalde diu que es recull el prec, però que s’està seguint el procés de 
tramitació que ens marca la llei. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:05 hores i 
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
L’alcalde          El secretari 


