ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2011

Identificació de la sessió:
Data: 7 de novembre de 2011
Inici: 21:07 hores
Fi: 22:32 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: extraordinari
Assistents:
President:
Regidors/es:

Joan Castaño Augé
Jordi Arenas Vilà
Magalí Miracle Rigalós
Julia de la Encarnación Gómez
Josep M. Bueno Martínez
Maria Isabel Coll Roig
Jaume Tardy Martorell
Francesc Deulofeu Fontanillas
Laura Costa Olivé
Raül Garcia Ramírez
Miquel Negre Sánchez
Josefa Lechuga Garcia
Marià Perapoch Valls
Josep Maria Garcia Sala
Daniel Corpas Cullet
Gerard Masferrer Marfil
Maria Carmen Montes Azcutia

Secretari:
Interventor:

Ramon Oriol Grau
Joan Muntal Tarragó

PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CUP-PA
CUP-PA
ICV-EUIA-E

Ordre del dia:
1. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 27.10.2011
d’acceptació de la subvenció per al finançament de l’Escola municipal de
música per al curs 2010-2011 i d’aprovació de la signatura del corresponent
conveni.
2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 27.10.2011
d’acceptació de la subvenció per al finançament de l’Escola bressol municipal
per al curs 2010-2011 i d’aprovació de la signatura del corresponent conveni.
3. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les Ordenances fiscals
per a l’any 2012 i següents.
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Desenvolupament de la sessió:
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.
Atès que ningú fa ús de la paraula es dóna inici a la sessió plenària.
1. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE 27.10.2011 D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL
FINANÇAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PER AL CURS 20102011 I D’APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CORRESPONENT CONVENI.
El Sr. alcalde explica que es proposa al Ple la ratificació d’un acord adoptat per la
Junta de Govern Local d’acceptació d’una subvenció del Departament
d’Ensenyament per al finançament de les despeses de l’Escola municipal de
música del curs anterior. L’acord va ser adoptat per la Junta de Govern Local per
poder complir amb el termini marcat.
Intervé el Sr. Masferrer i diu que, com tothom ha vist, l’import d’aquesta
subvenció és menor del que s’esperava, com a conseqüència de les retallades
aplicades pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Igualment succeeix amb la
subvenció per al finançament de l’Escola bressol municipal “El blauet”. En
ambdós casos, -diu- fins ara les despeses es repartien a terços entre
l’Ajuntament, la Generalitat i els usuaris del servei. Amb aquesta retallada canvia
el percentatge en la distribució dels costos. Volem saber qui assumirà la
quantitat de diners que deixa d’aportar la Generalitat, i si el servei es veurà
afectat.
El Sr. alcalde respon que, tan en un cas com en l’altre, les taxes que paguen les
famílies s’aproven en principi per a tot el curs escolar, però com podem veure
per les notícies que apareixen a la premsa, alguns ajuntaments en la mateixa
situació estan revisant les taxes per tal que les retallades de la Generalitat no
repercuteixin només sobre l’Ajuntament. A la majoria de municipis s’està
repercutint el 50% sobre les famílies i el 50% sobre l’Ajuntament. Nosaltres –
diu- també estem estudiant la possibilitat de modificar les taxes, però mirarem
de conservar els preus actuals fins al curs vinent si aconseguim quadrar el
pressupost de 2012. Si no fos així, sempre es poden modificar les taxes al gener
o al febrer de l’any vinent.
El Sr. Masferrer diu que els regidors de la CUP votaran a favor de la proposta,
però demana que consti en acta seva disconformitat amb aquestes retallades del
Departament d’Ensenyament. En el Ple del passat 29 de setembre ja es va
aprovar una moció en aquest sentit. Pensem –diu- que l’equip de govern i la
resta de grups municipals hem de treballar perquè això no torni a passar.
La Sra. Montes diu que, com ja va comentar a la Comissió informativa, li ha
sobtat molt el procediment per acceptar la subvenció. La retallada de la
Generalitat representa que la subvenció de l’Escola de música passa de 600 a
460 € per alumne i, a sobre, -diu- això ha de ser aprovat pel Ple si no volem
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perdre tota la subvenció. Em sembla retorçat fins a un extrem increïble... Si
aquesta forma d’actuar segueix en els propers anys, s’haurà de prendre alguna
determinació per reclamar uns límits que no posin en perill els serveis que
s’estan prestant per part dels ajuntaments. Caldrà buscar alguna solució per a
que aquestes reduccions tan elevades no afectin l’economia municipal.
La Sra. Costa explica que l’any 2009 l’equip de govern anterior, conscient de la
importància de les escoles bressol en termes de conciliació familiar i de foment
de l’ocupació i davant del dèficit de Sant Celoni en escoles bressol, va decidir
municipalitzar 70 places d’escola bressol privades. Les famílies que ocupaven
aquestes 70 places privades van rebre subvenció de l’Ajuntament per compensar
la diferència de cost amb l’Escola bressol pública. Des de l’any passat una de les
escoles bressol privades de Sant Celoni ja rep una subvenció de la Generalitat de
Catalunya. Això fa que l’Ajuntament s’estalviï uns 20.000 € de la partida que
tenia prevista. Per tant, es podrien utilitzar aquests recursos per cobrir part de la
retallada aplicada pel Departament d’Ensenyament en el finançament de l’Escola
bressol municipal.
El Sr. alcalde diu que s’estan barrejant les coses. En aquest punt –diu- estem
tractant de la subvenció de la Generalitat per a l’Escola de música i en el següent
punt parlarem de la subvenció per a l’Escola bressol municipal. Entre el curs
passat i el curs que tenim en marxa, l’ajuntament deixarà d’ingressar uns
110.000 € per la prestació dels serveis d’Escola de música i d’Escola bressol. Els
diners del curs passat són impossibles de recuperar perquè les taxes no tenen
efectes retroactius. D’altra banda, hi havia rumors de noves retallades a partir
del proper mes de gener, especialment en les subvencions a les escoles bressol.
La intenció de l’equip de govern és mirar de suportar econòmicament aquestes
retallades durant l’actual curs 2011-2012 i, si això no és possible, s’hauran de
fer retocs en les taxes que paguen les famílies. Si actuem com ho estan fent la
majoria d’ajuntaments, la bonificació a les famílies que porten els seus fills a les
escoles bressol privades haurà de tenir menys efecte i, segurament, haurem de
posar sobre la taula l’establiment d’uns criteris basats en la renda familiar a
l’hora d’atorgar aquestes bonificacions. Quan sigui l’hora, en parlarem amb tots
els grups municipals per arribar a un acord de consens.
La Sra. Montes diu que el passat mes de juliol es va portar al Ple l’adjudicació del
contracte per a la gestió de l’Escola municipal de música i ningú va parlar de les
possibles retallades en les subvencions de la Generalitat de Catalunya. A
principis d’agost la premsa ja parlava d’aquestes retallades, que probablement
es repeteixin al mes de gener. No sabem cap a on derivarà la situació.
El Sr. alcalde diu que l’Escola municipal de música està gestionada per una
empresa privada i és cert que s’acaba de fer un nou contracte per uns quants
anys, però ens trobaríem en la mateixa situació si el servei es gestionés de
manera directa per l’Ajuntament. La Generalitat ha retallat uns recursos que
rebíem de manera habitual any rere any. Haurem d’entomar aquest retrocés en
les subvencions –diu- i mirar de trobar la formula més adient per no perjudicar
les famílies que més ho necessiten, és a dir, que s’haurà de tenir en compte el
nivell d’ingressos i de patrimoni de les famílies.
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La Sra. Montes diu que, segons la proposta, a l’Escola de música hi ha un total
de 230 alumnes subvencionats. Pregunta si tots els alumnes estan
subvencionats.
El Sr. alcalde explica que el cost d’aquests 230 alumnes de l’Escola de música es
paga a terços entre l’Ajuntament, la Generalitat i les famílies usuàries.
La Sra. Montes diu que, per tant, tots els alumnes menors de 18 anys estan
subvencionats, independentment de la seva renda familiar.
El Sr. alcalde matisa que estan subvencionats els alumnes fins a 16 anys.
Després d’aquestes intervencions i atès que
La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 d’octubre de 2011, va prendre,
entre d’altres, el següent acord:
<< ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I LA SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA
MUNICIPAL PER AL CURS 2010-2011
En data 24 d’abril de 2006 l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya van subscriure un conveni per a la
creació d’una Escola municipal de música, amb la descripció següent:
Denominació: Escola de música municipal de Sant Celoni
Codi: 080665743
Titular: Ajuntament de Sant Celoni
NIF: P0820100F
Adreça: Ctra. Vella, 25 - C/ Germà Emilià – C/ Sant Josep, 18
Població: 08470 Sant Celoni
Comarca: Vallès Oriental
En data 17 d’octubre de 2006 ambdues administracions van subscriure un nou
conveni per al finançament de l’Escola de música municipal.
El conveni marc, de data 9 de juliol de 2008, entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, referent al
finançament del sosteniment de les places públiques d’escoles de música i de
dansa de titularitat de les corporacions locals, estableix a la clàusula cinquena
que “per tal de contribuir al cofinançament del cost de les despeses de
funcionament i de personal docent, s’estableix un mòdul de subvenció de 600 €
per alumne/a escolaritzat en escoles de música...”.
La clàusula sisena de l’esmentat conveni marc estipula que aquest finançament
estarà “...condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
de la Generalitat de Catalunya de cada exercici pressupostari”.
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En data 28 d’octubre de 2010 l’Àrea de Cultura va trametre la sol·licitud de
subvenció per al funcionament de l’Escola de música municipal de Sant Celoni,
curs 2010-2011, per a 230 alumnes.
En data 23 de setembre de 2011 el Departament d’Ensenyament informa que
per al curs 2010-2011 i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, el
Departament d’Ensenyament atorga una subvenció de 460 € per alumne/a
escolaritzat a l’Escola municipal de música de Sant Celoni, amb edats compreses
entre 4 i 18 anys, i tramet conveni per formalitzar la subvenció.
Segons la clàusula primera de la minuta del conveni entre l’Ajuntament de Sant
Celoni i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al
finançament de l’Escola de música municipal per al curs 2010-2011, el
Departament d’Ensenyament ha concedit una subvenció de 105.800 € per al
finançament de l’Escola de música municipal, corresponent 460 € per cadascú
dels 230 alumnes escolaritzats.
Vistos els informes tècnics emesos al respecte, a proposta de la regidora de
Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Acceptar la subvenció per al finançament de l’Escola de música municipal per
al curs 2010–2011 i aprovar la signatura del conveni entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i
l’Ajuntament de Sant Celoni, per al finançament de l’Escola de música municipal
per al curs 2010–2011.
2. Trametre aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
3. Ratificar aquest acord en el Ple municipal. >>
D’acord amb els termes definits en la part dispositiva de l’acord i amb l’escrit de la
Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya que consta a l’expedient, a proposta de l’Alcaldia i previ
dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels
17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Ratificar íntegrament l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre de
2011 transcrit a la part expositiva.
2. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
efectivitat i execució d’aquest acord.
2. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE 27.10.2011 D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL
FINANÇAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PER AL CURS 20102011 I D’APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CORRESPONENT CONVENI.
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La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 d’octubre de 2011, va prendre,
entre d’altres, el següent acord:
<< ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I LA SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL
PÚBLICA, CURS 2010-2011
En data 3 de febrer de 2009 l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya van subscriure un conveni per crear
una llar d’infants pública de titularitat municipal:
Denominació: Llar d’infants El Blauet
Codi: 08070295
Titular: Ajuntament de Sant Celoni
NIF: P0820100F
Adreça: C/ Pere Ferrer, 15
Població: 08470 Sant Celoni
Comarca: Vallès Oriental
En data 6 de juliol de 2010 ambdues administracions van subscriure un nou
conveni per al finançament de l’Escola bressol municipal El Blauet.
L’acord marc, de data 19 de novembre de 2010, entre el Departament
d’Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, referent al finançament del sosteniment de les places
públiques de llars d’infants de titularitat de les corporacions locals, estableix a la
clàusula segona que durant el curs 2010–2011 l’import establert per al
finançament del sosteniment d’aquestes places serà de 1.800 € per alumne
equivalent.
La mateixa clàusula segona també estipula que “aquests imports es condicionen
a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del Departament
d’Educació de l’exercici de l’any 2011”.
En data 17 de desembre de 2010, des de l’àrea de Cultura es va trametre la
sol·licitud de subvenció per al funcionament de l’escola bressol municipal, per a
113 alumnes, per al curs 2010–2011.
Per al curs 2010-2011 i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, el
Departament d’Ensenyament atorga una subvenció de 1.600 € per alumne
equivalent.
En data 22 de setembre de 2011 el Departament d’Ensenyament informa que
per al curs 2010–2011 i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, el
Departament d’Ensenyament atorga una subvenció de 1.600 € per alumne
equivalent.
Segons la clàusula primera de la minuta de conveni entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i
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l’ajuntament de Sant Celoni per al sosteniment del funcionament de centres
educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs
2010–2011, el Departament d’Ensenyament ha concedit una subvenció de
180.800 € per al finançament de l’Escola bressol municipal El Blauet,
corresponent a 1.600 € per cadascú dels 113 alumnes.
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de
Govern Local ACORDA:
1. Acceptar la subvenció per al finançament de l’escola bressol municipal per al
curs 2010–2011 i aprovar la signatura del conveni entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni per
el finançament de l’Escola bressol pública El Blauet per un import de 180.800 €
per el curs 2010-2011.
2. Trametre aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
3. Ratificar aquest acord en el Ple municipal.>>
D’acord amb els termes definits en la part dispositiva de l’acord i amb l’escrit de la
Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya que consta a l’expedient, a proposta de l’Alcaldia i previ
dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels
17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Ratificar íntegrament l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre de
2011 transcrit a la part expositiva.
2. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
efectivitat i execució d’aquest acord.
3. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2012 I SEGÜENTS.
Intervé el Sr. alcalde i diu que el regidor d’Economia farà una explicació global
de la modificació de les Ordenances fiscals que es proposa per a l’any vinent. Si
avui s’aprova aquesta modificació, s’haurà d’exposar al públic l’expedient als
efectes de la presentació d’al·legacions. Les Ordenances definitivament
aprovades s’han de publicar íntegrament en el Butlletí oficial de la província
abans del 31 de desembre de 2011, per a que puguin ser aplicades l’any 2012.
Des de l’equip de govern –diu- portem aquesta proposta al Ple amb la voluntat
de consensuar les al·legacions que es presentin durant el període d’exposició
pública de l’expedient. També he de dir que, amb posterioritat a la proposta, el
grup municipal del PSC ha introduït una esmena per poder fer quadrar les xifres
del pressupost de 2012 que està en fase d’elaboració, en el sentit d’incrementar
fins al 6,2% la proposta inicial d’augmentar un 3,2% l’Impost sobre béns
immobles (IBI).
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La nostra intenció és mantenir els serveis bàsics que estem prestant a la
població, especialment els referits a temes educatius i socials, i prosseguir en
aquesta línia d’austeritat i de millora de la gestió administrativa per mirar de
quadrar el pressupost de 2012. També volem introduir criteris de renda i
patrimoni en la bonificació de les taxes, per tal d’ajustar-nos a les necessitats
reals de les famílies. Per això, en la bonificació de l’IBI a les famílies nombroses
proposem aplicar el criteri de renda i limitar la bonificació a les famílies que
tenen un sol habitatge. Aquesta seria, a grans trets, la filosofia de les
Ordenances fiscals que es presenten avui al Ple. Estem oberts al diàleg per mirar
d’arribar un consens que ens permeti aprovar la modificació de les Ordenances
fiscals en benefici del pressupost de 2012, per tal de continuar donant serveis als
veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria.
Pren la paraula el Sr. Bueno i diu que en aquesta proposta d’aprovació
provisional de modificació de les Ordenances fiscals per al 2012 la intenció inicial
de l’equip de govern era no apujar els impostos més enllà de l’IPC per no gravar
més la situació dels veïns i veïnes del municipi en l’actual context de crisi
econòmica. Però a l’hora de quadrar les Ordenances fiscals amb la proposta de
pressupost per al 2012 que estem elaborant i amb el treball exhaustiu d’ajust de
la despesa que estan fent totes les àrees municipals, sorgeix la necessitat
d’introduir l’esmena que hem presentat per apujar l’IBI fins al 6,2% (enlloc del
3% proposat inicialment). És l’única manera de tenir un cert marge per ajustar
de manera factible els ingressos i les despeses en el pressupost de 2012.
La proposta de l’equip de govern és, doncs, aplicar l’augment de l’Índex de preus
al consum (IPC) sobre totes les Ordenances fiscals, amb excepció de l’IBI que
s’incrementaria un 6,2% (que equival a la mitjana del que estan aplicant altres
municipis veïns).
D’altra banda, la taxa per la retirada de vehicles (el servei de grua municipal) i
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (les
plusvàlues) s’apugen per sobre de l’IPC perquè hem considerat que només
afecten la ciutadania en supòsits determinats. En el cas de la grua, aquest
increment es justifica perquè tenim un dèficit en la gestió del servei i perquè
aquesta taxa sorgeix d’una actitud incívica d’alguns ciutadans. Quant a les
plusvàlues, l’augment proposat és del 8%.
Pel que fa la resta de taxes i impostos, com he dit, l’increment és el de l’IPC, és
a dir, del 3,2%. Val a dir –continua el Sr. Bueno- que s’introdueixen dos nous
supòsits que, encara que siguin anecdòtics, voldria citar: la taxa per l’ús de la
sala d’actes de la Rectoria Vella per a la celebració de casaments (fins ara la sala
es cedia gratuïtament, però creiem oportú d’establir una taxa per cobrir les
despeses que es generen, com el pagament de la persona que ha d’obrir i tancar
la sala), i la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb tanques publicitàries,
que fins ara no estava reglamentat.
Quant a les bonificacions, continuen vigents la majoria de les que es van
introduir l’any passat perquè considerem que són del tot aplicables a data d’avui.
Afegim, però, un criteri de renda i patrimoni familiar en la bonificació de l’IBI,
especialment en el cas de les famílies nombroses.
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Aquestes són les principals característiques de la modificació de les Ordenances
fiscals que l’equip de govern porta al Ple. Es tracta d’una proposta pensada per a
que pugui ser suportada pels veïns i veïnes del municipi en un moment de crisi
econòmica com l’actual. Creiem que no s’ha de gravar la ciutadania amb més
impostos, sinó fer una feina interna d’ajust de la despesa, que l’equip de govern
ja està posant en pràctica.
La Sra. Montes diu que li sobta que s’hagi d’aprovar un increment dels impostos
quan encara no es coneix el pressupost de l’any vinent. L’equip de govern
assegura que hi està treballant, però em sembla difícil –diu- decidir quant s’han
d’apujar els impostos sense conèixer quin serà el total de la despesa en el
pressupost de 2012. Quant a l’IBI, es proposa bonificar un 20% de la quota a les
famílies nombroses de fins a 3 fills, amb una bonificació mínima de 106 €. I el
mateix, en escalat, per a 4 i 5 ò més fills. Això significa que, si l’impost que han
de pagar és menor de 106 €, els retornaran igualment 106 €? Trobo bé que es
tingui en compte el nombre de fills, però faltaria també tenir una consideració
especial per a la gent gran, perquè els pensionistes que viuen sols no gaudeixen
de cap bonificació i molts d’ells poden estar passant dificultats econòmiques.
Respecte de l’increment del 50% de l’IBI als habitatges desocupats, es podria fer
a l’inrevés: bonificar l’IBI als propietaris d’aquests habitatges si els posen a la
borsa d’habitatges de lloguer. Cal valorar quina de les dues opcions incentivaria
millor el moviment de pisos buits. Finalment, voldria comentar que l’increment
de l’IBI no és d’un 6,2% ja que s’hi ha d’afegir el 2% que pujarà el valor
cadastral dels habitatges l’any vinent, llevat que ja s’hi hagi inclòs.
El Sr. alcalde explica que l’equip de govern està treballant en l’elaboració del
pressupost de la Corporació per a l’any 2012. A partir de la setmana vinent –diuestarem en disposició d’asseure’ns amb tots els grups polítics municipals per
avançar-los quines són aquelles partides que creiem que cal ajustar per poder
equilibrar ingressos i despeses, cosa que no serà gens fàcil. Hem de tenir en
compte que partim d’un pressupost de 2010 prorrogat per a enguany, en el que
es van produir uns ingressos extraordinaris que no s’han produït aquest 2011 i
que, probablement, tampoc es produiran al 2012. Val a dir també que en la
confecció del pressupost de 2012 tenim uns interrogants que, ara per ara, ningú
pot desvetllar. No se’n sap res dels pressupostos de l’Estat, ni dels de la
Generalitat de Catalunya, ni dels de la Diputació de Barcelona, i desconeixem,
per tant, quins recursos es destinaran a l’Administració Local en una situació de
dificultat com la que estem vivint.
Estem oberts a parlar de les Ordenances fiscals i de les bonificacions que podem
aplicar, sempre tenint en compte que aquestes bonificacions s’han de quantificar
molt bé perquè representen una minva en els diners que ingressa l’Ajuntament.
Quant als habitatges desocupats, si no recordo malament, les Ordenances fiscals
de 2008 ja contemplaven un recàrrec del 50% de l’IBI sobre els habitatges
desocupats. Tenim acabat actualment el llistat dels habitatges que es poden
considerar desocupats; cal veure ara si jurídicament és aplicable aquest recàrrec
per promoure que els propietaris posin el seu habitatge en el mercat de lloguer.
En els últims anys s’ha incrementat considerablement el parc d’habitatges de
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lloguer; el problema, avui en dia, no és la falta de pisos per llogar, sinó els
recursos limitats de les famílies que sovint impossibiliten l’accés a l’habitatge.
En aquest sentit, voldria indicar que estem en contacte amb l’entitat financera
que gestiona els habitatges de protecció oficial del carrer Maria Aurèlia
Capmany, per tal de revisar els preus de lloguer d’aquests pisos, que estan per
sobre dels preus de lloguer dels habitatges privats.
Pel que fa a l’IBI, no tenim la certesa que l’increment del 6,2% que proposem es
vegi augmentat per un 2% del valor cadastral. Cal recordar que els anys 2007 i
2008 l’Estat va incrementar un 2% el valor cadastral dels immobles, el 2009
només un 1% i el 2010 no hi va haver cap augment.
La Sra. Montes diu que això es veurà en un parell de mesos.
El Sr. alcalde diu que l’experiència és que aquesta revisió dels valors cadastrals
ha baixat amb els anys.
Intervé el Sr. Deulofeu i diu que l’equip de govern no ha comentat l’augment
d’alguna de les categories de l’Impost sobre les activitats econòmiques (IAE),
com tampoc ha dit res de l’increment d’un 30% en un tram de la taxa per
estacionament de vehicles en zona blava. Voldríem saber –diu- quin raonament
s’ha seguit per decidir aquests increments.
El Sr. alcalde respon que, pel que fa a l’IAE, l’increment en alguna categoria
representa molt poca quantitat a nivell d’ingressos. Cal dir, però, que la primera
categoria (tota la zona industrial de Sant Celoni i la Batllòria) no es modifica
perquè ja està al seu topall màxim. La categoria que augmenta és la que afecta
a oficines bancàries i grans negocis. Cal recordar que abans l’IAE gravava totes
les activitats, però ja fa uns anys que es va anul·lar aquest impost per aquells
negocis que no arriben a un facturació anual d’un milió d’euros. Aquest
increment no afecta, per tant, als petits negocis del municipi. Hem considerat
just aplicar el que marca la llei, és a dir, que com a màxim hi hagi una diferència
del 0,1% entre les diferents categories. I aquesta és la proposta que fem.
El Sr. Bueno indica que abans no ha parlat de l’IAE ni de la taxa per
l’estacionament en zona blava perquè no representen augments significatius en
els ingressos. Quant a l’IAE, tal com ha explicat el Sr. alcalde, el que s’ha fet és
posar totes les zones al tipus impositiu màxim, amb la diferència d’una dècima
entre categories que marca la llei. Pel que fa a l’increment del primer tram de la
taxa per estacionament en zona blava, considerem que el fet de passar de 0,30
a 0,40 € permetrà que en la primera mitja hora hi hagi més rotació dels vehicles
estacionats.
El Sr. Deulofeu pregunta si s’ha consensuat amb els sectors comercial i industrial
del municipi aquests augments de l’IAE i de la zona blava, i les seves possibles
afectacions.
El Sr. alcalde indica que aquest tema s’ha comentat amb alguna persona a nivell
individual. Hem de tenir en compte, però, -diu- que l’increment de l’IAE no
afecta a la gran majoria de les activitats.
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El Sr. Deulofeu pregunta si s’ha explicat a la Unió de Botiguers i Comerciants i al
col·lectiu d’industrials com els afectaran els increments dels impostos municipals.
El Sr. alcalde vol deixar clar que, si s’aprova definitivament la modificació de les
Ordenances fiscals que es proposa, en el cas, per exemple, d’una família de Sant
Celoni o la Batllòria amb un pis i un cotxe, els representarà de mitjana un
augment de 27 € anuals. És a dir, estem parlant de 2,25 € al mes per família.
Això és el que estem posant sobre la taula... Hem de tenir en compte que, per
exemple, la taxa per la recollida d’escombraries suposarà passar de 111 a 114 €,
quan altres municipis propers estan pagant rebuts de 150 i 180 €. Em sembla
que l’augment que plantegem és acurat en els temps que corren.
Durant la fase d’exposició pública de l’expedient –continua el Sr. alcaldeacabarem de revisar amb l’Oficina de gestió tributària la possibilitat de fraccionar
els rebuts de l’IBI i de les escombraries en dos pagaments fixats en el calendari
fiscal de cada anualitat, sense necessitat que el contribuent ho hagi de sol·licitar
cada any. Creiem que aquesta pot ser una bona mesura per a les famílies.
Tal com deia abans, se’ns plantegen molts interrogants. Fins a finals d’any o
principis de l’altre no coneixerem el contingut dels pressupostos del Govern
Central i del Govern de la Generalitat de Catalunya. Possiblement el nostre
pressupost s’aprovi amb moltes incògnites, però creiem que l’hem d’aprovar
quan més aviat millor per facilitar el funcionament de l’Ajuntament, enlloc de
treballar amb el pressupost prorrogat de 2010. Per tant, estem disposats a
parlar de les Ordenances fiscals des d’ara i fins a l’aprovació definitiva de la seva
modificació, per introduir-hi millores i buscar major justícia social en el
pagament dels serveis, que en alguns casos és molt necessari.
Intervé el Sr. Corpas i diu que a l’inici de la legislatura el Sr. alcalde va donar a
tots els regidors un calendari amb la previsió de totes les sessions ordinàries del
Ple, que s’han de celebrar cada dos mesos. Ens agradaria –diu- tenir una
previsió de les sessions també de cara a l’any vinent. Tots som coneixedors del
cost que representa cada Ple i pensem que, en els moments en què estem,
caldria preveure millor els “tempos” de les sessions.
El Sr. Masferrer diu que, en relació al que s’ha comentat abans, la llei permet
aplicar un recàrrec del 50% de l’IBI als pisos desocupats, però no permet, en
canvi, aplicar una bonificació a l’IBI si el pis es posa al mercat de lloguer. Des de
la CUP –diu- animem l’equip de govern a aplicar aquest recàrrec perquè ja
disposem del Reglament que determina quan es pot considerar que un habitatge
està desocupat. Només falta tenir la valentia per tirar-ho endavant.
En relació a la taxa per estacionament en zona blava, els trams que actualment
hi ha establerts van ser proposats pel grup municipal de la CUP. Si es vol
afavorir la rotació dels vehicles estacionats, cal que el primer tram sigui molt
barat (fins i tot la CUP havia proposat que els primers 30 minuts fossin gratuïts)
i que els següents trams tinguin una tarifa més alta. No entenem quin
raonament utilitza l’equip de govern per dir que l’augment de cost del primer
tram afavorirà la mobilitat.
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A la Comissió informativa de la setmana passada l’equip de govern ens va passar
una proposta de modificació de les Ordenances fiscals. Posteriorment el mateix
equip de govern ha presentat una esmena a la seva pròpia proposta. Voldríem
explicar el rerefons d’aquest canvi.
La CUP té entès que, un cop aprovada inicialment la modificació de les
Ordenances fiscals, si les al·legacions que es presenten en el període d’exposició
pública contenen canvis substancials s’haurà de tornar a obrir un període
d’exposició pública de l’expedient. Per tant, si avui s’aproven aquestes
ordenances, el discurs que ha fet el Sr. alcalde de que encara tenim un mes per
treballar aquest tema, per escoltar totes les opcions i arribar a un consens, no és
viable quan l’informe de l’Interventor diu que això no és possible. Si s’hagués
d’obrir un nou període d’exposició pública, les ordenances no estarien aprovades
abans de final d’any i no podrien ser vigents al 2012. Entenc que l’equip de
govern ha presentat una esmena per apujar un 3% més l’IBI perquè sap que
amb les Ordenances fiscals que proposava inicialment no podia mantenir les
seves finances. No obstant, tot i aquest augment addicional de l’IBI, nosaltres
veiem que encara falten diners per poder quadrar el pressupost. Hem fet una
previsió dels ingressos que l’Ajuntament tindrà l’any 2012 (tant els procedents
dels impostos municipals com els que ens vindran transferits d’altres
Administracions públiques) i veiem que, si es vol mantenir els serveis actuals,
encara ens faltaran entre 1 i 2 milions d’euros per quadrar el pressupost. Volem
saber –diu el Sr. Masferrer- què farem per arribar a aquesta quantitat?
Retallarem serveis? Hem de tenir en compte que, un cop aprovades les
Ordenances fiscals, ja no podrem incrementar els ingressos.
El Sr. alcalde diu que, com comentava el Sr. Masferrer, fins a l’aprovació
definitiva de les Ordenances fiscals sempre es poden modificar alguns aspectes
de la proposta, però sembla que les modificacions substancials són més
complicades, malgrat que tots pensàvem que es podien fer més fàcilment.
Nosaltres crèiem que hi havia més temps per ajustar el pressupost, però no és
així. El que estem fent des de fa dies és revisar totes les àrees municipals i
racionalitzar la seva despesa. Hem d’intentar gravar el mínim possible al ciutadà
i mantenir els serveis bàsics, però està clar que hi haurà coses que s’hauran de
tocar. Hi ha ajuntaments que han recomanat als veïns que escombrin els seus
carrers, n’hi ha que estan aplicant un estalvi energètic dràstic... Tal com he dit,
els ingressos d’enguany no són els mateixos de l’any passat i serà difícil tancar el
pressupost d’una manera equilibrada. L’equip de govern està treballant en un pla
d’ajustos, amb la idea que durant aquest novembre ens puguem asseure amb
tots els grups per posar sobre la taula algunes mesures totalment necessàries.
La nostra prioritat és mantenir els serveis bàsics, tot i que poden existir diferents
criteris sobre el que ha de tenir la consideració de bàsic. Per exemple, per a
nosaltres l’enllumenat és un servei bàsic, però tot i això creiem que es pot reduir
el consum energètic, en alguns llocs del municipi fins al 50%. En definitiva,
estem treballant en aquest pla d’ajustos i quan tinguem totes les dades ens
asseurem amb la resta de grups municipals per conèixer el parer de tothom.
Entenem que hem de poder disposar del pressupost de 2012 el més aviat
possible, malgrat totes les incògnites que tenim al davant.
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El Sr. Deulofeu diu que abans ha preguntat si l’equip de govern havia mantingut
algun contacte amb comerciants i empresaris que podien veure’s afectats per la
pujada d’impostos perquè en el Ple de 5 de novembre de 2009 el Sr. Castaño va
fer un discurs rebutjant la proposta d’increment de l’IAE proposat per l’anterior
govern municipal, en el que va treure noms i cognoms de botigues i empreses
afectades per l’increment i va manifestar que s’hi posaria en contacte, cosa que
segur que va fer, per explicar-los com els afectava aquell augment d’impostos.
Ara veig –diu- que, per la seva resposta, aquesta vegada és ell qui no s’ha posat
en contacte amb botiguers i empresaris i, per això, vull posar sobre la taula la
seva incoherència a l’hora de treballar. Quan les coses es plantegen malament
des d’un principi i sense sentit comú, s’entra en una situació absurda com
aquesta. En les darreres aprovacions de les Ordenances fiscals, qualsevol
increment dels impostos o taxes més enllà de l’IPC va ser àmpliament criticat.
Encara recordo quan, en el primer any de la nostra legislatura, vam proposar un
augment de la taxa per la recollida d’escombraries que va ser molt reprovat, tot i
que no arribava als 6 € anuals per família. Per això, m’ha sorprès que avui el Sr.
Castaño proposi un increment impositiu de 27 € anuals per família que, per cert,
no sé com ho ha calculat perquè a mi no em surten els mateixos números.
Des de la seriositat, si m’ho permet dir-li, no em crec les seves propostes perquè
en el poc temps que porten de nou en el govern tots els seus oferiments
d’asseure’ns a parlar han acabat en no res. En el cas de la modificació de crèdit
ens vam asseure a escoltar els raonaments de l’equip de govern sobre diverses
partides del pressupost, però no hi va haver debat ni possibilitat de buscar
acords. Puc entendre, i és totalment lícit, que busquin els pactes amb altres
formacions polítiques representades a l’Ajuntament, però aleshores que no es
digui que se’ns obre la porta al diàleg i al consens.
Aquestes ordenances en són un altre exemple... Se’ns va avançar prèviament
que ens convocarien a una reunió per parlar-ne. La convocatòria es va fer un
divendres al migdia, el dissabte no hi havia possibilitat de consultar l’expedient,
el dilluns vaig pensar que m’organitzaria per poder passar per l’Ajuntament, però
l’Ajuntament tancava per pont, dimarts era festiu i fins dimecres a última hora,
per motius de feina, no vaig poder consultar l’expedient. El dijous següent es va
fer la Comissió informativa i el divendres em va trucar el Sr. alcalde per
comunicar-me que havien decidit incrementar l’IBI un 3% per sobre de l’IPC,
impost que representa gairebé el 40% dels ingressos contemplats en aquestes
ordenances. Penso que una decisió tan important no es pot prendre d’aquesta
manera...
En qualsevol cas, vull posar de manifest la pressa amb què s’ha convocat aquest
Ple i com de malament s’ha gestionat el temps. Aquesta és la visió que en tenim
des del grup municipal de CiU. S’havia dit que se’ns avisaria i que hi hauria un
debat per mirar d’arribar a un consens. Vull que quedi clar que això no ha estat
materialment possible per una qüestió de temps.
També ens ha cridat l’atenció el tema de la zona blava perquè ens sembla
incoherent que, per un costat estem apujant l’increment de l’IPC a tots els
impostos i taxes, i per altre costat s’augmenta considerablement el primer tram
de la zona blava i no es toquen els altres trams, quan tindria més sentit fer-ho al
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revés. Segurament, asseguts en una taula, hauríem estat capaços de raonar
temes com aquest i de posar-nos d’acord.
En definitiva, aquestes són unes Ordenances fiscals que impliquen un increment
molt elevat dels impostos per als ciutadans. És evident que les Ordenances
fiscals representen a l’entorn del 60% dels ingressos d’un ajuntament i, per tant,
la seva modificació és una decisió molt important. Malgrat aquests increments
del 6,2% de l’IBI, del 8% les plusvàlues i d’entre un 13 i un 22% determinades
franges de l’IAE, ningú ens garanteix com es gastaran aquests recursos. Ja sé
que aquest és un altre debat, el debat dels pressupostos, però em sembla que
caldria tenir alguna cosa més seriosa sobre la taula, sobretot perquè l’ús
d’aquests recursos no ens genera cap tipus de garantia. Qui ens assegura que no
es farà electoralisme ni clientelisme? Serà l’equip de govern prou seriós i acurat
amb els criteris de despesa? Tenim dubtes perquè recordem la història recent del
govern municipal tripartit i la seva despesa incontrolada, que jo vaig viure des
de l’oposició. Com que hi havia molts ingressos, no venia d’aquí... La despesa en
dietes i telèfons de l’any 2006 va superar els 20.000 €, a diferència dels 2.800 €
de l’any 2010 amb l’equip de govern de CiU.
Fa poc se’ns presentava una modificació de crèdit per pagar, entre d’altres, la
reparació per 5.000 € d’un vehicle vell, pel que no ens donarien ni 100 €.
Segurament podríem trobar un cotxe de segona mà, més bé de preu i que
funcionés millor. O, per posar un altre exemple, la modificació de crèdit també
incloïa una despesa de 24.000 € per arreglar uns ascensors, quan a l’hora de la
veritat resulta que per complir amb la normativa de seguretat era suficient fer
una inversió de 7.000 €. O també una partida per a l’escola bressol municipal en
què no concordava la xifra inclosa a la modificació de crèdit amb la despesa real.
A nosaltres –continua el Sr. Deulofeu- tots aquests casos ens generen, com a
mínim, escepticisme. Som conscients de que estem en un moment molt
complicat... Els darrers tres anys també van ser difícils, amb la desaparició de
les arques municipals d’uns 2 milions d’euros d’ingressos procedents de
l’activitat urbanística, que es destinaven a despesa corrent.
Jo entenc que en aquests moments cal una revisió del model de gestió municipal
i repensar molt bé tots els serveis que estem prestant des de l’ajuntament.
Alguns són serveis bàsics, de competència municipal, que estem obligats a
prestar. Però hi ha altres serveis que presta l’Ajuntament, que van sorgir de la
necessitat i que es van incorporar en moments que hi havia recursos disponibles.
Ara toca revisar què fem amb tot això i marcar-nos uns criteris objectius que ens
permetin decidir cap on hem d’anar.
El Sr. alcalde ha parlat de “racionalització” perquè la paraula “retallada” no li deu
agradar. Doncs bé, estem d’acord en que caldrà racionalitzar la despesa perquè
no hi ha prou recursos per a tot, però encara no he escoltat en aquest Ple quins
són els criteris que utilitzarà l’equip de govern per estalviar, quina línia
estratègica aplicarà, quins serveis considera imprescindibles malgrat no ser de
competència municipal i quin futur vol per al municipi. Nosaltres tenim clar que
la formació i la promoció econòmica s’han de continuar prestant per part del
municipi, malgrat que haurem de valorar si aquests serveis estan assolint els
objectius pels quals es van posar en marxa. En aquesta línia de treball,
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plantejant les coses correctament, el nostre grup està en disposició de
col·laborar amb l’equip de govern per fer possible que el municipi segueixi
avançant. Però això requereix diàleg i transparència... que nosaltres no hem
trobat, ni en aquest tema ni quan es va aprovar la modificació de crèdit.
Considerem incoherent que fa quatre dies l’equip de govern defensés un
increment de l’IBI del 3,2% i ara, a corre-cuita, ens planteja un augment 3
punts per sobre. Sembla que estiguem donant tombs i que no es tinguin clars els
objectius ni cap on hem d’anar. Com es prenen les decisions? A què obeeix
aquesta pujada de l’IBI? Ningú ens n’ha explicat els motius. Això ens genera
molta incertesa i desconfiança cap a la feina que està fent l’equip de govern.
Se’ns fa difícil assumir tot el que s’està plantejant avui aquí perquè resulta
evident que l’equip de govern no té cap interès en les aportacions que puguem
fer des del grup municipal de CiU i en treballar de manera conjunta. D’altra
banda, si després de 18 anys al front del govern municipal el Sr. Castaño no sap
que una proposta d’Ordenances fiscals no es pot modificar substancialment
durant el període d’exposició pública, que s’ho faci mirar...
Intervé de nou el Sr. alcalde i diu que una part del debat d’avui s’hauria de fer
en el context del pressupost de 2012. La idea de l’equip de govern –diu- és
consensuar les Ordenances fiscals i el pressupost de l’any vinent. El passat 2 de
novembre, en la reunió de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, vaig
oferir als regidors de CiU i de la resta de grups la possibilitat d’asseure’ns
l’endemà, abans de la convocatòria del Ple, per parlar de les Ordenances fiscals.
Així ha sigut amb els altres grups municipals, amb els que s’ha fet un traspàs
d’informació per explicar cap a on anàvem. Igualment, en la modificació de
crèdit hi va haver diàleg i aportació de propostes per part dels altres grups, fins
arribar a un acor d de consens. Potser hi ha gent que no entén què significa
diàleg i quedar per parlar.
L’any 2008 el grup municipal socialista va demanar la convocatòria d’un Ple per
acordar l’adopció de mesures d’austeritat en la despesa municipal, garanties
d’inversió pública, desenvolupament econòmic i suport a les persones més
desafavorides, i ens vam posar a disposició del govern municipal per pactar les
aspectes més importants de la gestió municipal; ara, però, la situació és molt
més greu.
Hem de tenir en compte que en el pressupost de 2010 es van ingressar gairebé
700.000 € que enguany no s’ingressaran. A més, aquest 2011 s’ha de començar
a pagar un préstec bancari que suposarà el desemborsament de 314.000 €. I
l’any que ve aquesta quantitat s’incrementarà fins a quasi 600.000 € perquè s’hi
afegeix un altre préstec que haurem de començar a saldar. La situació ara és
molt més crítica que fa un any, i haurem de començar a retallar despeses,
sobretot de cara a 2012. Val a dir que l’equip de govern anterior no va tenir la
valentia d’aprovar el pressupost de 2011 perquè sabia que s’ingressarien
700.000 € menys i que s’hauria de començar a pagar un préstec. A més, a
principis de 2011 es van aprovar factures de l’any anterior per valor de més de
400.000 €, senyal que encara s’havia d’ajustar molt més el pressupost de 2010.
D’això n’hem de ser tots conscients. A finals de 2010 l’equip de govern anterior
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ja havia d’haver començat a aplicar un pla d’ajust, davant dels números que
aleshores ja es tenien.
A partir d’ara, nosaltres ens posem a disposició de tots els grups municipals per
arribar a un acord de consens que ens permeti aprovar el pressupost de 2012,
any difícil per a tothom, en el que s’hauran de produir canvis importants en
alguns serveis i en determinats costums, com ja està passant en altres
municipis. Haurem de posar sobre la taula quines coses es poden fer i quines no,
així com els serveis que hem de considerar prioritaris. Compartirem segurament
algunes prioritats com són la formació i els serveis socials, però haurem de
passar les tisores en altres temes que no són tan bàsics. La nostra intenció és
arribar a un acord tant amb les Ordenances fiscals com amb el pressupost de
2012.
El Sr. Masferrer diu que, en la seva opinió, després d’escoltar les intervencions
dels dos principals grups municipals la conclusió seria que hi ha molta disposició,
però poca voluntat i valentia. El debat d’avui –diu- sembla el mateix que vam
tenir fa pocs dies sobre la modificació de crèdit, amb retrets constants entre el
Sr. Deulofeu i el Sr. Castaño. Des del nostre punt de vista, potser hauríem de
parlar menys i fer més coses. Això és el que molta gent ens diu pel carrer.
El Sr. Deulofeu respon que el Sr. Masferrer pretén ara quedar com el bo i fer el
paper de salvador del debat... Cadascú –diu- planteja les coses com creu que ho
ha de fer. Per a que hi hagi diàleg és necessària la voluntat de les dues parts
d’arribar a acords. Si una de les parts no té aquesta voluntat, el diàleg es fa
difícil per moltes propostes que es posin sobre la taula. Així va passar amb la
modificació de crèdit i passa ara amb les Ordenances fiscals. Ens podeu trucar
sempre que vulgueu, però d’avui per demà és difícil trobar un moment per
veure’ns, a causa de la feina. Al final, la qüestió no és si es disposa o no de la
informació, sinó la credibilitat de les decisions que es prenen. En l’actual context
de crisi es plantegen una sèrie de decisions que se’m fa difícil justificar com a
prioritats, almenys en la seva totalitat. Es tracta de ser coherents i de posar
sobre la taula allò que toca fer, perquè el que ens ve a partir d’ara no serà fàcil.
Enguany és un any complicat i el 2012 ho serà encara més, però també ho han
estat aquests últims anys. Els qui governàvem n’érem conscients, vam haver de
prendre decisions i ajustar despeses. Si en els últims temps no haguéssim fet les
coses com tocava, ara tindríem un romanent de tresoreria negatiu i estaríem
parlant d’una situació encara molt més complicada de la que tenim. Hem actuat
amb responsabilitat quan ens ha tocat fer-ho, però en aquests moments
nosaltres no veiem clara la gestió que s’està fent, i això és el que vull transmetre
amb la meva intervenció.
Pren la paraula novament el Sr. Masferrer i diu que aquest circ no està gens bé,
però no vol entrar en consideracions personals. Penso –diu- que quan algú té
sempre el mateix paper, potser és perquè no en té cap de paper. Ja és hora de
que tots nosaltres declarem la nostra intenció de vot. Com he dit abans, des de
la CUP considerem que aquestes Ordenances fiscals ens obliguen a fer una
retallada en el pressupost municipal de 2012 d’entre 1 i 2 milions d’euros.
Nosaltres, sense saber com s’aplicarà aquesta retallada, no podem donar suport
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a unes ordenances que ens obliguen a retallar no sabem d’on. D’altra banda,
també és cert que si no s’aprova avui aquesta modificació de les taxes i dels
impostos municipals, haurem de continuar amb els que tenim fins ara, amb la
qual cosa la recaptació serà menor i encara haurem de retallar més. Per tant,
com que no estem d’acord amb la proposta perquè no sabem d’on es retallarà i
no volem donar cap xec en blanc, però sabem que, si no s’aprova la proposta, la
situació encara serà pitjor, i atès que no volem posar pals a les rodes, el grup
municipal de la CUP s’abstindrà en la votació.
El Sr. secretari aclareix que primer cal votar l’esmena presentada per l’equip de
govern a la seva pròpia proposta.
El Sr. Deulofeu diu que els regidors de CiU votaran a favor de l’esmena. Ens
agradaria –diu- que si en el futur el nostre grup municipal presenta alguna
esmena se’ns tingui la mateixa consideració.
El Sr. Masferrer diu que els regidors de la CUP s’abstindran en la votació pels
motius que ha comentat abans.
El Sr. alcalde diu que l’equip de govern també hi vota a favor. L’esmena –dius’ha presentat per escrit, en temps i forma. Sempre que es faci així, s’ha
d’admetre qualsevol esmena.
Intervé la Sra. Montes i diu que el grup municipal d’ICV votarà a favor de
l’esmena i de la proposta de modificació de les Ordenances fiscals, amb el
benentès de que hi ha d’haver un consens entre tots els grups polítics. Penso
com el Sr. Deulofeu –diu-, que sempre es pot dialogar, però hi ha diferents
maneres de parlar de les coses. Sobretot, cal tenir-ho en compte de cara al
pressupost de 2012... Seria un valor afegit si comencem a diferenciar-nos
d’altres ajuntaments i unifiquem criteris. Si els grups municipals anem tots a
una, molt millor. D’altra banda, hem de mirar de canalitzar la informació d’una
manera més efectiva que fins ara. Hi ha molts dubtes sobre el tema, però
l’increment dels impostos i les taxes no és excessiu, i si no aprovem aquesta
modificació de les Ordenances fiscals ens haurem de quedar amb els que tenim
fins ara. Considero més positiu per al municipi aprovar la proposta de l’equip de
govern. Per aquesta raó, el meu vot serà favorable.
El Sr. Deulofeu diu que el grup municipal de CiU votarà en contra de la
modificació de les Ordenances fiscals per al 2012 pels arguments exposats
anteriorment i perquè amb el vot dels altres grups l’equip de govern ja pot
aprovar la seva proposta. Si no fos així –diu-, ens hauríem replantejat el sentit
del nostre vot perquè és evident que si no modifiquem els impostos i les taxes
per al 2012 la situació econòmica de l’Ajuntament serà molt pitjor. Veiem, però,
que l’equip de govern està actuant d’una forma apressada i poc reflexiva, sense
un plantejament seriós de com ajustar el pressupost i la solució és incrementar
els impostos i les taxes als ciutadans d’una manera apreciable, i potser
necessària. Però l’argumentació que hi ha al darrera no ens ha convençut i per
aquests motius nosaltres votarem en contra.
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El Sr. alcalde agraeix als grups polítics que han decidit responsablement votar a
favor de la proposta. Penso –diu- que estem en un atzucac, en un carrer sense
sortida, en què no s’estan complint les promeses dels diferents governs de
solucionar les dificultats de finançament local, que és el gran problema de tots
els ajuntaments. A tall d’exemple, segurament tancarem l’exercici pressupostari
d’enguany amb un deute d’1.000.000 € en les despeses de gestió de la
depuradora. Fa temps que la Generalitat de Catalunya no ens aporta els fons
pactats per poder pagar les factures mensuals. Serà una situació molt complexa
pel que fa a la liquiditat de les finances municipals. Les perspectives, doncs, no
són bones.
També hem de tenir en compte, com s’ha dit, que si haguéssim començat aquest
2011 amb un pressupost pactat, segurament les coses haurien anat de forma
diferent i el pla d’ajust que ara ens veurem obligats a fer hauria estat més suau.
Segur que la disponibilitat de tots els grups farà possible tirar endavant el
pressupost de 2012, que és una eina bàsica per a la gestió municipal. Espero
que a finals d’any disposem de més informació sobre els recursos que les altres
administracions destinaran als municipis, i que tant de bo estiguin en línia amb
les nostres necessitats, que són moltes.
Creiem que l’increment global de les taxes i dels impostos municipals que hem
plantejat és raonat i raonable. Com he explicat, l’augment de l’IBI, de la taxa
d’escombraries i de l’impost de vehicles equival a 27 € anuals de mitjana per
família. Pensem que aquest augment és assumible per totes les famílies, i més
amb les possibles bonificacions que tenim establertes.
Considero –conclou el Sr. Castaño- que, en endavant, ens cal la força de tots els
grups municipals per poder afrontar les dificultats econòmiques que se’ns
plantegen i donar resposta a les necessitats més bàsiques de la ciutadania.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a la modificació de les Ordenances fiscals del
municipi de Sant Celoni per a l'any 2012.
Vista la memòria del regidor d'Economia, l'informe de l'interventor accidental i
altra documentació obrant a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per 8 vots a favor de les senyores Miracle, De la Encarnación, Coll i
Montes i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno i Tardy, 7 vots en contra de les
senyores Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre,
Perapoch i Garcia Sala, i 2 abstencions dels senyors Corpas i Masferrer, el Ple
municipal ACORDA:
1. Aprovar provisionalment 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 2012 i següents.
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2. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 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 l'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 l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
12. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants
13. Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques
municipals
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
18. 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 l’activitat
19. Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer
20. Taxes per serveis generals
A) per concessió de llicències
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, reclamacions de material deixat en préstec
i per l’ús de la sala d’actes de la biblioteca de Sant Celoni
23. Taxa reguladora per la prestació del servei de control d’animals de companyia
26. Taxa pel servei de clavegueram
Tarifes per a la realització de serveis funeraris
3. Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, és
coincident amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí oficial de la província de 29 de setembre de 2011.
4. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text de les modificacions aprovades provisionalment,
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí oficial de la província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats en els termes previstos a l’article 18 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret

19

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:32 hores i
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde
Joan Castaño Augé

El secretari
Ramon Oriol Grau

20

