ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 26 DE GENER DE 2012

Identificació de la sessió:
Data: 26 de gener de 2012
Inici: 21:03 hores
Fi: 23:40 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: ordinari
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

Secretària:
Interventor:

Anna Puig Soler
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.
2.
3.
4.
5.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària del dia 07.11.2011.
Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de 17.01.2012 de modificació
d’atribucions genèriques i específiques en regidores i regidors.
Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició del Consell de Poble
de la Batllòria
Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte de gestió del servei de
manteniment, conservació i explotació de l’estació depuradora d’aigües
residuals.
Aprovació, si s’escau, de les tarifes del taxi urbà per a l’any 2012, d’acord
amb la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
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6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aprovació, si s’escau, del conveni tipus per raó del qual es resolen de mutu
acord els convenis per a la delegació de competències al Consell Comarcal
del Vallès Oriental per a la gestió del Centre d’acollida d’animals domèstics
de companyia.
Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança municipal reguladora de la
creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal.
Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments
d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera per
estendre els serveis d’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny al municipi
d’Arbúcies.
Aprovació, si s’escau, del desistiment a l’assistència per al desenvolupament
de la promoció d’habitatge protegit al carrer Montserrat 61-63, a través del
Registre d’entitats promotores d’habitatge protegit de la Diputació de
Barcelona.
Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta la Joventut Nacionalista de
Catalunya (JNC) per a l’adhesió de Sant Celoni a l’Associació de municipis
per la independència.
Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP
per expressar la voluntat d’abolir la monarquia borbònica.
Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP
arran del traspàs de Manuel Fraga Iribarne.
Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP
per denunciar les darreres “mesures d’austeritat” del Govern espanyol,
contra drets socials i laborals bàsics.
Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal d’ICVEUiA-E de rebuig a la pujada unilateral de l’IBI.
Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de
Seguretat Ciutadana en els mesos de novembre i desembre de 2011.
Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per
l'Alcaldia en els mesos de novembre i desembre de 2011.
Precs i preguntes.

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.
Pren la paraula el Sr. Albert Serrà Ramos, en representació de la Joventut
Nacionalista de Catalunya, i llegeix un text exposant els motius de la presentació
per part de la JNC de la moció per a l’adhesió de Sant Celoni a l’Associació de
municipis per la independència, que es tractarà en el punt 10 de l’ordre del dia.
La seva exposició diu així:
<< Benvolgut senyor alcalde, benvolgudes senyores regidores, benvolguts
senyors regidors:
Des de la Joventut Nacionalista de Catalunya agraïm l’oportunitat que ens
ofereix el Reglament orgànic municipal de poder presentar i exposar aquesta
moció.
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Després d’avaluar la geometria del Consistori i recordar que Sant Celoni va ser
pioner en l’adhesió al Free Catalonia l’any 2006 i a decidim.cat l’any 2009,
considerem que tenim la responsabilitat moral de traslladar-vos aquesta moció,
que implica la integració de l’Ajuntament, institució sempre més propera a la
ciutadania, a una associació que treballi per portar el país cap al seu
alliberament nacional.
En els darrers anys les contínues agressions envers la nostra sobirania, la nostra
economia i la nostra llengua per part de tots els govern espanyols han portat a
un fort increment del sentiment independentista entre la població. Iniciatives
com les Consultes per la Independència o la gran manifestació de 10 de juliol de
2010 a Barcelona, amb la presència de tres autocars de celonins i celonines
promoguts per Òmnium Cultural i CiU, ho han posat de manifest.
En aquest sentit, la resposta institucional dels Ajuntaments a aquesta demanda
popular amb la creació de l’Associació de municipis per la independència suposa
un pas endavant.
Pensem que la defensa del Pacte fiscal és un punt de cohesió que ha d’acostar
les persones que només ens sentim catalanes, les que se senten catalanes i
espanyoles i les que només se senten espanyoles. Pocs països del món suporten
un espoli fiscal com el que viu la societat catalana i, per aquest motiu, hem
d’intentar aglutinar tots els que vivim a Catalunya, independentment dels
nostres orígens, de la nostra llengua i dels nostres sentiments.
Tot i això, nosaltres presentem aquesta moció perquè pensem que s’ha acabat el
temps d’anar pidolant engrunes de llibertat, s’ha acabat el temps de debats
estèrils sobre l’encaix en un Estat que no ens representa i que no volem ser i
s’ha acabat el temps d’estatuts vergonyosos i indignes que no fan altra cosa que
donar cobertura legal a una submissió que ja dura 3 segles.
No podem continuar assumint els atacs que rep la nostra llengua, màxim símbol
de la identitat catalana, en nom del malnomenat bilingüisme. Som conscients
que no som més que ningú, però creiem que no demanem res que no ens
correspongui com a poble. Nosaltres volem deixar de parlar de la lluita per la
independència i començar a debatre, d’una vegada per totes, com volem
construir el nostre país i com volem tirar-lo endavant.
Malauradament, el reglament que ens ha permès participar avui en el Ple no ens
dóna opció a replicar en el debat que vindrà darrere d’aquestes paraules. És per
això que voldríem fer el que podríem anomenar una rèplica preventiva, per tal
de respondre els arguments d’aquells que no volen ni sentir a parlar d’aquests
temes o d’aquells que no han tingut la valentia necessària per plantejar la
qüestió que ara ens ocupa.
Benvolgut alcalde i regidors i regidores del grup municipal del PSC: segurament
ens direu, perquè així ho marca el vostre guió, que aquest no és un problema
que afecti els ciutadans, que l’únic que importa a la gent del carrer és la crisi
econòmica i arribar a final de mes. Segurament tindreu part de raó. Ara bé,
oblideu que la independència, sense ser la vareta màgica que ho arregli tot, serà
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el millor instrument per resoldre des de casa els problemes que ens afecten. La
independència no és un objectiu per si mateixa, sinó que és el mitjà que ens
permetrà treballar per construir una societat més justa i propera des del nostre
país.
Segurament els que teniu un sentiment més proper al PSOE ens respondreu que
es pot parlar de tot, que des de la legalitat vigent és possible plantejar qualsevol
canvi de l’statu quo i que podríem reclamar la reforma de la Constitució com a
primer pas. Segurament utilitzareu aquests arguments per distreure els vostres
companys de partit que creuen fermament en una opció federalista.
Arribats a aquest punt, però, considerem que s’ha de recordar el que diu l’article
8.1 del títol preliminar de la Constitució del Regne d’Espanya: “Las Fuerzas
Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire
tienen la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender
su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.
Penseu que amb aquestes amenaces és possible plantejar algun canvi? Som
conscients que un gruix considerable dels membres i de l’electorat del PSC són
partidaris de la secessió. En aquest mateix Consistori hi ha persones de l’equip
de govern que defensen la independència com a única opció; només cal escriure
al Google “Dóna la cara per la Independència” i buscar Sant Celoni. Voldríem
saber si avui aquestes persones votaran d’acord amb les seves idees o bé
votaran d’acord amb el partit que representen.
Al mateix temps, volem felicitar a totes els regidors i regidores, alcaldes i
alcaldesses del PSC del Principat que han estat valents i valentes i han donat
suport a aquesta iniciativa en altres municipis.
Benvolgudes regidores i regidors de la federació de CiU: volem agrair-vos el
suport que ens heu donat per tirar endavant aquesta iniciativa, així com el
vostre vot favorable, tot esperant que no us falti mai determinació a l’hora de
defensar els interessos nacionals.
Benvolguts regidors del grup municipal de la CUP: esperem el vostre vot
favorable ja que la CUP ha presentat aquesta mateixa moció a molts municipis
de Catalunya, com per exemple a la ciutat de Girona. En altres municipis on no
ho ha fet, sempre ha votat favorablement. Som conscients que fa temps que
treballeu per la independència dels Països Catalans, donant suport a qualsevol
iniciativa que treballi per l’exercici del dret a decidir.
Els municipis haurien de tenir un paper més important en el procés de
transformació del país, en el canvi social i, especialment, en l’alliberament
nacional, ja que queda palès que la veritable transformació social de la nació
catalana només passa per la independència. No sabem on anirà a parar
finalment aquesta associació, però creiem que els municipis han de tenir un
paper destacat en aquest procés i que els personalismes i els protagonismes han
de quedar relegats a la mínima expressió.
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Benvolguda regidora d’ICV-EUiA-E: el vostre partit ha respost de forma desigual
en diferents municipis. Tanmateix us demanem el vot favorable, ja que
l’Associació de municipis per la independència vol treballar per la secessió
mitjançant l’exercici del dret a l’autodeterminació, principi que defensat
repetidament per ICV-EUiA-E. Li volem demanar que en el debat de la moció
sigui conscients del principi de generositat, bàsic en política, i que no cometi
l’error de diluir el gran pas que podem fer avui, per un seguit de retrets que
només poden obeir a interessos electorals o partidistes.
Acabem aquesta exposició amb unes paraules que ha pronunciat aquesta
setmana el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Artur
Mas i Gavarró: “Alguns interpretaran que són camins de confrontació, però en
realitat seran camins d’autoafirmació de país, que ens obligaran a imaginar
camins legals, no només espanyols o catalans, sinó fins i tot internacionals, per
legitimar posicions nostres que estiguin fonamentades en la democràcia.”
Moltes gràcies i visca Catalunya lliure!>>
Atès que ningú més fa ús de la paraula, el Sr. alcalde dóna inici a la sessió
plenària.
~~~~~~~~~~
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA
07.11.2011.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a l’acta de la sessió plenària del dia 07.11.2011, l’esborrany de la qual
s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap
objecció, per unanimitat dels 17 regidors presents, s'acorda l’aprovació de la
referida acta.
2. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE
17.01.2012 DE MODIFICACIÓ D’ATRIBUCIONS GENÈRIQUES I
ESPECÍFIQUES EN REGIDORES I REGIDORS.
El Sr. alcalde explica que es tracta de donar coneixement als regidors i regidores
del Ple de les noves àrees i àmbits d’actuació municipal en què s’estructurarà
l’Ajuntament de Sant Celoni, a partir del proper 1 de febrer. Les noves àrees
seran:
- Àrea de Presidència (que inclou els àmbits d’Alcaldia i Comunicació)
- Àrea de Serveis Generals (que inclou els àmbits de Secretaria, Economia i
Recursos Humans)
- Àrea de Serveis a les Persones (que inclou els àmbits de Comunitat, Esports,
Promoció Econòmica, Atenció Ciutadana i Tecnologies de la Informació)
- Àrea de Cultura i Educació (que inclou els àmbits de Cultura i Educació)
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- Àrea de Territori (que inclou els àmbits d’Entorn i Espai Públic)
- Àrea de Seguretat Ciutadana.
Com s’observa, hem reduït el número d’àrees respecte les que hi havia fins ara.
Pel que fa les atribucions dels regidors i les regidores de l’equip de govern, els
responsables de cada àrea passaran a ser:
•
•
•
•
•
•

Jordi Arenas Vilà: Àrea de Seguretat Ciutadana
Magalí Miracle Rigalós: àmbits de Comunitat i Esports
Júlia de la Encarnación Gómez: Àrea de Cultura i Educació
Josep M. Bueno Martínez: Àrea de Serveis Generals
Isabel Coll Roig: àmbit d’Espai Públic
Jaume Tardy Martorell: àmbits de Comunicació, Promoció Econòmica, Atenció
Ciutadana i Tecnologies de la Informació

El Sr. Deulofeu diu que aquesta modificació de les àrees de l’Ajuntament
apareixia la setmana passada als mitjans de comunicació locals i, si no recordo
malament, es deia que les àrees passarien de nou a cinc. M’agradaria –diu- que
s’aclarís aquesta qüestió perquè el que avui se’ns explica no s’ajusta a allò que
es va dir. Veiem que les Àrees d’Espai Públic i Entorn es fusionen per formar
l’Àrea de Territori, i que a la resta d’àrees hi ha petites modificacions d’àmbits,
però queda pràcticament de la mateixa manera. S’està donant al ciutadà la idea
de que s’han eliminat àrees, quan en realitat això no s’ha produït.
El Sr. Masferrer diu que, uns mesos enrere, l’equip de govern va comentar que
estava preparant una reorganització de l’Ajuntament i que la seva intenció era
reduir l’estructura municipal i crear 4 grans àrees. No obstant –diu-, hem vist
que el canvi ha estat molt petit perquè només es disminueix en una àrea. Per
això, volem preguntar per què es manté una estructura pràcticament idèntica
quan la filosofia inicial era crear 4 macroàrees.
El Sr. alcalde diu que algunes àrees es poden concentrar, però d’altres vénen
donades per la legislació vigent, com ara Intervenció i Secretaria, amb les
figures de l’interventor i del secretari al capdavant, i que juntament amb
Recursos Humans –diu- hem agrupat sota la denominació d’Àrea de Serveis
Generals. Una altra àrea que suma diferents àmbits és l’Àrea de Serveis a les
Persones, a la que nosaltres volíem donar un tomb important i que inclourà els
àmbits de Comunitat, Promoció Econòmica, Esports, Atenció Ciutadana i
Tecnologies de la Informació, amb la que pretenem donar assistència a les
persones de manera més pràctica, àgil i eficaç. Aquesta concentració també
l’hem fet amb l’Àrea de Territori, sumant els àmbits d’Entorn i d’Espai Públic. Tot
això farà que hi hagi un aprimament de l’estructura municipal, amb una petita
disminució del nombre de directors d’àrea i una reducció del nombre de
coordinadors.
El Sr. Masferrer diu que el Sr. alcalde no ha respost la seva pregunta. Ho torno a
intentar –diu-. En una etapa anterior el Sr. Castaño va ser alcalde de Sant Celoni
durant més de 17 anys i, per tant, coneix molt bé l’estructura i el funcionament
de l’Ajuntament, i què és pot fer i què no es pot fer a nivell d’àrees i d’àmbits
municipals. Fa quatre dies l’equip de govern del Sr. Castaño parlava de crear 4
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macroàrees i, per això, pregunto: per què no s’han creat? Per què seguiu
mantenint petites àrees, sense modificar gairebé l’estructura municipal?
El Sr. alcalde respon que potser no s’ha explicat prou bé. De fet, -diul’estructura municipal que s’ha aprovat constarà de 4 grans àrees (Territori,
Serveis Generals, Serveis a les Persones i Cultura i Educació), més 2 àrees
petites: Presidència (que engloba Alcaldia i Comunicació) i Seguretat Ciutadana.
Entenem que aquesta nova organització va en la línia d’aprimament estructural i
d’estalvi funcional que hem impulsat des de l’equip de govern, i que pot ser més
operativa de carà a la ciutadania. El temps ens dirà si l’hem encertada o si cal
rectificar. Segur que sempre hi ha coses que es poden millorar... Ens hem
marcat de termini fins passat l’estiu per avaluar el funcionament d’aquesta nova
organització i veure si es compleixen les nostres expectatives.
El Sr. Masferrer reitera la seva pregunta: per quina raó l’equip de govern no ha
fet allò que havia dit? Quins problemes ho han impedit? No obstant, –diu- veig
que el Sr. alcalde no em vol respondre i no tornaré a insistir.
Pren la paraula la Sra. Montes i diu que l’organització municipal és una potestat
del Sr. alcalde. En aquest punt de l’ordre del dia només es dóna compte de la
resolució de l’Alcaldia per la que s’aprova el nou organigrama municipal. Quan
vaig entrar de regidora a l’Ajuntament –diu- una de les primeres coses que vaig
demanar va ser l’organigrama, però ningú me’l va donar. Se’m va dir que el nou
equip de govern pretenia dur a terme una reorganització municipal. En una
reunió se’ns va parlar d’estructurar l’Ajuntament en 4 grans àrees, però
l’organigrama definitiu l’he conegut fa pocs dies per la premsa. En la meva
opinió, seria d’agrair una consideració més gran per part de l’equip de govern
cap a la resta de grups municipals. Pel que fa a l’estalvi, em sembla que només
s’ha reduït un director d’àrea. Ara falta veure què es farà amb els coordinadors
d’àmbit. De moment no sembla que l’estalvi hagi de ser gaire important...
El Sr. alcalde diu que recull les diferents opinions dels grups municipals i demana
comprensió en aquests moments de canvi. Passat l’estiu –diu- s’avaluarà
l’eficàcia d’aquest nou organigrama.
El Sr. Deulofeu diu que la regidora d’ICV i els regidors de la CUP han mostrat la
seva sorpresa perquè en una reunió prèvia l’equip de govern els va explicar que
tenia la intenció d’organitzar l’Ajuntament en 4 macroàrees. El grup municipal de
CiU –diu- no va ser convidat a participar en aquesta reunió. Veig difícil aquesta
comprensió que demana el Sr. alcalde quan ell no ha tingut la voluntat de
d’informar al nostre grup.
El Sr. Masferrer diu que els regidors de la CUP van ser informats de les
intencions de l’equip de govern perquè en un Ple anterior van preguntar per la
nova organització municipal. La resposta fou que ja se’ls informaria, com així va
ser.
La Sra. Montes diu que des del començament de ser regidora ha demanat
informació sobre l’organigrama municipal. Aquesta pregunta –diu- l’he formulada
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pràcticament cada vegada que m’he trobat amb l’equip de govern. Ara bé, de la
nova organització aprovada me n’he assabentat pel diari “L’actualitat”.
El Sr. alcalde diu que, certament, els grups municipals d’ICV i de la CUP havien
demanat informació de manera reiterada sobre l’organització municipal. Avui es
dóna compte al Ple municipal de la nova organització aprovada, com és
d’obligació. Anteriorment, l’any 2004 es va aprovar un organigrama per part del
govern tripartit i, teòricament, l’any 2008 es va posar en funcionament un altre
organigrama per part del govern de CiU, però sense cap resolució al respecte,
amb al qual cosa moltes vegades els mateixos funcionaris no sabien de qui
depenien determinats àmbits.
El Sr. Deulofeu diu que tots els treballadors municipals sabien perfectament de
quin regidor depenien.
El Sr. alcalde recorda que durant l’anterior govern de CiU no hi havia cap
resolució d’Alcaldia sobre l’estructura organitzativa municipal. Val a dir que el
nou organigrama del que avui s’informa al Ple tindrà efectes a partir del proper 1
de febrer.
Després d’aquesta intervenció i
D’acord amb el que estableix l'article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels enes locals, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de la resolució
dictada per l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni, en data 17 de gener de
2012 i que diu textualment:
<< RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Sant Celoni, 17 de gener de 2012
Identificació de l’expedient:
Modificació de la delegació d’atribucions genèriques i específiques en regidores i
regidors
Fets:
Per resolució de l’Alcaldia de 16 de juny de 2011 vaig efectuar diverses
delegacions d’atribucions a favor de determinats regidors i regidores.
L’experiència haguda des d’aquella data aconsella la modificació de dites
delegacions i l’adaptació de l’organització municipal a les àrees i àmbits que es
consideren més idonis per desenvolupar l’acció de govern en el context de la crisi
econòmica actual, tot en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article
4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
l’article 8.1.a) 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, reconeixen a
aquesta Entitat.
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En aquest sentit els àmbits d’actuació municipal s’agrupen en les següents
àrees:
- Àrea de Presidència
- Àrea de Serveis generals, que inclou els àmbits de Secretaria, Economia i
Recursos humans.
- Àrea de Serveis a les persones, que inclou els àmbits de Comunitat,
Esports, Promoció econòmica, Atenció ciutadana i Tecnologies de la
informació
- Àrea de Cultura i Educació, que inclou els àmbits de Cultura i Educació
- Àrea de Territori, que inclou els àmbits d’Entorn i Espai públic
- Àrea de Seguretat Ciutadana
D’acord amb l’anterior i amb l’objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a
l'actuació municipal, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li confereixen
els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local i l’article 53.1 i 3 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 d’altra
legislació concordant, considera necessari modificar el règim de delegacions de
competències de caràcter general en favor dels membres de la Junta de Govern
Local i altre de caràcter especial en favor d’un altre regidor, en els termes
establerts als articles 38 i 39 del Reglament orgànic municipal i 43 a 45 i
disposició addicional 4a. del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals.
De conformitat amb la legislació referida, l’Alcaldia pot delegar l'exercici de les
seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos a
l'article 21.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local i a l’article 13 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, els quals regulen les
competències que no poden ser objecte de delegació.
Les competències que no son objecte de delegació les manté l’Alcaldia.
Fonaments de Dret:
- Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local
- Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya
- Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú
- Reial Decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals
- Reglament orgànic de l’Ajuntament de Sant Celoni
En conseqüència, RESOLC:
1. Amb efectes del dia 1 de febrer de 2012, avocar i deixar sense efecte la
delegació d'atribucions a favor dels regidors i regidores membres de la Junta de
Govern Local efectuada per resolució de l’Alcaldia de 16 de juny de 2011 i
publicada al BOP d’11 de juliol de 2011.
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2. A partir del dia 1 de febrer de 2012, efectuar a favor de les regidores i
regidors membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen,
una delegació general d'atribucions dels àmbits d’actuació que, a títol enunciatiu,
es detallen:
ÀREA
Serveis generals
Serveis a les
persones
Cultura i Educació
Territori
Seguretat ciutadana

ÀMBITS D’ACTUACIÓ
- Secretaria
- Economia
- Recursos humans
- Comunitat
- Esports
- Cultura
- Educació
- Espai públic
- Seguretat ciutadana

REGIDOR/A DELEGATS
Josep Manuel Bueno Martínez
Magalí Miracle Rigalós
Julia de la Encarnación
Gómez
Isabel Coll Roig
Jordi Arenas Vilà

2. La delegació general de competències a favor dels esmentats regidores i
regidors comportarà, tant la facultat de direcció de l'àrea i/o àmbit corresponent,
com la gestió i la firma dels documents d’incoació, impuls i tràmit, incloses les
propostes de resolució, necessàries per a l'execució de la referida delegació.
S’exclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius definitius que
afectin a tercers.
3. Efectuar a favor del regidor que es relaciona, una delegació específica
d'atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb els serveis que
s’indiquen, inclosos en les Àrees de Serveis a les persones i de Presidència:
ÀREA

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

REGIDOR

Presidència

- Comunicació

Jaume Tardy Martorell

Serveis a les persones

- Promoció econòmica
- Atenció ciutadana – OAC
- Tecnologies de la informació

Jaume Tardy Martorell

L’abast de les funcions d'aquesta delegació se circumscriuen a la gestió i
signatura dels documents d’incoació, impuls i tràmit, incloses les propostes de
resolució, necessàries per a l'execució de la referida delegació. S’exclou la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius definitius que afectin a
tercers.
4. Delegar la competència sancionadora en matèria de circulació i seguretat
viària en favor del Sr. Jordi Arenas Vilà, regidor de Seguretat ciutadana, que
comporta la facultat d’incoació, impuls, tràmit i resolució definitiva dels
expedients sancionadors relatius a dita matèria, inclosa la resolució dels
eventuals recursos administratius que es puguin interposar contra les seves
resolucions.
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5. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits
d'aquesta delegació i no són susceptibles de ser delegades pels seus titulars en
un altre òrgan o regidor. En les resolucions adoptades en virtut d’aquesta
delegació es farà constar aquesta circumstància. Les resolucions que s'adoptin
per delegació s'entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a titular de la
competència originària, a qui s'haurà de mantenir informada de l'exercici de la
delegació, i estaran dotades, per tant, d’executivitat i de la presumpció de
legitimitat.
6. De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reial Decret 2568/1986, pel
qual s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aquestes delegacions tindran efecte a partir del dia 1 de febrer de
2012, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació
d’aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment de les regidores
i regidors delegats, aquesta Alcaldia assumirà de forma directa i automàtica les
competències delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se
a aquests efectes exercitada la potestat d’avocació en base a aquesta resolució,
sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit.
7. Notificar aquesta resolució a les regidores i regidors afectats, entenent-se
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les
24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
8. Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i
publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província i en el butlletí d'informació
municipal, en compliment del que disposa l'article 44.2 del Reial Decret
2568/1986. >>
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ
DEL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA.
El Sr. alcalde explica que en aquest punt de l’ordre del dia es proposa la baixa de
dues persones del Consell de Poble de la Batllòria, a petició pròpia. Es tracta de
la Sra. Pascuala Agulló Barón i de la Sra. Cristina Gálvez Torres. És habitual que
de tant en tant es produeixin altes i baixes en la composició del Consell de Poble.
El Sr. Corpas pregunta a què són degudes aquestes dues baixes. Em sembla –
diu- que en un mes i mig s’han produït tres baixes del Consell de Poble de la
Batllòria, i això comença a ser preocupant. Voldríem saber com està funcionant
actualment el Consell i, si és possible, rebre les actes de les reunions que s’han
fet fins ara per fer un seguiment del que va passant.
Intervé la Sra. Lechuga i diu que pensava que les actes ja s’enviaven. Vaig donar
ordre –diu- a la secretària del Consell de Poble per a que us les fes arribar.
Potser està esperant a tenir aprovada la darrera acta per enviar-les totes. De fet,
la persona que fa de secretària del Consell ha estat uns dies de vacances i no sé
si a partir d’ara continuarà fent aquesta funció perquè se li ha reduït la jornada
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laboral. Possiblement en endavant aquesta tasca la faci el secretari municipal o
algú en qui delegui. De tota manera, ja em preocuparé perquè us enviïn les
actes. Desconec la raó de les dues baixes, però aquestes persones ja no van
assistir a la darrera reunió. En tot cas, és normal que en el transcurs del temps
es vagin produint baixes. Al principi la gent es pensa que tindrà temps per
dedicar-se al Consell de Poble, però més endavant s’adonen que, per motius de
feina o d’horaris, no ho poden assumir.
Després d’aquestes intervencions 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 expressament 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 ciutadana i representi una via de diàleg permanent amb l’Ajuntament.
El Ple municipal, en sessió de 17 de maig de 2004, va aprovar inicialment el
Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria, als efectes de regular la
seva constitució i funcionament. El reglament es va declarar definitivament
aprovat per resolució de l’Alcaldia de 21 de juliol de 2004 atès que en el termini
d’exposició pública de l’expedient no es va presentar cap al·legació en contra.
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, designació que ha de recaure en:
•

Les persones a títol individual, majors de 16 anys, que voluntàriament
hagin sol·licitat formar-ne part.
• 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/a regidor/a en representació de cada un dels partits polítics amb
representació municipal, computant a aquest efecte el/la regidor/a que
ostenti la presidència.
El Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix en el seu
article 5 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.
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En sessió de 7 de juliol de 2011 el Ple municipal va designar, a proposta dels
respectius grups municipals, els regidors i les regidores de cada una de les
formacions polítiques que integraran el Consell Plenari:
Pel
Pel
Pel
Pel

grup
grup
grup
grup

municipal
municipal
municipal
municipal

del PSC
de CiU
de la CUP
d’ICV

Magalí Miracle Rigalós
Josefa Lechuga Garcia
Daniel Corpas Cullet
M. Carmen Montes Azcutia

Per resolució de l’Alcaldia de 22 de juliol de 2011 es va nomenar presidenta del
Consell de Poble de la Batllòria a la Sra. Josefa Lechuga Garcia, per ser la llista
política de CiU la més votada a l’àmbit territorial de la Batllòria en les darreres
Eleccions Municipals, tal i com estableix l’article 12 del reglament.
Des de la Secretaria municipal es va sol·licitar a les associacions i entitats amb
seu a la Batllòria que designessin, per acord del seu màxim òrgan de govern, els
seus representants en el Consell de Poble; alhora, es va demanar a les persones
que en formaven part a títol individual en l’anterior etapa que manifestessin la
seva voluntat de continuar o no en el consell.
Paral·lelament es va penjar un ban de l’Alcaldia en diversos punts de la
Batllòria, oferint a tots els ciutadans i ciutadanes la possibilitat d’integrar la
nova composició del Consell de Poble, amb motiu d’aquest procés de renovació.
A la vista de les sol·licituds rebudes, el Ple municipal en sessió de 29 de
setembre de 2011 va aprovar la nova composició del Consell Plenari del Consell
de Poble de la Batllòria, tant les persones que representen a les entitats com
aquelles que actuen a títol individual.
En sessions posteriors el Ple municipal ha aprovat les incorporacions i les baixes
de nous membres.
En data 18 de gener de 2012 s’han rebut a l’Ajuntament una instància de la Sra.
Pascuala Agulló Barón i una instància de la Sra. Cristina Gálvez Torres,
expressant el seu desig de donar-se de baixa del Consell de Poble de la Batllòria,
del que formen part a títol individual.
En atenció a aquestes peticions, 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. Aprovar la modificació del Consell de Poble de la Batllòria en el sentit de donar
de baixa a la Sra. Pascuala Agulló Barón i a la Sra. Cristina Gálvez Torres, a
petició pròpia.
2. Notificar aquest acord a les interessades per al seu coneixement i als oportuns
efectes, amb expressió dels recursos a què tinguin dret.
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4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE
GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ
DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS.
El Sr. alcalde explica que en aquest punt de l’ordre del dia es proposa aprovar
una tercera i última pròrroga del contracte per a la gestió de la depuradora
d’aigües residuals de Sant Celoni, del que és adjudicatària l’empresa Aquagest
Medio Ambiente SA. La pròrroga es condiciona a tota una sèrie de prescripcions
imposades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Abans no finalitzi aquest any
de pròrroga –diu- s’haurà d’iniciar un nou procés de licitació del contracte.
També caldrà veure els canvis que es produiran a l’ACA (dels que s’està parlant
últimament) i que poden influir en la gestió de la depuradora.
El Sr. Masferrer pregunta si s’ha fet alguna gestió per intentar reduir la despesa
del contracte, si s’ha estudiat la possibilitat de no prorrogar-lo i d’iniciar una
nova licitació i, en cas negatiu, si s’ha estudiat la possibilitat de municipalitzar el
servei de gestió de la depuradora de cara a l’any vinent.
El Sr. alcalde respon que les condicions de funcionament del servei de gestió de
la depuradora d’aigües residuals de Sant Celoni vénen determinades per
l’Agència Catalana de l’Aigua. Quan l’Ajuntament –diu- inicia un procés de
licitació per contractar el servei ho fa amb el vistiplau i sota les seves condicions
de l’ACA, que és qui aporta els recursos econòmics. Creiem que aquest
panorama canviarà i que potser les depuradores es gestionin directament per
l’ACA, però de cert encara no sabem res. També es diu que la Generalitat de
Catalunya modificarà els cànons de l’aigua, amb una taxa que es destinarà als
municipis responsables de gestionar les depuradores. No està clar cap a on
derivarà el tema, però sí sabem que les condicions de funcionament de les
depuradores vénen determinades per l’ACA, condicions que inclouen el Pla de
mesures de gestió, el Pla director integral de sanejament, els protocols
d’actuació, el Pla d’autoprotecció, el seguiment dels punts d’abocament i de les
estacions de bombament, la informació dels abocaments de substàncies
perilloses als col·lectors... En definitiva, el Plec de condicions que ha de regular
el contracte per a la gestió de la depuradora està lligat a les condicions
imposades per l’ACA, que és l’Administració responsable del seu funcionament.
El Sr. Masferrer diu que està d’acord en què l’ACA imposa unes determinades
condicions, però aquestes condicions tant les pot complir una empresa externa
com el propi Ajuntament, si el servei estigués municipalitzat. Recordo –diu- que
en un Ple anterior es va aprovar la modificació del contracte amb Aquagest
Medio Ambiente SA i, per reduir despeses, es va disminuir el número
d’analítiques d’aigua. La nostra pregunta és si s’ha estudiat alguna altra opció, a
banda de la pròrroga del contracte?
El Sr. alcalde respon que no.
Intervé la Sra. Montes i diu que en un paràgraf de la proposta es diu que
“L’interventor accidental ha emès un informe del qual es desprèn que el
finançament de la pròrroga del contracte fins el 15 de febrer de 2013, malgrat
disposar en el pressupost prorrogat de despeses per a 2012 de la partida
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pressupostària amb crèdit adequat i suficient per finançar el cost de la prorroga,
no disposa del compromís en ferm de l’Agència Catalana de l’Aigua per al
finançament de l’actuació per a l’exercici de 2012, per la qual cosa, fins i tant no
arribi la corresponent assignació de fons, la pròrroga del contracte s’ha de
finançar amb els recursos propis de l’Ajuntament de Sant Celoni”. Posteriorment
el segon dels acords proposats diu: “2. L’assignació final d’atribució de fons per a
2011 o la previsió econòmica per a 2012 podrà suposar la modificació del
contracte vigent per donar compliment a allò que determini l’Agència Catalana
de l’Aigua”. Veiem, doncs, que no està assegurat el finançament de la gestió de
la depuradora per part de l’ACA per a tot el 2011 i per al 2012. Si això passa i el
servei s’ha de gestionar amb recursos municipals, quina seria la modificació de
contracte que proposaria l’Ajuntament?
El Sr. alcalde diu que pot passar que l’ACA redueixi l’assignació econòmica als
Ajuntaments per a que aquests disminueixin les retribucions als contractistes i,
en conseqüència, també disminueixin les obligacions d’aquests. A dia d’avui,
encara hi ha una part d’atribució de fons de 2011 per part de l’ACA que no s’ha
fet (la corresponent als mesos de novembre i desembre de 2011, si no recordo
malament). L’atribució per al 2012 evidentment tampoc no s’ha fet, però la
depuradora ha de continuar funcionant. En cas contrari, es tractaria d’un delicte
penal i el responsable directe seria l’alcalde de Sant Celoni.
La Sra. Montes diu que ella no ha parlat pas d’aturar la depuradora, sinó que ha
preguntat quina modificació de contracte proposaria l’Ajuntament en el cas que
el finançament que arribi de l’ACA no sigui el que estava previst i s’hagi de
compensar amb recursos municipals.
El Sr. alcalde respon que la Generalitat de Catalunya té l’obligació de dedicar els
recursos necessaris per al funcionament de totes les depuradores de Catalunya,
per això els ciutadans paguem un cànon amb el rebut de l’aigua destinat al
manteniment i la inversió en tractament d’aigües. El que succeeix és que
l’atribució de fons va amb retard respecte del funcionament normal de les
anualitats, i també els cobraments van tard. És a dir, l’ACA ens ha atribuït fons
fins a l’octubre de 2011, però només hem ingressat fins al febrer de 2011. Això
ja acostuma a passar, tot i que s’ha agreujat en els darrers temps. Aquestes són
les regles del joc i la depuradora ha de seguir funcionant pel bé de la qualitat de
l’aigua de la Tordera.
La Sra. Montes entén perfectament –diu- que els diners que tenim atribuïts
arribin més tard que d’hora. El que vull saber és com modificarà l’Ajuntament el
contracte amb l’empresa concessionària del servei en el supòsit que l’ACA
redueixi l’atribució final de fons per a 2011 o la previsió econòmica per a 2012.
El Sr. alcalde diu que el segon dels acords de la proposta ja indica que
“L’assignació final d’atribució de fons per a 2011 o la previsió econòmica per a
2012 podrà suposar la modificació del contracte vigent per donar compliment a
allò que determini l’Agència Catalana de l’Aigua”. Sense aquesta condició –diu-,
si l’ACA ens transferís menys recursos per a la gestió de la depuradora,
l’Ajuntament hauria d’assumir el cost diferencial del contracte. Malauradament,
si l’ACA canvia les regles del joc i redueix la seva aportació econòmica això pot
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significar una disminució de la qualitat de les aigües que s’aboquen al riu. Abans
de finalitzar aquesta última prorroga caldrà veure si la nova licitació s’ha de fer
des de l’Ajuntament o serà l’ACA qui actuarà com a gestora de totes les
depuradores de Catalunya. La pròrroga que avui es proposa ens donarà temps
per veure les variacions que es puguin produir respecte de les condicions
actuals.
El Sr. Masferrer vol aprofitar l’ocasió per posar de manifest que mentre l’ACA no
ens transfereix els diners per al finançament de la depuradora, ha construït una
canonada de 1,10 metres de diàmetre des de la planta de tractament d’ATLL a
Cardedeu fins a la planta dessaladora de Blanes, canonada que ha malmès
greument la llera de la Tordera. Val a dir que la dessaladora de Blanes està
tancada per falta de recursos econòmics i no entenem perquè l’ACA construeix
obres faraòniques que després no serveixen per a res, alhora que deixa les
depuradores en una situació precària, malgrat ser tan necessàries. El nostre vot
–diu- serà contrari a la proposta perquè, com ha reconegut el Sr. alcalde, l’equip
de govern no ha fet els deures i no ha estudiat altres opcions. Pensem que abans
d’aprovar la pròrroga perquè sí, cal estudiar alternatives que puguin ser més
favorables per al municipi.
El Sr. alcalde diu que si no s’han estudiat altres alternatives és per la indefinició
actual què hi ha en aquest tema per part de l’ACA. Crec –diu- que en aquest
context seria un error engegar ara una nova licitació o canviar el sistema de
gestió, sense conèixer les regles del joc que tindrem l’any vinent. És a dir,
anirem sobre segur quan se sàpiga si la gestió de la depuradora s’ha de
continuar licitant des de l’Ajuntament i quins recursos econòmics se’ns
transferirà per aquesta gestió. A partir d’aquí podrem estudiar si la gestió ha de
ser directa o indirecta.
El Sr. Masferrer diu que en la gran majoria de contractes s’esgoten les possibles
pròrrogues sense estudiar altres opcions. Crec –diu- que aquest és un mal hàbit
d’aquest Consistori que hauríem de canviar, pel bé dels serveis que oferim als
nostres ciutadans.
El Sr. Deulofeu diu que els regidors de CiU votaran a favor de la proposta perquè
en els gairebé 7 anys que Aquagest Medio Ambiente SA porta gestionant la
depuradora, el servei s’està prestant de manera correcta i amb la qualitat
exigida. Per aquesta raó, l’anterior govern municipal va proposar al Ple les dues
pròrrogues que s’han aprovat fins ara. La pròrroga d’un contracte és una opció
legalment utilitzable, i més quan el servei que s’està prestant compleix amb la
qualitat que es demana.
La Sra. Montes diu que també votarà a favor de la proposta perquè la pròrroga
ens donarà un any més de tranquil·litat davant els problemes econòmics de
l’ACA i la incertesa actual de com evolucionarà la gestió de les depuradores en el
futur immediat. Amb el que no estic d’acord –diu- és que si en un contracte o
una concessió administratives falten diners sempre ha de ser l’Ajuntament el
responsable de fer la compensació. Coincideixo amb el grup municipal de la CUP
en que s’ha d’estudiar la possibilitat de gestionar el servei directament des de
l’Ajuntament.
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Després d’aquestes intervencions i atès que
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 28.12.2004 va adjudicar el contracte de
gestió del servei de manteniment, conservació i explotació de l’estació
depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Sant Celoni a favor de la societat Sorea
SA.
En data 14.02.2005 es va signar el corresponent contracte administratiu entre
l’Ajuntament de Sant Celoni i Sorea, SA, amb un termini de durada de cinc anys
prorrogables per períodes d’un any fins a un màxim de tres anys.
El Ple municipal en sessió del dia 24.02.2011 va aprovar la segona pròrroga del
contracte de gestió del servei de manteniment, conservació i explotació de
l’EDAR de Sant Celoni, autoritzant també la cessió del contracte de Sorea SA a
favor de la societat Aquagest Medio Ambiente SA, restant la societat cessionària
subrogada en la totalitat dels drets i obligacions que li correspondrien al cedent.
El dia 16.12.2011 el Sr. Jorge Angel Bonilla Beckmann, en nom i representació
d’Aquagest Medio Ambiente SA, sol·licita mitjançant escrit presentat en aquest
Ajuntament la pròrroga del contracte esmentat per un nou termini d’un any, de
conformitat amb la previsió continguda al Plec de clàusules administratives
particulars.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha tramès el 23.12.2011 proposta de resolució de
16.12.2011 de revisió de l’autorització d’abocament de les aigües residuals
tractades a l’EDAR de Sant Celoni.
Correspon a l’ACA l’atribució dels recursos econòmics necessaris per a la
prestació eficient dels serveis de sanejament, segons allò establert a l’article 4
del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
La pròrroga per a un any sol·licitada suposa la tercera i última del contracte de
gestió del servei de manteniment, conservació i explotació de l’EDAR de Sant
Celoni, segons el termini d’execució de cinc anys prorrogables per mutu acord de
les parts per períodes d’un any fins a un màxim de tres anys.
A l’annex de la proposta de resolució de 16.12.2011 de revisió de l’autorització
d’abocament de les aigües residuals tractades a l’EDAR de Sant Celoni de
l’Agència Catalana de l’Aigua, s’adeqüen els límits d’abocament segons el
legalment establert: Cabal diari: 6.000 m3/dia, MES: 35 mg/l, DBO5: 25 mg/l,
DQOnd: 125 mg/, Nitrogen: 15 mg/l, Fòsfor: 2 mg/l.
La immissió de l’abocament en la massa de l’aigua no comprometrà el
compliment dels objectius de qualitat assenyalats al Pla hidrològic corresponent i
al Reial Decret 60/2011.
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Quant a les condicions establertes a l’annex, la proposta de revisió de
l’autorització d’abocament obliga l’Ajuntament de Sant Celoni a complir i
disposar les següents actuacions:
1r. Per a garantir la gestió correcta de les descàrregues dels sistemes de
sanejament en temps de pluja i minimitzar-ne l’impacte (article 63 del
Decret 188/2010, de 23 de novembre, Pla gestió districte de conca fluvial de
Catalunya):
a) Pla de mesures mínimes
b) Pla director integral de sanejament
2n. En les parades forçades de l’EDAR s’ha de complir l’establert a l’article
19.4 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament
dels sistemes públics de sanejament. Pel que fa a les parades forçades
programades s’ha de tenir, a més, a disposició de l’administració hidràulica
la següent documentació:
a)
b)
c)
d)
e)

Justificació de l’actuació
Estudi d’alternatives a l’abocament
Calendari justificat de la durada de l’episodi
Proposta de mesures pal·liatives
Estudi dels efectes sobre el medi receptor

3r. Disposar d’un pla d’autoprotecció del sistema (article 21.1 del Decret
130/2003, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament dels sistemes
públics de sanejament.
4t. Informar anualment sobre l’existència d’abocament als col·lectors de
substàncies perilloses i sobre el funcionament de les instal·lacions de
depuració (article 250 del Reglament del domini públic hidràulic).
Segons l’article 19 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel que s’aprova el
Reglament dels sistemes públics de sanejament, també cal elaborar:
a) Plans de manteniment d’equips, instal·lacions electromecàniques i obra
civil.
b) Pla de reposició, millora i noves inversions per a cinc anys, per tal que
l’ACA en determini el règim de programació i finançament.
El contracte vigent amb Aquagest Medio Ambiente SA i que es proposa prorrogar
per a la gestió del servei públic de conservació, manteniment i explotació de
l’EDAR de Sant Celoni dóna cobertura a les prestacions necessàries per donar
compliment, si s’escau, a la modificació de l’autorització d’abocament en el sentit
anteriorment detallat i també per a l’elaboració dels plans de manteniment,
reposició, millora i noves inversions.
El gestor haurà de redactar aquelles mesures dins les seves competències
(sistema en alta) en la realització del Pla de mesures mínimes i els Plans
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directors integrals de sanejament, per tal que s’incorporin a l’actual estudi que
l’Ajuntament està duent a terme en el marc del Pla director de clavegueram.
L’Agència Catalana de l’Aigua té pendent l’atorgament definitiu de l’atribució de
fons per a la gestió del sanejament per a 2011.
El dia 29.12.2011 l’ACA va comunicar a l’Ajuntament que no podria efectuar
l’atorgament definitiu de l’atribució de fons per a la gestió del sanejament
corresponent a l’exercici 2011 fins que no rebés informació de detall sobre el
personal adscrit al sistema de sanejament de Sant Celoni, documentació que li
ha estat lliurada el dia 05.01.2012.
L’atorgament definitiu de l’atribució de fons per part de l’Agència Catalana de
l’Aigua podrà suposar la modificació posterior del contracte vigent amb Aquagest
Medio Ambiente SA.
L’enginyer municipal ha emès informe favorable a l’aprovació de la pròrroga del
contracte de gestió del servei de manteniment, conservació i explotació de
l’EDAR de Sant Celoni amb l’empresa Aquagest Medio Ambiente SA, pel termini
d’un any amb les següents condicions:
- S’entén que el contracte dóna cobertura a les prestacions necessàries per
donar compliment, si s’escau, a la revisió de l’autorització d’abocament de
l’EDAR de Sant Celoni, segons allò previst a la proposta de resolució de
16.12.2011 i a l’elaboració dels Plans de manteniment, reposició i millora i noves
inversions.
- El gestor haurà de redactar aquelles mesures dins les seves competències
(sistema en alta), en la realització del Pla de mesures mínimes i els Plans
directors integrals de sanejament, per tal que s’incorporin a l’actual estudi que
l’Ajuntament està duent a terme en el marc del Pla director de clavegueram.
L’interventor accidental ha emès un informe del qual es desprèn que el
finançament de la pròrroga del contracte fins el 15 de febrer de 2013, malgrat
disposar en el pressupost prorrogat de despeses per a 2012 de la partida
pressupostària amb crèdit adequat i suficient per finançar el cost de la prorroga,
no disposa del compromís en ferm de l’Agència Catalana de l’Aigua per al
finançament de l’actuació per a l’exercici de 2012, per la qual cosa, fins i tant no
arribi la corresponent assignació de fons, la pròrroga del contracte s’ha de
finançar amb els recursos propis de l’Ajuntament de Sant Celoni.
A la vista d’aquests antecedents, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 15 vots a favor de les senyores
Miracle, De la Encarnación, Coll, Costa, Lechuga i Montes i dels senyors Castaño,
Arenas, Bueno, Tardy, Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch i Garcia Sala,
i 2 vots en contra dels regidors Corpas i Masferrer, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar la pròrroga del contracte de gestió del servei de manteniment,
conservació i explotació de l’EDAR de Sant Celoni pel termini d’un any amb la
societat Aquagest Medio Ambiente SA, amb les següents condicions:
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- S’entén que el contracte dóna cobertura a les prestacions necessàries per
donar compliment a la revisió de l’autorització d’abocament de l’EDAR de Sant
Celoni segons allò previst a la proposta de resolució de 16.12.2011 i a
l’elaboració dels plans de manteniment, reposició i millora i noves inversions.
- El gestor haurà de redactar aquelles mesures dins les seves competències
(sistema en alta), en la realització del Pla de mesures mínimes i els Plans
directors integrals de sanejament, per tal que s’incorporin a l’actual estudi que
l’Ajuntament està duent a terme en el marc del Pla director de clavegueram.
2. L’assignació final d’atribució de fons per a 2011 o la previsió econòmica per a
2012 podrà suposar la modificació del contracte vigent per donar compliment a
allò que determini l’Agència Catalana de l’Aigua.
3. Notificar aquest acord a la societat Aquagest Medio Ambiente SA, amb
indicació dels recursos que correspongui.
4. Facultar el Sr. alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a
l’efectivitat i execució d’aquest acord.
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES TARIFES DEL TAXI URBÀ PER A
L’ANY 2012, D’ACORD AMB LA LLEI 19/2003, DE 4 DE JULIOL, DEL TAXI.
El Sr. alcalde explica que, a proposta del col·lectiu de taxistes de Sant Celoni, es
proposa al Ple l’aprovació de les noves tarifes del servei de taxi per al 2012,
d’acord amb el percentatge d’increment autoritzat per la Comissió de Preus de
Catalunya el passat 22 de desembre de 2011. Aquest percentatge és del 3% i
encara està pendent de la seva publicació al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya. Si el Ple aprova avui aquestes tarifes –diu-, l’acord haurà de ser
comunicat a la Comissió de Preus de Catalunya, però no requerirà la seva
aprovació.
Després d’aquesta intervenció i atès que
A efectes del que disposa 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.
En data 12 de novembre de 2011 el col·lectiu de taxistes de Sant Celoni va
presentar instància en la que, entre d’altres pretensions, sol·licitava la
l’increment de les tarifes urbanes de taxi per a l’any 2012 en aquesta població.
D’acord amb el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes que regula el
Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus
autoritzats i comunicats, la Comissió de Preus de Catalunya, en sessió de data
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22 de desembre de 2011 va aprovar l’increment mitjà de les tarifes dels serveis
d’auto-taxi per a l’any 2012, en un percentatge del 3%, que es mantindrà vigent
fins a la propera revisió. Aquest increment s’aplica a les tarifes sense IVA.
Aquest extrem queda acreditat a l’expedient per la certificació de la secretària de
la Comissió de Preus de Catalunya de 23 de desembre de 2011, rebuda en
aquest Ajuntament en data 9 de gener d’enguany, mitjançant fax, que consta a
l’expedient.
D’acord amb allò que disposa el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual
s'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 l’Ajuntament no
requeririen aprovació posterior de la Comissió de Preus de Catalunya, sinó,
exclusivament la comunicació de l’acord del Ple per donar-ne compte.
Si bé l’acord de la Comissió de Preus de Catalunya, sobre l’aprovació de
l’increment mitjà de les tarifes dels serveis d’auto-taxis per a l’any 2012 és de
data 22 de desembre de 2011, la publicació del percentatge d’increment
autoritzat per aquesta comissió no s’ha dut a terme encara i, consultada la
pròpia Comissió de Preus, no poden assegurar que sigui publicat abans que es
dugui a terme el proper Ple municipal o les Comissions informatives.
Considerant que un dels requisits de l’efectivitat de l’acord n’és la seva publicació
(que en aquests moments és en tràmit), malgrat la qual cosa, per part del
col·lectiu de taxistes s’ha sol·licitat la possibilitat d’incloure l’aprovació de
l’increment de tarifes en el primer Ple de l’any, atès que han fet avinent que la
modificació de tarifes interurbanes (competència de la Generalitat) ja és vigent i
que, per tant, si la modificació de les urbanes (competència municipal) es duu a
terme en el proper Ple implicaria la possibilitat d’ajustar els aparells de medició
tarifaria del vehicle (taxímetre) de manera conjunta per ambdues tarifes.
Argumenten que haver de fer l’operació dues vegades (una per les tarifes
interurbanes i una altra per les urbanes) implicaria un cost més elevat per als
professionals, la qual cosa els suposaria un perjudici en un moment en que,
segons manifesten, el sector pateix una davallada dels ingressos i dels clients.
Cal concloure que l’aprovació per part del Ple de les tarifes urbanes proposades
per a l’any 2012, haurà de restar condicionada a l’efectiva publicació en el DOGC
de l’Edicte que reculli l’acord de la Comissió de Preus de Catalunya de 22 de
desembre de 2011.
Vist l’informe emès al respecte per l’Àrea de Seguretat Ciutadana i l’expedient
instruït a l’efecte
A proposta del regidor de Seguretat Ciutadana i previ dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el
Ple municipal ACORDA:
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1. Aprovar l’increment de les tarifes urbanes del servei de taxi per a l’exercici de
2012 en el percentatge del 3% respecte de les vigents en aquesta data, fixant
com a tarifes d’aquella naturalesa per l’any 2012 les següents:
Concepte
Tarifa 1 (20 a 8 h)
Baixada bandera
Km recorregut
Hora d’espera
Tarifa 2 (8 a 20 h)
Baixada bandera
Km recorregut
Hora d’espera
Suplements
Maletes
Avís per telèfon
Animals domèstics
Cap setmana / festius
Recollida fora parada

Preu unitari en €
4,37
1,22
18,63
3,81
1,12
18,64
1,59
1,05
2,21
3,49
1,47

Aquest increment es mantindrà vigent fins a la propera revisió i s’aplicarà a les
tarifes sense IVA.
2. Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a l’efectiva publicació en el DOGC de
l’Edicte que reculli l’acord de la Comissió de Preus de Catalunya de data 22 de
desembre de 2011, autoritzant l’increment esmentat del 3%.
3. D’acord amb allò que disposa el Decret 339/2001, de 18 de desembre,
s'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, comunicar l’acord del Ple a la Comissió de Preus
de Catalunya per tal de donar-ne compte.
4. Notificar aquesta acord a les persones interessades amb expressió dels recursos
a que tinguin dret.
5. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
efectivitat i execució d’aquest acord
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI TIPUS PER RAÓ DEL QUAL ES
RESOLEN DE MUTU ACORD DELS CONVENIS PER A LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A
LA GESTIÓ DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE
COMPANYIA.
El Sr. alcalde explica que l’any 2003 el Consell Comarcal del Vallès Oriental va
acordar la creació del servei públic d’acollida d’animals domèstics de companyia.
Els Ajuntaments de la comarca vam signar un conveni amb el Consell Comarcal
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per delegar-li la competència municipal en aquesta matèria. Després d’alguns
anys de funcionament, el Consell Comarcal es planteja resoldre aquest conveni
atès l’elevat cost de manteniment del servei . La competència d’acollida
d’animals domèstics tornarà a ser dels municipis, malgrat la dificultat de món
local per assumir aquesta despesa.
El Sr. Deulofeu pregunta si el tancament del Centre d’acollida d’animals
domèstics de companyia obeeix exclusivament a raons econòmiques o hi ha una
altra problemàtica al darrera.
El Sr. alcalde respon que els motius del tancament són de tipus econòmic. Cada
un dels Ajuntaments adherits al conveni teníem un espai per portar-hi una
quantitat determinada de gossos i gats, però aquest espai quedava ple de
seguida. Com ha manifestat el Consell Comarcal del Vallès Oriental, a vegades el
Parlament de Catalunya aprova lleis sense tenir en compte el cost que el seu
compliment suposarà per als municipis. En el cas de la Llei de protecció dels
animals no s’ha previst cap dotació econòmica per ajudar els municipis a fer
front a la despesa que suposa la prohibició de sacrificar els animals. Estem
parlant d’una despesa de 7 a 8 € diaris per al manteniment de cada animal
recollit, que difícilment és assumible pels Ajuntaments en el temps actual. Pel
que he llegit a la premsa, sembla que potser es torni a obrir la gossera comarcal
sota la gestió d’una associació protectora d’animals i amb personal voluntari. És
una altra manera de funcionar que podria ser prou efectiva.
El Sr. Deulofeu pregunta si l’espai que ocupa la gossera és propietat del Consell
Comarcal o d’algun municipi.
El Sr. alcalde respon que l’espai és propietat de l’Ajuntament de Granollers, que
el va cedir al Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la instal·lació de la
gossera. L’edifici es va construir amb subvencions de la Generalitat de
Catalunya. Fa temps que alguns partits polítics han traslladat al Parlament de
Catalunya la necessitat de revisar la llei i/o de dotar els Ajuntaments dels
recursos econòmics necessaris per assumir les despeses que es deriven del seu
compliment.
La Sra. Montes diu que l’any passat, segons el pressupost municipal, el servei de
recollida d’animals domèstics va tenir un cost aproximat per al nostre municipi
de 68.000 €. Quin cost representarà ara amb la supressió d’aquest servei
comarcal?, pregunta.
El Sr. alcalde explica que les gàbies que ens corresponien al Centre comarcal
d’acollida d’animals domèstics estaven permanentment ocupades i ens calia
disposar d’una empresa privada que es fes càrrec del servei de recollida i guarda
dels animals abandonats que no tenien espai a la gossera comarcal. Ara, si no hi
ha cap alternativa, els Ajuntaments de la comarca haurem de portar tots els
animals que recollim a centres gestionats per empreses privades o per
protectores d’animals. Val a dir que tenim intenció –diu- de revisar els animals
que es recullen al nostre terme municipal perquè podria ser que gent d’altres
municipis abandonés animals a Sant Celoni. Cadascú ha d’assumir la seva
responsabilitat. De moment en el pressupost municipal d’enguany s’ha
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mantingut una partida d’import similar a la de l’any passat perquè la llei s’ha de
continuar complint.
Després d’aquestes intervencions i atès que
La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental ha notificat a
l’Ajuntament de Sant Celoni que la citada Comissió de Govern (en la seva sessió
2011/8, de 5 d'octubre de 2011) va prendre, entre d’altres, l’acord de proposar
l’aprovació del conveni tipus per raó del qual es resolen de mutu acord els
convenis per a la delegació de competències per a la prestació del servei públic
comarcal Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia amb els
ajuntaments que hi formen part.
En l’acord de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental
esmentada s’hi inclouen els antecedents següents:
1. El 19 de desembre de 2003 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental
establí el servei públic comarcal Centre d’acollida d’animals domèstics de
companyia.
2. El 7 d’octubre de 2009 el Ple del Consell Comarcal aprovà el text refós del
Reglament del servei públic comarcal Centre d’acollida d’animals domèstics
de companyia, el qual fou publicat en el Butlletí oficial de la província de
Barcelona el 15 d’octubre de 2009.
3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i els Ajuntaments d’Aiguafreda,
Bigues i Riells, Montmeló, Caldes de Montbui, Montornès del Vallès,
Campins, Montseny, Parets del Vallès, Cardedeu, Castellcir, Sant Celoni,
Castellterçol, Martorelles, Figaró i Montmany, Sant Pere de Vilamajor, Fogars
de Montclús, Sant Feliu de Codines, la Garriga, Santa Eulàlia de Ronçana,
Granollers, Santa Maria de Palautordera, la Llagosta, Tagamanent, Lliçà
d’Amunt, Vallromanes, Lliçà de Vall, Vallgorguina, Llinars del Vallès, Vilanova
del Vallès i Sant Quirze Safaja van formalitzar un conveni per a la delegació
de competències per a la prestació del servei públic comarcal Centre
d’acollida d’animals domèstics de companyia. Aquest conveni obeïa a la
finalitat d’assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals,
afavorint una presa de consciència i responsabilitat de la ciutadania en la
seva defensa i preservació que alhora reportés beneficis socials, formatius i
educatius. A més a més, en el seu moment els ajuntaments de Cànoves i
Samalús, Mollet del Vallès i la Roca del Vallès denunciaren unilateralment el
conveni atenent a les previsions dels pactes que s’hi contenien.
Els ajuntaments delegaren al Consell Comarcal, que acceptà, les
competències següents:
a) Recollir els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits.
b) Acollir en centres de recollida d’animals els abandonats o perduts.
c) Fer-se càrrec dels animals abandonats o perduts acollits fins que siguin
recuperats, cedits o sacrificats.
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d) Capturar en viu gossos i gats ensalvatgits per mètodes d’immobilització a
distància.
e) Establir i regular els serveis públics que resulten de les competències que
es deleguen i els corresponents ingressos de dret públic.
4. L’article 16.3 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de protecció dels animals preveu que els ajuntaments
han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts
adequats i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització
d'aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis.
La prestació del servei públic del Centre d’acollida d’animals domèstics resta
sotmesa al règim legal que preveu el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, en endavant Llei
de protecció dels animals.
El model de gestió establert pel legislador català per a la prestació d’aquest
servei s’ha de conciliar per imperatiu legal amb allò que disposa la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, la qual té per objecte regular la
contractació d’aquest sector per tal de garantir que s’ajusti als principis de
llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no
discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d’assegurar, en connexió
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, una eficient
utilització dels fons mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats
a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
Així, aquest model de gestió comporta fer front a grans despeses generals,
elevats costos de personal, despeses d’estructura i despeses contractuals que
inclouen, entre d’altres, el benefici propi del contractista.
No és menys cert, però, que en la prestació d’aquest servei, alguns ajuntaments
han optat per concertar-ne part de l’execució amb entitats sense ànim de lucre,
com és el cas de les associacions de protecció i defensa dels animals.
Pel Consell Comarcal, però, el cost global del model de gestió que preveu la Llei
de protecció dels animals amb subjecció al procediment de contractació que
preveu la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, fa insostenible poder
continuar en la prestació d’aquest servei públic. Ensems, és obligació de totes les
administracions públiques ponderar i equilibrar els interessos públics que cal
atendre i assignar-los els recursos econòmics disponibles de la manera més
equitativa.
En aquest sentit, la resolució a l’actuació d’ofici sobre el problema de
finançament de les instal·lacions d’acollida d’animals emès pel Síndic de Greuges
de Catalunya el 6 de juliol de 2011 conté, entre d’altres, un pronunciament de la
Federació de Municipis de Catalunya, que considera que el món local no pot
assumir sense la dotació econòmica suficient l’aplicació del Decret legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals, per la qual cosa entén necessària una modificació del règim
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competencial relatiu a les obligacions que aquesta normativa imposa als ens
locals.
Pels motius exposats el Consell Comarcal proposa la resolució dels convenis amb
els ajuntaments per a la delegació de competències per a la prestació del servei
públic comarcal Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia.
L’acord adoptat per la Comissió de Govern del Consell Comarcal es fonamenta
jurídicament en allò que disposa l’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que disposa que les competències de les
entitats locals són pròpies o atribuïdes per delegació i que les competències
pròpies dels municipis, les províncies, les illes i altres entitats locals territorials
únicament podran ser determinades per Llei, i en allò que estableix l’article
25.1.c) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon a la
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de
gestionar els municipis. Les delegacions o encàrrecs han d’anar acompanyats de
la transferència de recursos necessaris per a exercir-los.
En conseqüència i vista la proposta formulada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i especialment les consideracions de caire econòmic que efectua la
resolució emesa per aquest organisme, en relació amb la impossibilitat dels ens
locals d’assumir el sosteniment de les obligacions imposades pel Decret legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals.
Atès allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, la Llei 8/1987, de 15 d’abril, i 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,
A proposta de la regidora d’Espai Públic i previ dictamen de la Comissió informativa
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar el conveni tipus per raó del qual es resolen de mutu acord els convenis
per a la delegació de competències per a la prestació del servei públic comarcal
Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia amb els ajuntaments que hi
formen part, el text del qual s’adjunta com a annex a aquesta proposta, i que va
ser adoptat per la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en
sessió de 5 d’octubre de 2011.
2. Autoritzar el Sr. alcalde per tal que pugui signar el conveni esmentat, amb els
efectes que legalment resultin pertinents.
7. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE
LA CREACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.
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El Sr. alcalde explica que amb l’aprovació d’aquesta Ordenança es pretén donar
compliment a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
L’Ajuntament de Sant Celoni ja disposava d’un inventari de fitxers de dades
personals, però amb aquesta Ordenança s’actualitza i es posa al dia aquesta
relació de fitxers (uns s’han creat de nou, d’altres s’han suprimit i alguns s’han
fusionat).
El Sr. Corpas diu que, segons s’indica a la proposta, la feina d’actualització dels
fitxers de dades personals de l’Ajuntament de Sant Celoni l’ha realitzada
l’empresa Legal Data. Quant ha costat aquesta feina? I qui ha assumit aquest
cos?, pregunta.
La Sra. secretària accidental respon que els treballs de Legal Data han estat
finançats per la Diputació de Barcelona i no han tingut cap cost per a
l’Ajuntament.
Després d’aquestes intervencions i atès que
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades
personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques
i, especialment, el seu honor i la seva intimitat personal i familiar.
L’Ajuntament, com a ens públic, té l’obligació de crear, modificar i suprimir els
fitxers que continguin dades de caràcter personal, d’acord amb el sistema
establert a la llei.
Per això i donada la necessitat de mantenir actualitzats aquests fitxers i
d’implementar les mesures de seguretat que determina la normativa d’aplicació,
l’aprovació de la creació, modificació i supressió de fitxers s’ha de dur a terme
per mitjà d’una Disposició general publicada en el Butlletí oficial de l’Estat o en el
diari oficial corresponent.
El primer pas per assolir l’objectiu descrit és l’actualització de l’inventari de
fitxers de dades de caràcter personal que són susceptibles de protecció i que
estan gestionats per les diverses àrees de l’Ajuntament.
En col·laboració amb l’empresa Legal Data, designada per la Diputació de
Barcelona, a l’efecte de donar suport als Ajuntaments de la província en matèria
de protecció de dades de caràcter personal, s’ha fet un estudi dels fitxers
existents a l’Ajuntament de Sant Celoni i declarats a les agències de protecció de
dades, i de les actualitzacions necessàries, que finalment s’han d’aprovar com
a Disposició de caràcter general, i que ha donat com a fruit el document que en
forma d’Ordenança es proposa aprovar.
Posteriorment caldrà procedir a la declaració dels fitxers identificats i creats a
l’Agència catalana de protecció de dades, als efectes del seu registre i, un cop
qualificats els nivells necessaris en quan la protecció de les dades, procedir al
disseny i implementació de les mesures de seguretat per a l’efectiva protecció de
les dades de caràcter personal.
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Per tot això, 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. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la creació i supressió
de fitxers de dades de caràcter personal protegides per la Llei orgànica 15/1999,
el text de la qual figura a l’expedient instruït a l’efecte.
2. Exposar al públic aquest acord, així com l’expedient de què porta causa, per
termini de 30 dies hàbils comptat des de l’endemà de la seva publicació al
Butlletí oficial de la província i al tauler d’anuncis de la Corporació, a efectes de
que tot el que sigui interessat pugui presentar quantes al·legacions o
suggeriments consideri adients, amb el benentès que, de no presentar-se’n cap,
l’acord s’elevarà a definitiu de manera automàtica.
3. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui
signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords
presos.
8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
ELS AJUNTAMENTS D’ARBÚCIES, LLINARS DEL VALLÈS, SANT CELONI I
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA PER ESTENDRE ELS SERVEIS
D’OFICINA D’HABITATGE DEL BAIX MONTSENY AL MUNICIPI
D’ARBÚCIES.
El Sr. alcalde explica que la proposta consisteix en incloure el municipi d’Arbúcies
al servei d’Oficina d’habitatge del Baix Montseny. En principi va semblar
dificultós perquè Arbúcies pertany a la província de Girona, però finalment
aquesta incorporació compta amb el vistiplau de la Generalitat de Catalunya.
Arbúcies disposava ja d’una borsa pròpia de mediació per a habitatges de lloguer
social, que ara se suma a la borsa comuna del Baix Montseny. Val a dir que en
l’últim any les subvencions per al manteniment d’aquesta oficina s’han reduït
considerablement. Per això, la incorporació d’un nou municipi és molt positiva
perquè ajudarà al sosteniment de les despeses. Malgrat que amb la reducció dels
ajuts els municipis que formem l’oficina hem hagut d’incrementar les nostres
aportacions per al manteniment del servei, creiem que l’Oficina d’habitatge del
Baix Montseny és una boina eina i els resultats així ho confirmen. Cada any es
reunirà la Comissió executiva per posar sobre la taula el cost que representa el
servei i valorar si tots els Ajuntaments estem d’acord en la seva continuïtat.
El Sr. Deulofeu diu que li satisfà veure que es continua en aquesta línia de
mancomunar serveis i, en especial, que l’Oficina d’habitatge del Baix Montseny
s’amplia a un altre Ajuntament perquè aquesta va ser una aposta ferma de
l’anterior equip de govern. Vull felicitar –diu- als tècnics que treballen a la oficina
per la seva bona feina. Em sembla molt positiu que l’Ajuntament d’Arbúcies
s’incorpori a aquest servei mancomunat i la seva experiència a nivell d’habitatge
social suposarà un valor afegit per a la resta de municipis. Per tant, animem
l’equip de govern a continuar en aquesta bona línia.
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Intervé la Sra. Montes i diu que el servei d’Oficina d’habitatge del Baix Montseny
aglutina els municipis de Sant Celoni, Arbúcies, Llinars del Vallès i Santa Maria
de Palautordera, però també hi ha altres municipis adscrits com són Gualba,
Hostalric, Riells i Viabrea, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve de
Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina i Vilalba Sasserra. Les
despeses de l’oficina es reparteixen entre Sant Celoni (amb un 40,48%), Llinars
del Vallès (amb un 21,96%), Santa Maria de Palautordera (amb un 21,65%) i
ara Arbúcies (amb un 15,92%). Si es tracta d’un servei mancomunat, per què la
resta de municipis no participa en el sosteniment de les despeses?
El Sr. alcalde explica que quan es va crear l’Oficina d’habitatge del Baix
Montseny, al maig de 2009, es va creure convenient que les despeses fossin
assumides pels municipis amb més població i amb una estructura més forta,
facilitant així que els petits s’hi sumessin. Calia arribar a un nombre determinat
d’habitants per obtenir les subvencions de la Generalitat de Catalunya. Val a dir,
però, que els municipis petits paguen un preu per quilòmetre quan els tècnics de
l’oficina s’han de desplaçar cap a ells, ja sigui per atendre els ciutadans o fer una
xerrada.
La Sra. Montes diu que si es tracta d’un servei mancomunat és lògic que la
contribució al dèficit sigui proporcional al nombre d’habitants i, per tant, tots els
municipis haurien de contribuir en la part proporcional que els correspongui.
Només així podríem parlar realment de servei mancomunat. El problema que jo
veig –diu- és que l’Ajuntament de Sant Celoni paga molt més que els altres
municipis i això surt de tots els nostres ciutadans.
El Sr. alcalde diu que s’ha de tenir en compte que el gruix més important del
servei es presta a ciutadans de Sant Celoni. És a dir, la nostra gent en gaudeix
més que la gent dels altres municipis perquè tenim el servei més al nostre abast.
Considero –diu- que el criteri de fer contribuir només als municipis més grans va
ser una bona opció, tot i que sempre podria ser revisable.
La Sra. Montes diu que el servei que s’està prestant és correcte. El problema –
diu- és el criteri de mancomunitat que s’aplica.
El Sr. Deulofeu discrepa de l’opinió de la Sra. Montes. En molts serveis
mancomunats –diu- considero que s’ha de fer com proposa vostè, repartint les
despeses de manera proporcional a la població dels municipis. Però en altres
casos com el de l’Oficina d’habitatge del Baix Montseny penso que Sant Celoni ha
de jugar un paper de capitalitat, oferint aquest servei als municipis de l’entorn,
encara que això representi un cost per al nostre Ajuntament. Com a municipi de
major dimensió, disposem d’una infraestructura i d’uns recursos que no tenen
altres Ajuntaments més petits. La prestació d’aquest servei significa que en
determinats casos hi ha gent que es desplaça fins a Sant Celoni per fer
determinats tràmits, i això moltes vegades té beneficis indirectes per a la nostra
vila. D’altra banda, la suma d’altres municipis ens permet obtenir més
subvencions de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que es tracta d’un tema
conceptual, més que no pas d’anàlisi de costos i despeses.
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La Sra. Montes diu que aquest tema se suma a d’altres casos que s’han
comentat anteriorment en aquest Ple. Per exemple, hi ha nois i noies de Sant
Celoni que s’han quedat sense plaça en el Centre de formació d’adults Sax Sala
per causa d’uns barems de selecció que atorgaven la mateixa puntuació a la
gent de Sant Celoni que a la gent de fora del municipi. És absurd que joves de la
nostra vila s’hagin de desplaçar per estudiar quan tenen una escola al seu propi
municipi. Pel que fa al complex esportiu del Sot de les Granotes, la gent d’altres
municipis paga la mateixa quota que la gent de Sant Celoni, quan la gestió del
servei s’està pagant amb els nostres diners. Probablement hauríem de revisar
aquest model i modificar els criteris d’aportació dels municipis que també
gaudeixen d’aquests serveis.
El Sr. alcalde diu que el fet de mancomunar serveis en les condicions que diu la
Sra. Montes es contradiu amb el fet de voler que Sant Celoni sigui la capital del
Baix Montseny. Aquesta capitalitat –diu- representa que la gent d’altres
municipis vingui a nosaltres buscant serveis de tot tipus (formatius, esportius o
d’assessorament en matèria d’habitatge, per exemple). Creiem que hem de
seguir mantenint aquesta línia perquè segurament els costos directes que això
representa per a l’Ajuntament queden compensats amb els ingressos indirectes
procedents de la gent que ve a la nostra vila. En el cas del complex esportiu del
Sot de les Granotes, quants més usuaris tinguem d’altres municipis molt millor,
sobretot ara que la crisi ha provocat una davallada en el número de socis.
Crec que hem de tenir amplitud de mires a l’hora de sentir-nos capital del Baix
Montseny i saber buscar l’equilibri entre els serveis que estem prestant a nivell
de municipi i els que donem com a capital del Baix Montseny. Val a dir que la
nostra intenció, si els municipis de Santa Maria de Palautordera, Llinars del
Vallès i Arbúcies hi estan d’acord, és que l’Oficina d’habitatge del Baix Montseny
presti també el servei anomenat “Ofideute”, per a la mediació entre les entitats
financeres i els ciutadans que no poden pagar la hipoteca.
La Sra. Montes vol deixar clar que considera molt interessant que es
mancomunin serveis entre municipis, però creu que en alguns casos s’haurien de
revisar els criteris que regulen aquesta mancomunació.
El Sr. Masferrer diu que la Generalitat de Catalunya finança el 81,5% del cost de
l’Oficina d’habitatge del Baix Montseny. Per tant, si l’Ajuntament de Sant Celoni
assumeix el 40,48% del dèficit, està acceptant només el 7,5% aproximadament
del cost total del servei. Així, doncs, si la major part del finançament prové de
l’Administració autonòmica, és obvi i clar que també s’ha de donar servei als
habitants de Sant Esteve de Palautordera i de Gualba, per exemple, perquè
col·laboren amb els seus impostos a finançar la Generalitat de Catalunya. D’altra
banda, voldria deixar constància que la CUP està totalment d’acord en la
mancomunació de serveis entre municipis i creiem –diu- que se n’haurien de
mancomunar molts més. Així mateix, voldria preguntar a qui correspongui com
s’adeqüen les actuacions de l’Oficina d’habitatge del Baix Montseny a la situació
actual, amb tots els canvis que s’han produït darrerament en el mercat
immobiliari? Quan es va crear el servei, hi havia una gran manca de pisos de
lloguer. En canvi, ara hi ha molts pisos buits i disponibles, tant de venda com de
lloguer. La situació ha canviat molt i voldríem saber si aquest canvi es traduirà
en algun gir de les tasques de l’oficina.
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El Sr. alcalde proposa als regidors de la CUP quedar un dia per explicar-los les
actuacions que té previstes l’Oficina d’habitatge del Baix Montseny per al 2012,
en concret els convenis amb l’Agència de l’habitatge de Catalunya, les gestions
per revisar els preus dels pisos de protecció oficial que tenim al municipi i la
implantació del nou servei “Ofideute”, que s’ha comentat abans.
El Sr. Masferrer diu que li sembla perfecte, sempre i quan s’afegeixi a l’ordre del
dia d’aquesta reunió la moció aprovada pel Ple en relació als desnonaments i
l’acord sobre l’increment del 50% de l’IBI dels habitatges desocupats.
El Sr. alcalde diu que, en relació a la moció aprovada pel Ple sobre els
desnonaments, està pendent de fer-se una reunió amb les entitats bancàries del
municipi. Ens estàvem esperant –diu- a tenir lligada l’adscripció de l’Oficina
d’habitatge del Baix Montseny al servei de mediació “Ofideute”, que sembla que
serà imminent, per poder-ne informar als directors de bancs i caixes. Prenem,
doncs, el compromís de fer aquesta trobada.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El 26.05.2009 els alcaldes dels municipis de Llinars del Vallès, Sant Celoni i
Santa Maria de Palautordera van signar un conveni de col·laboració per a
l’establiment de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, amb l’objectiu d’apropar
als seus ciutadans els serveis d’informació, assessorament i tramitació que
s’oferien des de l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Celoni, que passava a tenir
un abast supramunicipal.
Amb el vistiplau dels tres ajuntaments es van signar onze addendes d’adhesió al
conveni, corresponents als municipis següents: Breda, Campins, Fogars de
Montclús, Gualba, Hostalric, Riells i Viabrea, Sant Antoni Vilamajor, Sant Esteve
de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina i Vilalba Sasserra.
El 03.10.2011 els Ajuntaments de Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de
Palautordera van signar la pròrroga d’aquest conveni fins a 31.12.2015.
La resta de municipis s’hi estan adherint mitjançant la subscripció de la
corresponent pròrroga d’addenda d’adhesió: Breda (23.11.2011), Hostalric
(27.10.2011), Sant Antoni de Vilamajor (28.11.2011), Sant Esteve de
Palautordera (23.11.2011) Sant Pere de Vilamajor (05.12.2011) i Vallgorguina
(09.01.2012).
Ni en el conveni d’establiment de l’Oficina d’Habitatge de Baix Montseny, ni
tampoc en la seva pròrroga, es va considerar dins del seu àmbit d’influència la
població del municipi d’Arbúcies perquè l’Ajuntament d’Arbúcies disposa des de
l’any 2006 de borsa pròpia de mediació per al lloguer social, mitjançant conveni,
primer, amb Adigsa, i després amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
L’Ajuntament d’Arbúcies ha manifestat la seva voluntat d’adherir-se a l’Oficina
d’Habitatge del Baix Montseny per mancomunar el servei de borsa de mediació i
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el servei d’habitatge amb la resta de municipis del Baix Montseny i oferir a
Arbúcies la resta de serveis que l’oficina presta a la comarca.
CONSIDERACIONS:
Primera.- Per a l’any 2012 l’Ajuntament de Sant Celoni ha sol·licitat per resolució
d’Alcaldia de 11.01.2012 la subscripció dels següents convenis amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya:
a) Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions relatiu a l’Oficina Local
d’Habitatge.
b) Conveni de col·laboració relatiu al Programa de Mediació.
La seva previsió econòmica és d’un import fix de 36.149,06 € i d’un import
variable amb un màxim per activitats facturables de 16.399,69 €.
Segona.- L’aprovació del conveni que proposa d’adhesió del municipi d’Arbúcies
comporta a nivell econòmic dos fets rellevants:
1r. El finançament del cost diferencial entre els ingressos i despeses de
l’oficina es passa a repartir entre els Ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del
Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, segons el nombre
d’habitatges de cada municipi.
2n. El fet de mancomunar el servei de mediació suposa un increment per a
activitat d’un màxim de 12.350,00 €.
Tercera.- La previsió de pressupost de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny
per a 2012 té unes despeses previstes de 67.776,33 € i uns ingressos estimats,
segons l’activitat de l’oficina, de 55.179,06 €, amb una previsió de dèficit de
12.597,27 €, sense que aquest dèficit suposi la modificació del conveni per
mantenir la sostenibilitat de l’Oficina d’Habitatge.
Quarta.- L’adhesió del municipi d’Arbúcies suposa una previsió de major
ingressos per activitat executada, a la vegada que aquest ajuntament es
compromet a destinar un tècnic, un administratiu i un arquitecte tècnic per a la
gestió de les activitats d’habitatge del municipi i l’atenció des del punt
d’informació d’habitatge (PIH).
Cinquena.- L’Ajuntament de Sant Celoni haurà d’assumir per a 2012 el 40,48%
del dèficit de l’OHBM, amb un cost estimat de 5.099,30 €, assumible en el
pressupost prorrogat.
Sisena.- L’Ajuntament d’Arbúcies formarà part de la Comissió executiva i de
seguiment de l’Oficina, amb l’assumpció dels corresponents drets i deures.
Setena.- L’acord d’aprovació del conveni d’adhesió del municipi d’Arbúcies s’ha
de notificar als Ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del Vallès i Santa Maria de
Palautordera, i per a la signatura del conveni d’adhesió cal l’acord d’aprovació
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prèvia per part de l’òrgan competent dels Ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del
Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera.
Per tot això, 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 el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Arbúcies, Llinars
del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera per mancomunar el servei
de mediació del lloguer i d’habitatge, i estendre els serveis d’Oficina d’Habitatge
del Baix Montseny al municipi d’Arbúcies.
2. Comunicar aquest acord als Ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del Vallès i Santa
Maria de Palautordera, per al seu coneixement i als efectes de la signatura del
conveni.
3. Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Habitatge, a la Secretaria
d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat i a
l’Agència Catalana de Joventut de la Direcció General de Joventut del
Departament de Benestar Social i Família, pel seu coneixement i efectes
oportuns.
4. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
efectivitat i execució d’aquest acord.
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DESISTIMENT PER PART DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI DE L’ASSISTÈNCIA PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LA PROMOCIÓ D’HABITATGE PROTEGIT AL
CARRER MONTSERRAT, 61-63, A TRAVÉS DEL REGISTRE D’ENTITATS
PROMOTORES D’HABITATGE PROTEGIT DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.
El Sr. alcalde explica que al febrer de 2008 l’Ajuntament de Sant Celoni va signar
un conveni amb la Diputació de Barcelona, a través del qual l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació ens prestava suport
tècnic i jurídic per desenvolupar la promoció de 15 habitatges i 15 places de
pàrquing de protecció oficial a la finca del carrer Montserrat 61-63 d’aquesta vila.
En el marc d’aquest conveni s’han estudiat diverses possibilitats (habitatges en
règim de compra-venda, habitatges de lloguer, fins i tot l’adquisició d’un local
per part de l’Ajuntament...), però la conclusió final és que aquesta promoció no
resulta viable a la vista dels darrers canvis normatius en política d’habitatge per
part del Govern central. Aquestes modificacions en la normativa han provocat
una reducció dels ajuts per a la construcció d’habitatges socials i, en
conseqüència, la Generalitat de Catalunya ha aturat les noves qualificacions
d’aquest tipus d’habitatges, també per motius de contenció pressupostària.
Davant la inviabilitat de tirar endavant aquesta promoció i la dificultat de trobar
empreses que hi puguin estar interessades ens hem plantejat desistir d’aquesta
promoció, la qual cosa no significa que si la situació canvia no la puguem tornar
a recuperar.
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Intervé el Sr. Deulofeu i diu que el grup municipal de CiU votarà a favor de la
proposta. S’han fet estudis sobre les diverses opcions d’aquesta promoció
d’habitatges socials, però no s’ha trobat la possibilitat de fer-la econòmicament
viable. Per tant, estem d’acord –diu- en desistir d’aquesta tasca encomanada a
la Diputació de Barcelona. Lligat amb el punt anterior de l’ordre del dia sobre
l’Oficina d’habitatge del Baix Montseny, un dels temes que haurem de reflexionar
és com s’han de plantejar les futures promocions d’habitatge social a Sant
Celoni, per no trobar-nos amb problemes com els que tenim en aquest cas, tot i
que eren difícilment previsibles els canvis normatius que s’han produït
darrerament i que han dificultat la viabilitat d’aquestes promocions. És un tema
a debatre en la reunió que s’ha de fer properament per tractar tots els temes
relacionats amb l’habitatge.
El Sr. Masferrer diu que els regidors de la CUP també votaran a favor de la
proposta. Voldria recordar –diu- que l’Ajuntament de Sant Celoni disposa
aproximadament d’un milió d’euros dipositats a la Tresoreria municipal,
procedents del la venda de sòl públic, i que integren el patrimoni municipal del
sòl i de l’habitatge. La llei estableix que aquests diners només es poden destinar
a polítiques d’habitatge. Voldria saber si l’equip de govern s’ha plantejat com
rendibilitzar aquests diners i què té pensat fer amb el solar del carrer Montserrat
61-63. Potser l’opció no és construir pisos nous, sinó adquirir-ne de construïts
per poder oferir un sostre a la gent que es quedi sense habitatge, com a primera
mesura de xoc. S’ha plantejat aquest tema l’equip de govern?
El Sr. alcalde explica que hi ha altres Ajuntaments que tenien la voluntat d’iniciar
una promoció d’habitatges socials, que ara no són viables, i que es troben en la
mateixa situació que nosaltres. Tot això es deu a les dificultats per les que està
passant el sector immobiliari i la incertesa d’un marc normatiu de finançament
dels habitatges socials. Si tot això no es soluciona, l’Ajuntament per si sol no pot
tirar endavant aquest tipus de promocions. Responent al Sr. Masferrer, ahir
mateix vàrem contactar amb la Generalitat de Catalunya per demanar que un
dels quatre pisos de protecció oficial del carrer Lluís Companys que estan buits
es reservi per a ser utilitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni com a pis d’inclusió
social, en casos d’emergència i desnonaments. De manera immediata,
l’Ajuntament es farà càrrec del lloguer i de les despeses d’aquest habitatge. De
la mateixa forma, en una altra promoció d’habitatges es va destinar un dels
pisos per ser ocupat, sota tutela, per persones amb discapacitat, en concret
treballadors de la Fundació Acció Baix Montseny. Creiem que s’ha d’anar fent
aquest tipus d’accions per atendre les necessitats reals amb què ens trobem.
El Sr. Maferrer diu que l’Ajuntament de Sant Celoni té un milió d’euros dipositat
en una entitat financera, que només es pot destinar a política d’habitatge.
També veiem que, per un costat, el mercat d’habitatges està parat, però per
altre costat, hi ha gent que no té casa. Per tant, sumant els tres elements,
pensem que seria insultant tenir aquests diners al banc i no fer-los servir per
resoldre les demandes socials.
El Sr. Deulofeu diu que està d’acord en que cal buscar opcions per utilitzar
aquests recursos. Vist que no es viable la promoció d’habitatges socials al carrer
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Montserrat 61-63 i que no disposem de cap altre terreny d’una dimensió que ho
pugui fer factible, l’Ajuntament hauria de valorar la possibilitat d’adquirir
directament pisos, fins i tot de segona mà, per donar-los una sortida en aquesta
línia. Una possibilitat que es podria estudiar –diu- és que l’Ajuntament es quedés
els pisos de protecció oficial de lloguer construïts a la zona de Les Torres i que
estan buits en la seva majoria, als efectes de cobrir la necessitat d’aquelles
famílies que no disposen de recursos i es troben en una situació d’extrema
precarietat. De fet, la promoció del carrer Montserrat 61-63 era inicialment per a
habitatges de propietat, però es va encarregar a la Diputació de Barcelona que
estudiés la possibilitat de destinar la promoció al lloguer en règim especial, per a
persones amb greus dificultats econòmiques. Crec que seria una bona manera
d’utilitzar els recursos del patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge ja que la
finalitat d’aquests diners, tot i que ara estan rendint uns interessos, és donar
resposta social als problemes de l’habitatge.
El Sr. alcalde diu que hi ha pendent una reunió amb Catalunya Caixa per revisar
els preus del lloguer d’aquests pisos de protecció oficial, que ara estan per sobre
dels preus de mercat, i per estudiar la possibilitat d’adquisició d’algun pis per
part de l’Ajuntament, prèvia reversió del règim de lloguer al règim de compra.
El Sr. Masferrer diu que seria millor que l’Ajuntament disposés de pisos de
propietat en diferents zones del municipi, enlloc de concentrar-los en el mateix
bloc, per evitar que passi una situació similar a la dels pisos de protecció oficial
del Sot de les Granotes, que tothom identifica com un bloc on viu gent en
situació precària, amb el greuge social que això representa. Respecte de la
proposta del Sr. alcalde de comprar pisos a Catalunya Caixa, resulta estrany que
d’una banda volem fer de mediadors entre els ciutadans i les entitats bancàries, i
d’altra banda els hi comprem els pisos de gent que ells han desnonat.
El Sr. alcalde aclareix que no es tracta de pisos de persones desnonades, sinó
dels pisos de protecció oficial en règim de lloguer al barri de les Torres, que es
van construir en terrenys de propietat municipal i que actualment no estan
ocupats perquè el preu del seu lloguer està per sobre del preu del mercat lliure.
La Sra. Montes diu que votarà a favor de la proposta perquè s’ha confirmat que
aquesta promoció d’habitatges socials al carrer Montserrat 61-63 és inviable. El
cas dels habitatges de promoció oficial al barri de Les Torres, amb un preu de
lloguer per sobre del preu de mercat, em sembla –diu- totalment ridícul, quan es
tracta de facilitar el dret a l’habitatge a persones amb dificultats econòmiques.
Després d’aquestes intervencions i atès que
La Junta de Govern Local de 20.02.2008 va acordar aprovar el conveni marc
entre l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni, com a suport tècnic, jurídic i econòmic
de la Direcció de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats dins d’un catàleg de
serveis, signat per part de l’Ajuntament el dia 17.03.2008.
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Per resolució de l’Alcaldia de 24.07.2008 es va aprovar el Document de
desenvolupament del conveni marc per a l’estudi i desenvolupament d’una
promoció d’habitatges al carrer Montserrat, 61-63 de Sant Celoni.
La Diputació de Barcelona va presentar un primer estudi de viabilitat (EV1) amb
un programa de 15 habitatges i 15 places de pàrquing en superfície en règim de
compra-venda.
A petició municipal es va reorientar la promoció cap a lloguer, i la Diputació va
lliurar un segon estudi de viabilitat de 15 habitatges en règim de lloguer (EV2) i
15 places de pàrquing en superfície.
En base a aquesta proposta, el mes de maig de 2009 la Diputació de Barcelona
va lliurar la següent documentació: estudi de viabilitat (EV3), proposta
arquitectònica, estudi urbanístic, estudi jurídic i patrimonial, plec de
prescripcions tècniques particulars i quadre de característiques per a la promoció
en règim de lloguer de 14 habitatges, 15 places de pàrquing en superfície i un
local al carrer Montserrat, 61-63, i el Ple de l’Ajuntament en sessió de
18.06.2009, va aprovar la contractació a través del Registre d’entitats
promotores d’habitatge protegit de la Diputació de Barcelona de la constitució
d’un dret de superfície sobre la finca municipal del carrer Montserrat, 61-63, per
a la promoció d’habitatges protegits en règim de lloguer.
Tot i aprovada l’encomana de gestió a través del Registre d’entitats promotores
d’habitatge protegit, la Diputació de Barcelona no va iniciar la convocatòria per
la incertesa del marc institucional relatiu al finançament públic de les promocions
i també per la incertesa del marc normatiu català, perquè el mateix mes de juny
la Generalitat de Catalunya formulava un nou avantprojecte de Pla català pel
dret a l’habitatge.
Amb l’entrada en vigor del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla pel dret a
l’habitatge, la Diputació de Barcelona va lliurar l’estudi de viabilitat (EV4)
adaptat al nou marc econòmic, amb previsió d’aparcament sota rasant, perquè
l’aparcament amb superfície quedava sense préstec hipotecari convingut.
En la recerca de noves mesures per procurar la viabilitat de la promoció,
l’Ajuntament va proposar l’opció de llogar el local i Diputació de Barcelona va
quantificar també l’aportació municipal per quedar-se el local en cessió (EV5).
El 07.07.2010 la Diputació de Barcelona facilitava una nova versió econòmica
(EV6) per garantir la rendibilitat de la promoció, però, a la vegada, el Ministerio
de la Vivienda anunciava reajustaments al PEVR (2009-2012) que afectaven de
forma important les subvencions per al lloguer i la Direcció General de Promoció
de l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya comunicava l’aturada de noves qualificacions provisionals a la vista de
l’ajust pressupostari de les partides relacionades amb el Pla de la Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012, per motius de contenció pressupostària.
Aprovat el Reial Decret 1713/2010, de 17 de desembre, que modificava el Reial
Decret 2066/2008, de 12 de desembre, de regulació del Plan Estatal de Vivienda
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y Rehabilitación 2009-2012, les subvencions a les promocions disminueixen
substancialment i, a la vegada, l’Ajuntament considera necessari canviar el tipus
de protecció de règim general a especial, vist els baixos ingressos de les
persones inscrites en el Registre de sol·licitants d’habitatge protegit (EV7),
preveient també una aportació municipal a la promoció de 412.250 €.
Vist que el marc econòmic ha fet inviable la convocatòria d’un concurs a través
del Registre d’entitats promotores d’habitatge protegit, la Diputació de Barcelona
ha demanat a l’Ajuntament que acordi desistir de l’encàrrec de gestió per a la
promoció d’habitatges protegits de lloguer al carrer Montserrat, 61-63.
La directora de l’Àrea d’Entorn ha emès informe favorable al desistiment de
l’assistència de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d’aquesta
promoció d’habitatges protegits establert en el document de desenvolupament
del conveni marc, aprovat per resolució d’Alcaldia de 24.07.2008.
Vist allò disposat per l’article 91.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, envers l’acceptació del desistiment.
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. Acordar el desistiment per part de l’Ajuntament de Sant Celoni a l’assistència
de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament de la promoció d’habitatge
protegit al carrer Montserrat, 61-63, a través del seu Registre d’entitats
promotores d’habitatge protegit, establert en el document de desenvolupament
del conveni marc, aprovat per resolució de l’Alcaldia de data 24.07.2008 i, en
conseqüència, desistir també de l’encomana de gestió que va fer el Ple municipal
en sessió de 18.06.2009, en aprovar la contractació a través de la Diputació de
Barcelona de la constitució d’un dret de superfície sobre la finca municipal del
carrer Montserrat, 61-63 per a la promoció d’habitatges protegits en règim de
lloguer.
2. Sol·licitar la col·laboració de la Diputació de Barcelona amb l’Ajuntament de
Sant Celoni en la recerca i estudi de noves vies alternatives de promoció, gestió i
finançament de promoció d’habitatges a preu assequible.
3. Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis d’Habitatges, Urbanisme i
Activitats de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.
4. Facultar el Sr. alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a
l’efectivitat i execució d’aquest acord.
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA LA
JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA (JNC) PER A L’ADHESIÓ DE
SANT CELONI A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
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A petició de l’Alcaldia, la Sra. secretària accidental llegeix les conclusions de
l’informe emès al respecte pel Sr. secretari municipal.
El Sr. Corpas diu que els regidors de la CUP votaran a favor de la moció perquè
són un partit polític independentista i d’esquerres, i seria contradictori votar-hi
en contra. A l’inici del Ple, el Sr. Albert Serrà de la JNC ha comentat que “els
personalismes i els protagonismes han de quedar relegats a la mínima
expressió”. Però resulta innegable –diu- l’existència de personalismes en aquest
procés de creació de l’Associació de municipis per la independència. Un dels seus
promotors és el Sr. Vila d’Abadal, alcalde de l’Ajuntament de Vic, militant d’Unió
Democràtica de Catalunya, partit amb forta tendència de dretes i obert a pactes
municipals amb el Sr. Anglada, de Plataforma per Catalunya. D’altra banda, en
cap moment la moció fa esment a alguns temes que ha treballat la CUP de Sant
Celoni, com la trobada “Pobles sense Estat”, ni tampoc diu res de l’entitat Casal
Quico Sabaté i de la molta feina que ha fet i fa per la independència de
Catalunya.
A banda d’això, ens resulta incongruent que la JNC demani que l’Ajuntament de
Sant Celoni s’adhereixi a l’Associació de municipis per la independència, alhora
que els diputats de CiU a Madrid recolzen les decisions del govern del PP i en el
Parlament de Catalunya CiU juga a la geometria variable amb el PSC i el PP.
Tampoc no acabem d’entendre si es tracta d’adherir-nos a l’associació de
manera inequívoca, ja que el primer dels acords parla només d’“iniciar les
actuacions...”. I quan es designa el Sr. Castaño com a representant de
l’Ajuntament de Sant Celoni a l’associació, no sabem si la proposta va amb
segones intencions, amb el propòsit de que el Sr. alcalde “es mulli”
políticament... Malgrat totes aquestes puntualitzacions, el nostre vot serà
favorable a la proposta.
La Sra. de la Encarnación diu que els regidors del grup municipal socialista
s’abstindran en la votació perquè la seva aspiració és poder formar part d’un
Estat federal.
La Sra. Montes diu que també s’abstindrà en la votació perquè existeixen tota
una sèrie de llacunes legals pel que fa a aquesta associació i perquè no considera
adient aquesta representació de l’alcalde en una associació que defensa uns
interessos que no són municipals.
La Sra. Costa indica que no hi ha cap de les llacunes que comenta la Sra.
Montes. Es tracta d’una associació que s’ha constituït legalment i que es regula
per uns estatuts aprovats. El títol de la moció ho diu clar: “Moció d’adhesió a
l’Associació de municipis per la independència”. Òbviament, -diu- com en molts
altres ens i òrgans col·legiats, es proposa designar l’alcalde com a representant
de l’Ajuntament en l’associació per ser el màxim òrgan del Consistori, però
sempre pot delegar aquesta representació en un altre regidor. D’altra banda,
volem felicitar el regidor Sr. Arenas pel seu posicionament a favor de la
independència i de la sobirania de Catalunya. Quant a la CUP, no entrarem a
valorar si alguns se senten de dretes i altres d’esquerres, però voldria deixar
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palès que nosaltres no exclourem mai a ningú de la lluita per la independència i
la sobirania d’aquest país. Per tant, benvinguts tots i anem tots a una.
Val a dir que tant al Parlament de Catalunya com a les Corts Espanyoles es
prenen més d’un miler d’acords cada any, amb una geometria de vot
absolutament variable. Òbviament, cada acord s’adopta amb qui facilita d’una
manera més clara o més propera la posició del govern en cada cas concret, i no
tenim cap complex en aquest sentit quan del que es tracta és d’aprovar els
acords que facin avançar el nostre país.
Els regidors de CiU donarem suport a aquesta moció, i donem les gràcies a la
JNC –continua la Sra. Costa- per la seva feina. Agraïm també la tasca de tothom
qui lluita per la independència de Catalunya, com és el cas del Casal Quico
Sabaté. Nosaltres formem part d’un grup polític que en el seu programa electoral
contemplava d’una manera clara el dret a decidir, sense límits, de la ciutadania
de Catalunya. A finals de l’any passat el Parlament de Catalunya va aprovar la
primera Llei de consultes de Catalunya i estem molt orgullosos que el president
de Catalunya votés, a nivell individual, a favor de la independència.
El Sr. Corpas diu que en cap moment la CUP ha volgut excloure a ningú. Només
he comentat –diu- que és innegable que existeixen personalismes. Només cal
veure cada dia les notícies per saber qui és la persona que abandera tot aquest
projecte.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que va comportar una modificació de
continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un
moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de
municipis moralment “exclosos” de la Constitució espanyola, recollint d’aquesta
manera el sentit de la manifestació sobiranista de 10 de juliol de 2010.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels
drets humans, qüestió que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, ratificat per l’Estat
espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu article 1 proclama:
“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret
determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també per al seu
desenvolupament, econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de
llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les
obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en
un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un
poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.
Els Estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat
d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran
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l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les
disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”
El Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions
associatives de les entitats locals de Catalunya, per tal de protegir i promoure els
seus interessos comuns i genèrics.
La Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu títol XI, articles 133 a 136, que els ens
locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat
Decret 110/1996.
Sant Celoni i la Batllòria no han de deixar passar aquesta oportunitat i que cal
que se sumin a aquesta iniciativa que agrupa moltes viles i ciutats de Catalunya.
Per tot això, a proposta de la Joventut Nacionalista de Catalunya i previ
dictamen de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 9 vots a favor de
les senyores Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre,
Perapoch, Garcia Sala, Corpas i Masferrer, i 8 abstencions de les senyores
Miracle, De la Encarnación, Coll i Montes, i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno i
Tardy, el Ple municipal ACORDA:
1. Iniciar les actuacions per integrar-se a l’Associació d’ens locals amb l’objecte
de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i
promoure l’exercici del dret a decidir.
2. Expressar la voluntat de que l’Ajuntament de Sant Celoni participi de forma
activa en el funcionament de l’associació.
3. Designar el Sr. Joan Castaño Augé com a representant d’aquest Ajuntament a
l’associació que es va constituir el passat 14 de desembre, amb el benentès que
quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar
aquesta representació en un regidor.
4. Facultar el Sr. alcalde president per signar els documents necessaris per
l’execució del present acord.
5. Donar coneixement al Ple de totes les reunions i decisions que prengui
l’assemblea de l’associació.
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP PER EXPRESSAR LA VOLUNTAT D’ABOLIR LA
MONARQUIA BORBÒNICA.
Pren la paraula el Sr. Corpas i explica que, a banda de les notícies que estan
sortint a la llum darrerament sobre la Família Reial espanyola, aquesta moció
forma part d’una campanya iniciada fa alguns anys per la CUP a nivell nacional
per denunciar l’existència de la institució monàrquica al nostre país.
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Joan Carles I va succeir el dictador Francisco Franco –diu- i, per tant, és el
descendent directe del franquisme. Recordem que quan va acceptar el càrrec va
pronunciar les paraules “Recibo de su Excelencia, el Jefe del Estado y
Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936”. Amb
aquesta frase estava enaltint una persona que va provocar la mort de més d’un
milió de persones i l’exili del país de moltíssimes més.
A continuació el Sr. Corpas llegeix el contingut de la moció presentada pel grup
municipal de la CUP i demana el suport de tots els grups polítics per declarar la
vila de Sant Celoni moralment exclosa del domini de la monarquia espanyola,
entre d’altres acords continguts a la part dispositiva.
La Sra. Montes diu que està plenament d’acord amb la descripció que la moció fa
de la institució monàrquica, així com amb els acords que s’hi proposen. Per tant,
-diu- malgrat que es tracta d’un tema que no pertany a l’àmbit de gestió
municipal, donaré suport a la moció perquè el que expressa és totalment
conforme a la ideologia d’ICV.
El Sr. Deulofeu diu que el grup municipal de CiU també recolzarà la moció.
Entenem –diu- que en una democràcia aquests càrrecs vitalicis i les seves
prebendes no tenen cap sentit. Tot i que no compartim al 100% algun aspecte
del redactat, estem d’acord amb el seu conjunt i el nostre vot serà favorable.
El Sr. alcalde diu que, en el seu dia, molts dels que avui estem aquí vam votar a
favor de la Constitució espanyola perquè vàrem creure que representava un pas
endavant per al nostre país. Però tot és revisable. Nosaltres creiem –diu- que la
monarquia és una institució obsoleta, que gaudeix de tota una sèrie de
prebendes que no compartim. Per tant, també votarem a favor de la moció.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Joan Carles I fou proclamat Rei d’Espanya el 22 de novembre de 1975, succeint
al dictador Franco com a Cap de l’Estat espanyol. Prèviament havia jurat “los
principios fundamentales del Movimiento”, principis fonamentals de la dictadura
franquista, dues vegades: el 22 de juliol del 1969 i sis anys després amb Franco
ja mort. En tots dos casos va jurar lleialtat als principis fonamentals del
“Movimiento Nacional”, i en el jurament de l’any 1969 va dir: “Recibo de su
Excelencia, el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política
surgida el 18 de julio de 1936”, acceptant, conseqüentment, la sublevació
colpista en contra de la legitima democràcia republicana, que va provocar la
mort de més d’un milió de persones, l’exili de moltíssimes més persones, la
posterior duríssima repressió que va durar 40 anys i les execucions sumàries que
van assassinar, entre d’altres, al President Lluís Companys. D’aquests juraments
no es coneix la seva renúncia.
Però, la monarquia espanyola està desfasada també per molts altres motius, dels
quals en podem citar:
• El Cap de l’Estat espanyol és un militar ja que correspon al Rei el
comandament suprem de les Forces Armades.

41

• La persona del Rei és inviolable i no està subjecte a responsabilitat.
• El càrrec de Rei és hereditari i vitalici i, per tant, no està subjecte a les
normes més elementals de la democràcia, ni està sotmès a la sobirania
popular, principi màxim de les democràcies modernes.
• El càrrec de Rei contravé les lleis d’igualtat atès que només pot ser
reemplaçat per un descendent mascle.
• No es pot efectuar cap control sobre els diners que lliuren els ciutadans,
mitjançant els Pressuposts generals de l’Estat espanyol, al Rei ni a la seva
família.
Tot això situa al Rei i als seus hereus per sobre de la ciutadania, preservant
privilegis anacrònics, sobretot en temps de crisi econòmica i, per tant, contraris
al principi universal d’igualtat de tots els homes davant la llei.
La Nació Catalana viu sotmesa des de fa 300 anys a l’ocupació militar per part
de la monarquia borbònica. Una ocupació militar que va començar amb el Rei
Felipe V, IV per als catalans.
Sant Celoni és un municipi integrat per persones que creuen en els principis de
la democràcia, on la sobirania popular i la igualtat entre les persones
constitueixen dos dels seus fonaments bàsics.
L’Ajuntament de Sant Celoni desitja contribuir a l’increment del nivell
democràtic, tant a la nostra vila com a la resta dels Països Catalans.
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Declarar la vila de Sant Celoni moralment exclosa del domini de la monarquia
espanyola.
2. Expressar la voluntat de viure en uns Països Catalans plenament lliures i
democràtics, on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre ciutadans.
3. Expressar la nostra voluntat d’excloure els símbols monàrquics de les nostres
institucions municipals.
4. Sol·licitar al Parlament de Catalunya que iniciï els tràmits necessaris per
presentar una proposició de llei al Congrés espanyol de reforma de la Constitució
espanyola, que contempli l’abolició de la monarquia i permeti iniciar un procés
de separació de la Nació Catalana i de qualsevol altre nació de l’Estat espanyol.
5. Instar al Parlament de Catalunya, en cas que la reforma constitucional sigui
denegada per les Corts espanyoles, a iniciar i preparar els tràmits necessaris per
donar compliment a les aspiracions expressades, mitjançant la convocatòria d’un
referèndum d’independència.
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12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP ARRAN DEL TRASPÀS DE MANUEL FRAGA
IRIBARNE.
El Sr. Masferrer diu que tant la moció anterior com aquesta tenen com a objectiu
posar sobre la taula temes que fins ara havien estat tabú en la política del nostre
país. A la vista dels esdeveniments de les darreres setmanes, hem cregut –diuque s’ha de poder parlar obertament de la monarquia i del règim franquista.
Presentem aquesta moció perquè, arran del traspàs de Manuel Fraga Iribarne,
els diversos representants polítics espanyols han fet unes declaracions que no
fan cap favor a la memòria històrica del nostre país. Per exemple, Alfredo Pérez
Rubalcaba ha dit de Fraga que “era un servidor público impecable”; José Luis
Rodríguez Zapatero ha destacat el seu paper per consolidar la democràcia; la
Generalitat de Catalunya ha valorat la seva importància política; Miquel Roca
Junyent ha subratllat la seva rellevant funció durant la transició; José Maria
Aznar ha dit d’ell que “era un hombre bueno que luchó por la libertad”; Gregorio
Peces-Barba ha dit que “Fraga pasará a la historia como un hombre de Estado”; i
Santiago Carrillo l’ha definit com “un hombre de talento, con capacidad para
adaptarse”. Davant de totes aquestes declaracions envers un personatge que tan
mal ha fet al nostre país, i per a que no quedi només aquesta sensació positiva
d’ell, no podem deixar d’expressar la nostra opinió al respecte.
A continuació el Sr. Masferrer llegeix el text de la moció presentada pel grup
municipal de la CUP.
La Sra. Montes coincideix en que la figura de Manuel Fraga no s’hauria de lloar
com estem veient a la premsa aquests últims dies, però no considera massa
adient presentar aquest tipus de mocions al Ple de l’Ajuntament. No obstant –
diu-, hi votaré a favor perquè no es pot refutar cap de les afirmacions que
s’indiquen a la moció, llevat de quan es demana “a la Fiscalia General de l’Estat
que procedeixi de forma immediata i amb caràcter prioritari a la persecució
davant els Jutjats i Tribunals pertinents de totes aquelles persones que van
ocupar càrrecs de responsabilitat durant el franquisme, per dilucidar les
responsabilitats penals en les que haguessin incorregut”. Això s’ha intentat fer
per part del jutge Baltasar Garzón, que ara mateix es troba encausat als
tribunals. Potser també s’hauria de presentar una moció per recolzar aquest
jutge... D’altra banda, voldria recordar que, a part de moltes altres coses,
Manuel Fraga Iribarne va estar involucrat en el cas Matesa, una estafa per la
venda de 2000 telers al govern d’Argentina, i que “per treure’l del mig” va ser
nomenar ambaixador espanyol a Londres. Per tot això, votarem a favor de la
moció, malgrat no estar massa d’acord en què es presenti al Ple municipal.
El Sr. Corpas diu que, des del moment que milers i milers de guerrillers
antifranquistes van morir sense que ningú en conegués el nom i un personatge
com aquest, culpable de múltiples assassinats, és enaltit després de la seva
mort, ens sembla tan adequat presentar aquesta moció al Ple de l’Ajuntament,
com al Parlament de Catalunya, com al Congrés dels Diputats. Respecte del
jutge Garzón, potser sí que està essent perseguit per defensar la memòria
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històrica, però cal no oblidar que també s’ha fet famós per la seva repressió al
País Basc i a d’altres moviments que no eren pas franquistes.
El Sr. Deulofeu diu que el grup municipal de CiU s’abstindrà en la votació, en la
línia del que comentava la Sra. Montes. Entenem –diu- que no té massa sentit
presentar aquesta moció després de la mort de Manuel Fraga, quan es podia
haver presentat mentre era viu per demanar que fos portat davant els tribunals.
La història posa tothom al seu lloc. Aquesta persona té un ampli historial
franquista, conegut de tot el món, però també és cert que durant la democràcia
es va presentar a unes eleccions i el poble de Galícia el va votar. Per tant, són
els dos costats d’una mateixa moneda. Per tot això, nosaltres ens abstindrem.
El Sr. Masferrer diu que la Generalitat de Catalunya, governada per CiU, ha
emès un comunicat valorant la figura de Manuel Fraga Iribarne. Així, doncs, per
què no ho podem fer també nosaltres?, pregunta. Seria el mateix, només que la
nostra opinió és diferent –diu-. Des de CUP hem proposat aquesta moció al Ple
de l’Ajuntament perquè creiem que s’està enganyant a la gent amb tot el que
s’està dient. Se’m posa la pell de gallina escoltant com la majoria de
representants polítics lloen i diuen coses bones d’una persona que, fins i tot
acabat el franquisme, va ordenar tirotejar un grup d’obrers que estaven tancats
en una església a Vitoria, tiroteig en què van morir 5 persones. Aquests fets no
es poden passar per alt... I quan molts partits polítics o la mateixa Generalitat
de Catalunya expressen el condol per aquesta persona i enalteixen la seva
figura, ens sembla un insult a la llibertat i a la democràcia. Ho diem aquí perquè
aquest és el nostre fòrum de debat, és la nostra àgora. Nosaltres no tenim
mitjans de comunicació que puguin fer d’altaveu de les nostres inquietuds. Si no
ho diem aquí, no ho podem dir enlloc.
El Sr. Deulofeu diu que fa pocs dies va rebre un fulletó informatiu que s’ha
repartit per tot el poble, en què la CUP expressava la seva opinió respecte
d’aquest tema. Per tant, -diu- sí que teniu capacitat de comunicació, almenys en
l’àmbit de Sant Celoni. No crec que amb aquesta moció que presenteu avui al Ple
en tingueu més que amb l’escrit que heu repartit.
El Sr. alcalde diu que els regidors del grup municipal del PSC votaran a favor de
la moció. Per a nosaltres –diu- el més greu és que Manuel Fraga Iribarne mai
s’hagués penedit de formar part del govern franquista, de les sentències de mort
que va dictar i de la repressió que va fer. Mai va mostrar rebuig o penediment
per aquesta etapa de la seva vida. Aquest va ser un dels defectes de la transició
democràtica: donar càrrecs públics a persones com ell. És cert que després va
resultar escollit en diverses eleccions democràtiques, però jo diria que aquest és
un fet pervers. En altres països d’Europa, com Alemanya, les persones que han
format part de règims dictatorials han hagut de comparèixer davant els tribunals
de justícia i han pagat les seves culpes. Això a Espanya no ha passat.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El passat 15 de gener del 2012 es va fer pública la notícia del traspàs de Manuel
Fraga Iribarne, destacat polític espanyol i un dels darrers càrrecs de
responsabilitat del règim franquista.
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Manuel Fraga Iribarne va signar, juntament amb el general Franco, algunes de
les darreres sentències de mort del franquisme, entre les quals la del català
Salvador Puig Antich, i va tenir una responsabilitat destacada en la censura i la
repressió política exercida durant els últims anys de la dictadura i en el procés
de reforma post-franquista.
Manuel Fraga Iribarne, com la resta d’alts càrrecs d’aquell període, no ha estat
mai jutjat ni condemnat com a responsable de les actuacions dutes a terme a
l’Estat espanyol en el marc del franquisme.
Aquest fet ha constituït un dels principals impediments per al desenvolupament
d’una autèntica transició democràtica a l’Estat espanyol i per al trencament de
qualsevol lligam entre l’anterior règim polític i l’actual, i suposa un dèficit notable
pel que fa a la qualitat democràtica del marc constitucional vigent avui.
No només la política espanyola ha passat per alt el passat criminal de Fraga, sinó
que també les primeres autoritats de Catalunya s’han dedicat a lloar la seva
figura. Per exemple, el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i el
Govern han fet públic un comunicat on a més de mostrar el seu condol per la
mort de Fraga, el defineixen com un "personatge important en la vida política
espanyola i gallega en la segona meitat del segle XX”.
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Personals, per 10 vots a favor de les senyores
Miracle, De la Encarnación, Coll i Montes i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno,
Tardy, Corpas i Masferrer, i 7 abstencions de les senyores Costa i Lechuga i dels
senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch i Garcia Sala, el Ple
municipal ACORDA:
1. Denunciar que Manuel Fraga Iribarne, com moltes altres persones que van
ocupar càrrecs de responsabilitat durant el franquisme, no hagi estat jutjat ni
condemnat per la seva responsabilitat en les actuacions d’aquest règim.
2. Demanar a la Fiscalia General de l’Estat que procedeixi de forma immediata i
amb caràcter prioritari a la persecució davant els Jutjats i Tribunals pertinents de
totes aquelles persones que van ocupar càrrecs de responsabilitat durant el
franquisme, per dilucidar les responsabilitats penals en les que haguessin
incorregut.
3. Demanar l’anul·lació dels processos il·legals duts a terme pel franquisme, que
van conduir a la tortura i assassinat de ciutadanes i ciutadans catalans.
4. Advocar per l’inici d’una autèntica transició política, que condueixi el poble
català a un marc realment democràtic pel que fa al reconeixement dels drets
individuals i col·lectius.
5. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés espanyol de
Diputats i a la Fiscalia General de l’Estat.

45

13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP PER DENUNCIAR LES DARRERES “MESURES
D’AUSTERITAT” DEL GOVERN ESPANYOL, CONTRA DRETS SOCIALS I
LABORALS BÀSICS.
El Sr. Corpas diu que el grup municipal de la CUP presenta aquesta moció arran
de les mesures econòmiques “d’austeritat” que va fer públiques el passat 30 de
desembre de 2011 el nou executiu espanyol del PP, amb majoria absoluta.
Aquestes mesures –diu- no fan sinó precaritzar encara més les condicions
laborals dels treballadors d’aquest país. A continuació llegeix el text de la moció.
La Sra. Montes diu que des d’ICV estan completament d’acord amb el contingut
de la moció perquè aquestes mesures posen en greu perill la societat del
benestar i repercuteixen el dèficit públic sempre en els mateixos: els
treballadors. Per tant, -diu- el meu vot serà favorable.
Intervé la Sra. Costa i diu que el grup municipal de CiU s’abstindrà en la votació
perquè creiem –diu- que la moció conté tot un seguit d’incorreccions i
d’inconcrecions. D’entrada, en l’exposició de motius es parla de la l’increment en
mitja hora diària de la jornada laboral, mesura que no afecta a tots els
treballadors, només als del sector públic; el matís és important. Pel que fa a la
reducció fins al 0% de la taxa de reposició de treballadors públics, no es diu que
s’exceptuen d’aquesta norma els treballadors dels àmbits d’Ensenyament,
Sanitat i Seguretat Ciutadana, que són el gruix més important. Crec que això
s’hauria d’incorporar al text de la moció. D’altra banda, resulta inconcret i poc
seriós que la moció proposi “rebutjar totalment les polítiques econòmiques i
laborals que retallen l'Estat del benestar”. D’entrada, sabem que hem de
rebaixar un 3% el dèficit públic. Podem estar més o menys d’acord amb el tipus
de mesures que s’han aprovat, però tothom coincideix en afirmar que cal fer
ajustaments. Ja ho va començar a fer l’anterior executiu central del PSOE
(sobretot en el sector públic) i també, més tímidament, el govern tripartit de la
Generalitat de Catalunya. No es pot proclamar el rebuig de les polítiques que
retallen l'Estat del benestar sense posar sobre la taula mesures alternatives per
rebaixar el dèficit.
El Sr. alcalde diu que els regidors del grup municipal socialista votaran a favor
de la moció, especialment perquè són contraris a la congelació del salari mínim
interprofessional, tot i entendre que inevitablement les Administracions
públiques han d’aplicar mesures per ajustar el dèficit.
El Sr. Masferrer diu que només que es perseguís i s’eixugués el frau fiscal que hi
ha a l’Estat espanyol, totes aquestes mesures ja no serien necessàries.
El Sr. Corpas diu que per eixugar el dèficit públic també es podria començar per
rebaixar els sous astronòmics dels presidents i alts càrrecs de bancs i caixes
(Rodrigo Rato, José Luis Olibas, Adolf Todó...).
Després d’aquestes intervencions i atès que
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El darrer 30 de desembre de 2011 el nou Executiu espanyol, amb majoria
absoluta del Partit Popular, va fer públiques un seguit de mesures econòmiques
que sota la pàtina de polítiques d'austeritat, precaritzen les condicions laborals i
vitals de totes les persones treballadores, essent un clar atac a les classes
treballadores de tots els territoris de l'Estat espanyol i, per tant, dels nostres
conciutadans que ací representem.
Mesures com:
• L'increment en mitja hora diària de la jornada laboral dels i les treballadores
de l'àmbit públic.
• La reducció fins al 0% de la taxa de reposició de treballadors i treballadores al
sector públic.
• La congelació del salari dels funcionaris per al proper any 2012, o
• La congelació del salari mínim interprofessional per a l'any 2012 en els 641,40
€ vigents durant el 2011 (més de 400 € per sota ja de les promeses del
govern espanyol)
Aquestes mesures són una mostra més de que les persones treballadores de la
nostra vila acabaran pagant una crisi sistèmica que no han provocat, essent els
veritables culpables recompensats abastament amb sous del tot escandalosos,
com els 2,3 milions d'euros anuals de Rodrigo Rato al capdavant de Bankia, els
1,6 milions d'euros anuals del ja ex-president de banc José Luis Olivas o els 1,55
milions d'euros del president de Catalunya Banc, Adolf Todó.
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots a favor de les senyores
Miracle, De la Encarnación, Coll i Montes i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno,
Tardy, Corpas i Masferrer, i 7 abstencions de les senyores Costa i Lechuga i dels
senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch i Garcia Sala, el Ple
municipal ACORDA:
1. Instar al Govern espanyol a derogar aquestes mesures econòmiques i
emplaçar-lo a efectuar polítiques socials que aportin estabilitat i benestar per al
conjunt dels i les ciutadanes de la nostra vila, dels Països Catalans i de tot l'Estat
espanyol.
2. Emplaçar el Govern de la Generalitat de Catalunya a recolzar els i les
ciutadanes de Catalunya, rebutjant totalment les polítiques econòmiques i
laborals que retallen l'Estat del benestar.

14. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL D’ICV-EUiA-E DE REBUIG A LA PUJADA UNILATERAL DE
L’IBI.
La Sra. Montes llegeix la moció presentada pel grup municipal d’ICV i diu que
voldria ampliar la part dispositiva, afegint tres acords més:
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- Aplicar, en el cas de no estar vigent, una reducció del 5% de la quota en els
rebuts domiciliats o que anticipin pagaments de l’IBI tal com diu l’article 9.1 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Crear, ateses les facultats tributàries del món local, una comissió que estudiï i
concreti la proposta d’unes bases per a l’atorgament de subvencions sobre l’IBI,
atenent a consideracions de la situació econòmica i social de la unitat familiar
subjecte del tribut.
- Destinar l’increment de l’IBI no previst en el pressupost municipal de 2012 a
polítiques socials, de forma prioritària.
Les Ordenances fiscals per al 2012 que va aprovar el Ple municipal –continua la
Sra. Montes- contemplaven un increment de l’IBI del 6,2 %, que ja suposa un
esforç molt gran per a la ciutadania. Ara, per llei, se’ns obliga a incrementar
l’impost un 10% més addicional, sense cap possibilitat de modificació per part de
l’Ajuntament. Per això, proposem aplicar aquesta reducció del 5% en els rebuts
domiciliats i en els que anticipin pagaments.
La Sra. secretària pregunta si la resta de grups municipals tenia coneixement de
la intenció del grup municipal d’ICV d’ampliar els acords de la moció.
La Sra. Montes diu que, com que no ha informat abans als altres grups de la
incorporació d’aquests nous acords, proposa deixar la moció tal com està i que
s’estudiïn tècnicament els tres nous acords que acaba de proposar per veure si
podrien ser d’aplicació a l’Ajuntament de Sant Celoni.
El Sr. alcalde diu que no hi ha cap problema en estudiar aquests punts, però no
voldria crear falses expectatives. S’emetrà l’oportú informe tècnic sobre la
viabilitat jurídica d’aplicar les propostes formulades pel grup municipal d’ICV.
El Sr. Masferrer diu que els regidors de la CUP estan d’acord amb la moció tal
com es va presentar, però desconeixien aquesta segona part que acaba
d’exposar la Sra. Montes. Demanem –diu- que en properes vegades se’ns
comuniquin els canvis, encara que sigui mitja hora abans del Ple, per poder-ne
parlar amb els companys de la CUP atès que nosaltres som els representants
d’una assemblea. Votarem a favor de la moció, i pensem que no cal afegir
aquests nous acords al text de la moció si l’equip de govern es compromet de
paraula a estudiar-los.
El Sr. alcalde diu que, si la regidora d’ICV hi està d’acord, s’aprovaria la moció
tal com estava redactada inicialment, amb el compromís de l’equip de govern
d’estudiar la viabilitat dels nous punts que acaba d’exposar, per tal que
l’increment de l’IBI no es faci tan feixuc per a la ciutadania. Quan s’hagin
estudiat aquestes proposes, s’informarà dels resultats a tots els grups i en
tornarem a parlar. Si llegiu la premsa –diu- veureu que molts Ajuntaments es
troben en situacions similars o pitjors, com ara l’Ajuntament de Mataró amb un
augment de l’IBI del 32%.
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La Sra. Montes diu que, curiosament, l’Ajuntament de Badalona, governat pel
PP, no havia incrementat l’IBI a les seves Ordenances fiscals.
El Sr. alcalde diu que ja devien saber la intenció del Govern central d’apujar-lo
un 10%.
La Sra. Costa diu que els regidors de CiU votaran a favor de la moció. Així
mateix, -diu- també estem d’acord amb les noves propostes que acaba
d’exposar la Sra. Montes i demanem que constin en acta, encara que no
s’incloguin a la moció. I que consti també el compromís de l’equip de govern de
dir-nos alguna cosa al respecte abans del proper Ple, per evitar que el tema
s’eternitzi. En tot cas i atès que les Ordenances fiscals ja no es poden modificar,
nosaltres havíem valorat la possibilitat de constituir algun tipus de subvenció de
l’IBI, sobretot per a les famílies amb rendes més desfavorides. Aquest increment
no previst de l’IBI suposarà un ingrés d’uns 300.000 € per a l’Ajuntament i
estem d’acord, com deia la Sra. Montes, que prioritàriament aquest import es
destini a polítiques socials. Per tant, nosaltres ens hi sumem i demanem de
tornar-ne a parlar abans del proper Ple. Voldria només afegir que, per primera
vegada, aquest mes de gener s’ha constituït la comissió que redactarà la nova
Llei de governs i d’hisendes locals, que tots els Ajuntaments estem esperant amb
candeletes.
El Sr. alcalde diu, així doncs, que es queda d’acord que abans del proper Ple
ordinari es farà una reunió amb tots els grups municipals per veure quins
plantejaments es poden fer en aquest tema de l’increment de l’IBI.
Després d’aquestes intervencions i atès que
L’increment de l'Impost sobre els béns immobles (IBI) del 10% que va aprovar
el Consell de Ministres el passat 30 de desembre de 2011 en els municipis que
no han actualitzat el seu valor cadastral abans de 2002, significa una nova
despesa per a gairebé totes les llars del nostre municipi.
Aquesta decisió unilateral significa una clara vulneració de l'autonomia local dels
municipis i, en cap cas, pot ser una mesura econòmica amb voluntat de
substituir les mesures estructurals que el món local porta reclamant des de fa
dècades.
L'increment de l'IBI només és una solució pressupostària conjuntural que no
soluciona el problema de l'infrafinançament local i afegeix major incertesa en les
finances del món local.
El caràcter unilateral de la mesura dificulta als municipis la capacitat de modular
l'impost ja que en un moment de crisi com l’actual carrega majoritàriament
sobre moltes famílies que estan passant dificultats econòmiques.
Per tot això, a proposta del grup municipal d’ICV-EUiA-EPM i previ dictamen de
la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
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1. Mostrar el nostre rebuig a la pujada unilateral de l’IBI, aprovada en el Reial
Decret de 30 de desembre de 2011 per part del Govern de l’Estat.
2. Reclamar un model de finançament propi i definitiu per als ajuntaments, que
no estigui subjecte a mesures conjunturals, aprovant una Llei de finances locals
que financi de forma suficient les necessitats del món local.
3. Traslladar l’aprovació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de
Catalunya.
15. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I
PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE NOVEMBRE
I DESEMBRE DE 2011.
La corporació PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i
pel regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de novembre i desembre de
2011, l’extracte de les quals es relaciona a continuació:
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE NOVEMBRE DE 2011
Dia
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
7
7

Extracte
Aprovar la despesa per fer un curs bàsic de cuina
Concedir una llicència municipal per a obres de moviment de terres
Retornar un dipòsit urbanístic
Convocar una plaça vacant a la plantilla de l’Ajuntament
Aprovar la concessió d’ajuts socials a famílies amb infants de 0 a 3 anys
Aprovar la modificació d’un ajut social a famílies amb infants de 0 a 3 anys
Aprovar la relació de beneficiaris d’ajuts socials per a famílies amb infants de 0 a 3 anys
Desestimar una al·legació presentada contra el Text refós d’un projecte d’urbanització
Aprovar la despesa per contractar un curs bàsic de Word
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa per contractar una orquestra de cambra
Aprovar la despesa per contractar espectacles per a la Festa Major de Sant Martí
Autoritzar un ciutadà per poder disposar d’una plaça d’aparcament de vehicle reservada
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Concedir una llicència d’ocupació de la via pública amb taules i cadires
Aprovar una liquidació de la taxa per parades al mercat setmanal
Aprovar una liquidació de la taxa per parades al mercat setmanal
Concedir una bonificació en l’impost de l’IBI per a una família nombrosa
Aprovar un contracte de comodat sobre uns terrenys per a la instal·lació de la fira d’atraccions
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar un contracte de comodat sobre uns terrenys per a la instal·lació de la fira d’atraccions
Iniciar el procediment per a la resolució d’un contracte d’obres
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa per a una analítica de mostres d’aigua de la Tordera
Informar de les llicències municipals concedides per a activitats de colònies
Desestimar una sol·licitud de devolució de la quantitat abonada pel lloguer d’un nínxol
Aprovar la despesa per a la contractació d’un servei d’anàlisi de macroinvertebrats
Aprovar la despesa per contractar personal de suport per a la Festa Major de Sant Martí
Acceptar la renúncia a una llicència d’obres
Declarar la caducitat de diverses inscripcions al padró municipal d’habitants
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música
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7
7
7
7
7
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
19
21
21
21
21
21
21

Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre
Suspendre la resolució d’un expedient d’obres
Aprovar liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Donar de baixa una llicència de gual
Ordenar a un ciutadà el restabliment de les condicions de salubritat d’un immoble
Acordar la devolució una taxa per l’ocupació de la via pública
Acordar la baixa d’una providència de constrenyiment
Facilitar les dades d’un expedient d’obres
Aprovar una despesa per la gestió del Centre municipal d’esports
Aprovar una despesa per contractar treballs de manteniment d’un ascensor
Aprovar una despesa per contractar treballs de manteniment d’un ascensor
Aprovar una despesa per contractar treballs de manteniment d’un ascensor
Aprovar una despesa per contractar treballs d’aplicació de marques viàries
Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Destinar una quantitat econòmica al Fons català de cooperació local
Concedir una llicència d’ocupació temporal de la via pública
Concedir una llicència d’ocupació temporal de la via pública
Contractar una persona per a la substitució de la baixa laboral d’una treballadora
Aprovar una despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Contractar els treballs de coordinació i edició d’una revista
Contractar diversos subministraments i serveis per a la Festa major
Aprovar una despesa per treballs d’impressió d’una revista
Interposar un recurs contenciós contra un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme
Aprovar una despesa per contractar una actuació musical
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes per l’interventor accidental
Aprovar una despesa per la reparació d’un vehicle municipal
Tenir per contestades diverses peticions de rectificació d’informes tècnics
Aprovar les quotes dels usuaris d’atenció domiciliària (setembre 2011)
Aprovar els ajuts socials per a activitats d’educació permanent
Facilitar una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar una despesa per contractar el servei de manteniment d’un programa de control horari
Declarar la caducitat d’una activitat comercial
Aprovar la despesa per contractar la prestació del servei de transport escolar
Denegar la concessió d’un ajut social per assistència a l’Escola de música i teatre
Incoar un expedient per donar de baixa diverses persones del padró municipal d’habitants
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar la despesa per contractar un servei d’urgència per escampar sal
Acceptar una renúncia a una llicència d’obres
Aprovar la despesa per contractar un servei de disposició i consum de sal de desgel
Aprovar la despesa per al subministrament de targes T-10 per a la gent gran
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Donar-se l’Ajuntament per assabentat d’una actuació musical en directe
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal
Aprovar la despesa per al subministrament de vestuari d’hivern al personal de la brigada
Aprovar una liquidació de la taxa per parades al mercat setmanal
Aprovar una liquidació de la taxa per parades al mercat setmanal
Aprovar la despesa per a la contractació d’una actuació musical
Retornar una garantia definitiva
Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal
Ampliar la jornada laboral d’una treballadora municipal
Concedir una reducció de la jornada laboral a un treballador municipal
Retornar un dipòsit per a la gestió de runes
Aprovar la despesa per contractar un servei de control de la legionel·losi
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Aprovar una liquidació del servei de retirada de vehicles mal estacionats a la via pública
Retornar una garantia definitiva
Ordenar el pagament d’una subvenció a una entitat del municipi
Ordenar el pagament d’una subvenció a una entitat del municipi
Aprovar el reconeixement de drets de preu públic per a activitats físiques de lleure
Arxivar un expedient per donar de baixa una persona del padró municipal d’habitants
Retornar un dipòsit urbanístic
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22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública
Aprovar una certificació d’obres
Reclamar una quantitat econòmica per danys produïts al mobiliari urbà
Reclamar una quantitat econòmica per danys produïts al mobiliari urbà
Reclamar una quantitat econòmica per danys produïts al mobiliari urbà
Reclamar una quantitat econòmica per danys produïts al mobiliari urbà
Reclamar una quantitat econòmica per danys produïts al mobiliari urbà
Reclamar una quantitat econòmica per danys produïts al mobiliari urbà
Reclamar una quantitat econòmica per danys produïts al mobiliari urbà
Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública
Efectuar el canvi de nom d’una liquidació per neteja de franges perimetrals
Donar de baixa una autorització de venda en el mercat setmanal
Atorgar un permís d’abocament a l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovar una certificació d’obres
Atribuir provisionalment tasques de vigilància d’exposicions a una treballadora municipal
Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost
Estimar una sol·licitud de baixa d’un domicili del padró d’escombraries comercials
Aprovar l’addenda d’un conveni de col·laboració
Aprovar la gestió econòmica dels cursos organitzats per l’àmbit de Promoció Econòmica
Requerir l’esmena de deficiències en el projecte d’execució del pavelló poliesportiu de la Batllòria
Aprovar el pagament de gratificacions a diversos treballadors municipals
Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor accidental
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Aprovar el pagament de complements de productivitat al personal laboral i funcionari
Aprovar les despeses en concepte de beques de menjador escolar
Aprovar la despesa per contractar un servei de distribució de publicitat
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Aprovar la nòmina del personal funcionari, laboral i polític
Modificar una llicència sindical retribuïda i concedida a un funcionari municipal
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes per l’interventor accidental
Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal
Acceptar una bonificació de la renda del contracte de lloguer d’un local
Aprovar diversos projectes de convocatòria de Plans d’ocupació
Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’enllumenat nadalenc
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Incoar un expedient de baixa al padró municipal d’habitants
Declarar la caducitat de diverses inscripcions al padró municipal d’habitants
Estimar una sol·licitud de baixa d’un local comercial del padró d’escombraries
Aprovar liquidacions del cànon per a la gestió del complex esportiu municipal
Concedir una llicència municipal d’obres
Retornar un dipòsit urbanístic
Estimar una sol·licitud de baixa d’un local comercial del padró d’escombraries
Aprovar la concessió de bonificacions a alumnes de l’Escola de música
Aprovar la despesa pel subministrament de desfibril·ladors per a equipaments municipals
Aprovar la despesa per contractar diversos espectacles per a la Festa Major
Concedir una llicència municipal per a la tinença d’animals potencialment perillosos
Aprovar una despesa per contractar una actuació musical per a la Festa Major
Aprovar una despesa per contractar una actuació musical per a la Festa Major
Aprovar la liquidació del cànon del servei de la màquina de vending del camp d’esports
Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats al Centre municipal d’expressió
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre
Acceptar la bonificació de la renda pel contracte de lloguer d’un local
Aprovar la concessió d’ajuts socials adreçats a famílies amb infants de 0 a 3 anys
Aprovar la relació de beneficiaris d’ajuts socials per a alumnes d’escoles bressol
Aprovar la relació de beneficiaris d’ajuts socials per a alumnes d’escoles bressol

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES
DE NOVEMBRE DE 2011
Dia Extracte
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3
3
18
18
21
21

Desestimar l’al·legació presentada per FJBC
Desestimar l’al·legació presentada per DMM
Desestimar el recurs de reposició presentat per FCM
Desestimar l’al·legació presentada per FJEB
Resolució per acord d'incoació número 0027/2011
Proposta de sanció resolució número 0028/2011

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE DESEMBRE DE 2011
Dia
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
7
7
7
7
9
9
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
15

Extracte
Autoritzar al grup municipal de CiU l’accés al registre d’entrades i sortides de documents
Incoar un expedient per donar de baixa diverses persones al padró municipal d’habitants
Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’un calaix de manipulació d’armes
Concedir una llicència d’obres menors
Aprovar la despesa per contractar un curs de disseny de pàgines web
Aprovar la despesa per contractar un curs bàsic d’Excel
Denegar la concessió d’una llicència ambiental
Aprovar la despesa per contractar la impressió dels programes de les Festes de Nadal
Aprovar la despesa per contractar el manteniment d’una central receptora d’alarmes
Declarar aprovat definitivament el Pla d’actuació per risc sísmic del municipi
Aprovar la despesa per contractar la reparació d’un ascensor
Contractar una persona per redactar l’avantprojecte arquitectònic de Museu del bosc
Aprovar la liquidació del servei de retirada de vehicles mal estacionats a la via pública
Aprovar la despesa per contractar un servei de vigilància d’exposicions
Efectuar el canvi de nom d’una liquidació de neteja de franges perimetrals
Aprovar una liquidació de la taxa per parades al mercat setmanal
Atorgar una llicència d’abocament a l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovar una modificació d’obra
Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal
Concedir una reducció de jornada per cura dels fills a un treballador municipal
Aprovar una modificació d’obra
Atorgar una subvenció per al finançament d’una campanya de donació d’òrgans
Considerar justificada una subvenció
Considerar justificada una subvenció
Acordar la resolució d’un contracte per a la redacció d’un projecte
Desestimar una petició de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Renovar l’adhesió a un acord marc per al subministrament d’energia elèctrica
Concedir una llicència d’obres
Nomenar un funcionari com a director de l’àmbit de Recursos Humans
Requerir l’esmena de deficiències en un estudi d’inundabilitat
Desestimar una petició de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Atorgar a una persona un termini per ampliar informació en relació a una reclamació per danys
Aprovar una despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Concedir una llicència d’ocupació temporal d’un espai municipal
Aprovar una despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar una llista provisional de persones presentades a una convocatòria d’oposicions
Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Aprovar la despesa per contractar treballs de seguiment de paràmetres biològics
Aprovar la despesa per contractar treballs de seguiment de paràmetres biològics
Aprovar la participació en una convocatòria de subvencions
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació de la via pública
Autoritzar un abocament a l’estació depuradora d’aigües residuals
Considerar justificada una subvenció
Considerar justificada una subvenció
Considerar justificada una subvenció
Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Suspendre l’execució de les obres de construcció d’un habitatge
Prendre coneixement de la designació d’un director d’obres en la construcció d’un habitatge

53

15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
27
27
27

Requerir l’esmena de deficiències en el pla parcial d’un sector
Aprovar la despesa per contractar espectacles per la Festa Major
Aprovar la despesa per contractar el lloguer d’una carpa
Aprovar la despesa per contractar un servei de revisió de detectors de fum
Acordar la resolució del contracte de manteniment d’un sistema de climatització
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Aprovar la despesa per contractar la reparació d’un vehicle municipal
Retornar un dipòsit de gestió de runes
Aprovar la despesa per contractar la reparació d’un vehicle municipal
Aprovar les quotes del alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal
Aprovar la concessió d’ajuts socials per a activitats d’educació permanent
Estimar una sol·licitud de baixa del padró d’escombraries d’un local comercial
Aprovar la despesa per contractar els treballs de neteja i reparació d’una façana
Concedir una llicència d’ocupació temporal d’un espai públic
Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’un sistema d’alarma
Aprovar la despesa per contractar una assegurança d’accidents
Facilitar una còpia del canvi de nom d’una llicència d’activitats
Aprovar la despesa per contractar la instal·lació d’aire condicionat a la ràdio municipal
Concedir una llicència d’obres menors
Aprovar la concessió d’ajuts socials en concepte de material escolar
Aprovar la liquidació del servei de grua municipal
Aprovar la gestió econòmica d’una sortida cultural
Aprovar una relació de valors corresponent a crèdits incobrables
Aprovar una relació de valors corresponent a crèdits incobrables
Aprovar una relació de valors corresponent a crèdits incobrables
Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio
Aprovar una liquidació de la taxa per intervenció administrativa en activitats comercials
Aprovar la despesa per al subministrament de vitrines per a exposicions
Aprovar una liquidació de la taxa per parades al mercat setmanal
Donar de baixa una llicència de gual
Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’una barana
Reclamar una quantitat econòmica per danys produïts al mobiliari urbà
Atorgar una subvenció per despeses d’enllumenat d’una urbanització
Aprovar el pagament de gratificacions al personal laboral i funcionari
Aprovar la nòmina del personal polític, laboral i funcionari
Ordenar el pagament d’un complement d’assistència al personal de l’Ajuntament
Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal de l’Ajuntament
Contractar una persona com a agent d’ocupació i desenvolupament local
Aprovar una transferència de crèdit entre partides de l’estat de despeses del pressupost
Aprovar la despesa per contractar el subministrament de roba per a la Policia Local
Aprovar la despesa per contractar el subministrament de roba per a la Policia Local
Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’un vidre per a l’escola bressol
Donar de baixa una llicència de gual
Aprovar la despesa per contractar diversos treballs al pavelló municipal d’esports
Autoritzar l’ampliació de l’horari d’una discoteca
Aprovar la despesa per renovar un sistema de gestió ambiental
Aprovar la despesa per contractar el subministrament de material informàtic
Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’una cortina per a l’escola bressol
Aprovar la despesa per contractar els treballs de col·locació d’una escullera
Aprovar la despesa per contractar el subministrament de material informàtic
Aprovar la despesa per contractar els treballs d’adequació d’una porta
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes feta per l’interventor accidental
Habilitar una funcionària de l’Ajuntament com a secretària accidental
Aprovar la despesa pel subministrament de targes T-10 per a la gent gran
Aprovar la despesa per contractar una llicència informàtica
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’obsequis nadalenc
Aprovar la despesa per contractar els treballs de substitució d’un sostre
Aprovar una liquidació de la taxa per parades de venda a la via pública
Aprovar la gestió econòmica dels ingressos obtinguts per l’ús de locals municipals
Aprovar una liquidació del cànon per la prestació del servei d’aigües
Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària
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27
27
27
28
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31

Aprovar la concessió d’ajuts socials per a activitats de lleure
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre
Facilitar còpies de plànols de llicències d’obres
Aplicar una quantitat econòmica a l’amortització anticipada d’un préstec
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar la despesa per contractar els treballs de construcció d’un cobert
Aprovar la despesa per contractar els treballs de reparació d’una porta
Contractar diverses persones en el marc dels Plans d’ocupació de Catalunya
Reduir la jornada laboral d’una treballadora municipal
Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost
Declarar la prescripció de diversos dipòsits
Aprovar diverses factures de subministrament elèctric
Aprovar una transferència de crèdit entre partides de l’estat de despeses del pressupost
Donar de baixa les obligacions reconegudes corresponents a l’exercici de 2007
Aprovar la relació de beneficiaris d’ajuts socials per a infants escolaritzats en escoles bressol
Aprovar la relació de beneficiaris d’ajuts socials per a infants escolaritzats en escoles bressol
Aprovar la relació de beneficiaris d’ajuts socials per a infants escolaritzats en escoles bressol
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes feta per l’interventor accidental
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES
DE DESEMBRE DE 2011
Dia
5
5
5
5
5
5
15
15
20
20
20
27
27

Extracte
Desestimar l’al·legació presentada per MEA
Desestimar l’al·legació presentada per MJFR
Desestimar l’al·legació presentada per CFR
Desestimar l’al·legació presentada per AGA
Estimar l’al·legació presentada per MRV
Desestimar l’al·legació presentada per SMV SL
Resolució per acord d'incoació número 0029/2011
Proposta de sanció resolució número 0030/2011
Estimar l’al·legació presentada per JBF
Desestimar el recurs de reposició presentat per MCC
Desestimar l’al·legació presentada per IPM
Resolució per acord d'incoació número 0031/2011
Proposta de sanció resolució número 0032/2011

16. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE
DE 2011.
Durant el mesos de novembre i desembre de 2011, i per raons de màxima
urgència, l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:
Novembre 2011:
1 treballadora social per substituir una treballadora de l’Àrea de Comunitat
Desembre 2011:
1 tècnica mitjana per realitzar l’avantprojecte arquitectònic del Museu del Bosc
1 tècnica mitjana per a tasques d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local
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També durant els mateixos mesos l’Alcaldia va contractar 10 persones, dins d’un
Pla extraordinari d’ocupació local del Servei d’Ocupació de Catalunya, per treballar
en diversos àmbits de l’Ajuntament.
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 novembre i
desembre de 2011 i la Corporació se’n dóna per assabentada:
Novembre 2011:
M. Àngels Martínez Martínez

treballadora social

Desembre 2011:
Montserrat Guitart Mas
Marta Coma Hernández
Diana Parés Solé
Eva Serrat Marí
Maria Fortiana Abril
Jordi Crous Vila
Dutu Dinica Romica
Muhamadou Drammeh
Sonia Zaballos Pérez
Manuel Herrero Lorenzo
Josep Rodríguez Oller
Miguel Castillo Ordóñez

tècnica mitjana
tècnica mitjana
tècnica mitjana
tècnica auxiliar
tècnica auxiliar
oficial paleta
oficial paleta
peó paleta
oficial jardinera
peó jardiner
oficial electricista
peó electricista

(Pla
(Pla
(Pla
(Pla
(Pla
(Pla
(Pla
(Pla
(Pla
(Pla

d’ocupació
d’ocupació
d’ocupació
d’ocupació
d’ocupació
d’ocupació
d’ocupació
d’ocupació
d’ocupació
d’ocupació

local)
local)
local)
local)
local)
local)
local)
local)
local)
local)

17. PRECS I PREGUNTES.
Preguntes que formula el grup municipal de CiU:
9

El Sr. Garcia Sala diu que en l’aprovació definitiva de les
Ordenances fiscals per a 2012 es van suprimir unes bonificacions
de l’IAE que podien constituir un incentiu per a l’establiment de
noves empreses al municipi. Considerem –diu- que aquest fet es
contradiu amb la promesa electoral del PSC d’afavorir l’activitat
econòmica per mirar de reduir l’atur. Per això, volem saber quines
accions està fent l’equip de govern per fer més atractiu Sant
Celoni a la implantació de noves empreses?

El Sr. alcalde indica que se’ls farà arribar un informe de l’àmbit de Promoció
Econòmica sobre totes les actuacions que s’estan fent al respecte.
El Sr. Tardy explica que el passat mes de desembre es va contractar una
persona en qualitat d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, que farà
tasques de prospecció i de relació amb les empreses.
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El Sr. Garcia Sala pregunta si aquesta persona farà tasques de prospecció sobre
les empreses implantades al municipi o buscarà empreses que puguin estar
interessades en establir-se a Sant Celoni?
El Sr. Tardy respon que, en principi, treballarà amb les empreses que formen
l’actual teixit empresarial de Sant Celoni.
El Sr. Deulofeu diu que aquesta tasca de prospecció ja la feien abans altres
persones. Entenem, doncs, -diu- que no es tracta d’una nova línia de treball,
sinó de continuar amb el que s’estava fent.
El Sr. Tardy diu que aquesta línia de treball no forma part de l’estructura de
l’Ajuntament. Es contracta una persona externa per fer aquesta tasca perquè la
resta de persones de l’àrea ja tenen altres feines concretes.

9

La Sra. Lechuga pregunta per què estan parades les obres de
l’edifici de la Unió Batllorienca, i quan està previst el seu
acabament?

El Sr. alcalde respon que es posarà en contacte amb la direcció de les obres de
l’edifici de la Unió Batllorienca per veure en quina situació estan els treballs, que
deuen estar ja pràcticament acabats. També hem de tenir en compte –diu- que
en el pressupost 2012 s’haurà d’incloure una partida per equipar l’edifici, per tal
que es pugui posar en funcionament.

9

La Sra. Lechuga pregunta en quin punt es troba la incorporació
dels agents de la Policia Local que havien de fer la funció de
policies de proximitat, i que tant es va insistir a demanar durant
l’anterior etapa de govern. Semblava que el tema estava
encaminat, però ara veiem que no avança –diu-.

El Sr. alcalde explica que actualment hi ha diversos agents en situació de baixa
laboral en la plantilla de la Policia Local, apart de dos agents que estan cursant
estudis a l’Escola de Policia de Catalunya. Això ha impedit que es pogués posar
en marxa el servei de policia de proximitat –diu-. Quan la plantilla s’hagi
regularitzat ens podrem plantejar de nou aquest servei.
Pregunta que formula i informació que aporta el grup municipal d’ICV:
9

La Sra. Montes diu que en el darrer Ple municipal es va aprovar
una al·legació presentada pel grup municipal d’ICV a les
Ordenances fiscals per a 2012, segons la qual el pagament de
l’IBI es podrà fraccionar per mesos. De quina manera s’ha
informat a la gent d’aquesta opció de pagament?

El Sr. alcalde diu que l’acord del Ple va ser que per primera quedava regulat que
el pagament de l’IBI i de la taxa d’escombraries es pogués fer en dues vegades,
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sense necessitar d’haver-ho de sol·licitar. El fraccionament mensual, però, té
caràcter extraordinari i s’ha de demanar individualment.
La Sra. Montes pregunta com s’ha fet arribar a la gent aquesta informació?
El Sr. Bueno respon que s’està acabant d’elaborar el proper número de
“L’informatiu”. Abans no es porti a impremta –diu- m’asseguraré que hi consti
tota la informació respecte del fraccionament dels impostos municipals.

9

La Sra. Montes diu que a ICV li preocupa molt la situació de la
carretera C-35. Fins i tot –diu- hem presentat una esmena als
pressupostos de la Generalitat de Catalunya (la número 545, de
Territori i Sostenibilitat) per tal que es doti una partida
pressupostària que permeti construir una rotonda en aquesta
carretera al seu pas per Sant Celoni.

Precs i preguntes que formula el grup municipal de la CUP:
9

El Sr. Masferrer formula un prec adreçat als regidors del grup
municipal de CiU. Veiem que a cada Ple –diu- esteu més pendents
dels aparells electrònics i resulta molt ingrata la sensació d’estar
exposant un argument o explicant la nostra posició en un tema
mentre les persones del davant estan teclejant un petit ordinador
o enviant missatges pel telèfon mòbil. Entenem que en algun
moment es pot enviar o rebre un missatge i consultar l’ordinador,
però pensem que això passa més sovint del que seria correcte.

La Sra. Costa diu que, d’entrada, els regidors de CiU utilitzen els ordinadors de la
mateixa manera que el Sr. Masferrer escriu les seves notes en un paper.
Entenem –diu- que estem al segle XXI i que els aparells electrònics ens faciliten
la feina perquè ens estalvien haver de transcriure les notes que prenem. En tot
cas, si es considera necessari, es podria regular l’ús que en podem fer a la sala
de Plens, però els ordinadors són una eina de treball habitual avui en dia i no
crec que siguin il·legals.
El Sr. Masferrer respon que ningú ha dit que els ordinadors siguin il·legals i que
no es puguin fer servir a la sala de Plens. Només hem detectat –diu- que
darrerament l’ús dels aparells electrònics potser és massa habitual i sembla que
estigueu més pendents d’ells que del propi debat.
La Sra. Costa diu que ella no ha calculat el percentatge de temps que el Sr.
Masferrer dedica a escriure sobre el paper. Ens és igual –diu- perquè uns i altres
el que estem fent és treballar.
El Sr. Corpas diu que només es tractava d’un prec. Podeu contestar –diu-, però
tampoc no cal fer comentaris en veu baixa per desmerèixer. Sí que és cert que
darrerament tenim un cert malestar quan estem exposant un tema i veiem que
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alguns regidors estan pendents d’altres coses. No hi ha cap problema, podeu
continuar utilitzant els aparells que vulgueu, però sempre amb respecte.
El Sr. Garcia Sala diu que els regidors de CiU tenen el costum de treballar
d’aquesta manera. L’ordinador –diu- ens estalvia la feina de transcriure les
nostres anotacions després del Ple, i considerem que no cal que us ensenyem la
feina que fem.
El Sr. alcalde diu que, quan es tracta d’un prec, no s’hauria d’entrar en un debat,
malgrat que hi ha el costum de fer-ho i existeix una certa amplitud de mires per
a que tothom pugui dir el que li sembla.

9

El Sr. Masferrer recorda que en un Ple municipal anterior l’equip
de govern es va comprometre a convocar una reunió de la
Comissió de seguiment del Centre municipal d’esports “Sot de les
granotes”, però fins al moment –diu- no hem rebut cap
convocatòria. Volem saber si es tracta d’un error o simplement és
que no s’ha convocat la comissió.

El Sr. alcalde respon que properament es convocarà una reunió de la Comissió
de seguiment del Centre municipal d’esports “Sot de les Granotes”. Estem
acabant d’estudiar –diu- una proposta per modificar les condicions de la
concessió a la UFEC, empresa que gestiona el servei. Aquesta proposta està
pendent des de l’anterior etapa de govern municipal i volem acabar de
concretar-la per informar-ne a la comissió i decidir si s’escau portar-la al Ple de
la Corporació.

9

El Sr. Masferrer diu que el grup municipal de la CUP està estudiant
diverses propostes per fer ajustaments en la despesa municipal i
demana que se li faci arribar l’informe que es va fer dos anys
enrere sobre la gestió de l’Àrea de Seguretat Ciutadana.

El Sr. alcalde diu que es tracta d’un informe intern que es va elaborar fa un cert
temps. Crec recordar –diu- que ja es va fer una reunió per donar-lo a conèixer
als grups municipals i que es va demanar una certa discreció.
El Sr. Masferrer diu que, efectivament, se’ls va demanar discreció respecte del
contingut d’aquest informe, i així ha sigut. L’informe –diu- apuntava tota una
sèrie de qüestions de l’Àrea de Seguretat Ciutadana que estaven millor o pitjor i,
després d’haver transcorregut més de dos anys, no ens consta que s’hagin
realitzat les actuacions necessàries per resoldre aquests problemes. Per això,
demanem disposar del document, alhora que volem saber què s’ha fet o què
s’està fent per intentar solucionar les qüestions que es van posar sobre la taula.
El Sr. alcalde diu que consultarà jurídicament si es pot donar trasllat o no
d’aquest informe a un grup municipal.
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9

El Sr. Masferrer pregunta per la posada en funcionament del
Centre de dia: de quantes places públiques i privades disposa, i si
s’han omplert totes?

El Sr. alcalde explica que el Centre de dia s’acaba de posar en funcionament,
amb les 20 places concertades cobertes (i amb llista d’espera). Malgrat tractarse de 20 places, en realitat els beneficiaris en són uns 25 ò 26 perquè alguns
només hi van uns dies a la setmana i es produeix una rotació de persones.
Respecte de les 20 places privades, n’hi ha una de coberta i més gent
interessada en poder-hi entrar. Si us sembla bé –diu- podríem organitzar una
visita informal a l’equipament per a que tots els grups municipals el pugueu
veure en ple funcionament.

9

El Sr. Masferrer diu que fa un cert temps el Sr. alcalde es va
comprometre a informar del seu sou com a president del Consorci
per a la gestió de residus del Vallès Oriental. Ara que ja coneix
l’import d’aquesta retribució –diu- demano que la faci pública.

El Sr. alcalde diu que la seva retribució com a president del Consorci per a la
gestió de residus del Vallès Oriental es va aprovar per unanimitat del plenari i
ascendeix a 16.800 € bruts a l’any. Aquesta retribució –diu- ve a sortir
aproximadament a uns 25 € per hora de feina i la intenció és que aquesta xifra
inclogui totes les despeses per raó de dietes i desplaçaments. Val a dir que
durant el mes de desembre la meva dedicació ha estat de 35 hores. Actualment
el consorci no té incorporada la figura d’un gerent o d’un conseller delegat i una
part d’aquesta feina em correspon fer-la a mi. La idea que tenim entre mans és
mancomunar serveis amb altres comarques per al benefici de tots.
El Sr. Masferrer diu que el passat mes de juliol de 2011 el mateix alcalde va
proposar al Ple una retribució de 50.000 € bruts anuals per la seva dedicació del
100% de la jornada laboral a l’Ajuntament de Sant Celoni. Atès que el Sr.
Castaño continua dedicant el 100% del seu temps a la funció pública (ara
repartida entre l’Ajuntament i el Consorci), voldríem que la suma dels dos salaris
segueixi sent de 50.000 €. Per tant, et demanem –diu- que en el proper Ple
municipal proposis una modificació del teu salari en aquest sentit.
El Sr. alcalde diu que potser el grup municipal del PSC ha comès alguns errors
en aquest tema, però mai hem posat en qüestió –diu- que un alcalde o regidor
tingui una dedicació a altres feines. Quan parlem del 100% de dedicació ens
referim a 35 hores o 37,5 hores o 40 hores setmanals de feina, però en realitat
quan s’assumeix un càrrec d’aquesta responsabilitat s’hi dediquen tantes hores
com són necessàries, fins i tot aquelles que podries dedicar a la família o a
temes personals. Aquesta és la filosofia. La presidència del Consorci per a la
gestió de residus del Vallès Oriental em sembla de molta importància, i més en
uns moments com els actuals en que l’objectiu és mancomunar serveis i sumar
esforços.
El Sr. Masferrer diu que els regidors de la CUP saben del cert què és destinar als
afers polítics moltes de les hores que podrien estar amb la família. A més,
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-diu- els diners que cobrem de l’Ajuntament en concepte d’assistència al Ple i a
les Comissions informatives els dediquem a formació política o a pagar, per
exemple, la publicació “VilaCup”. Per tant, sabem molt bé què significa dedicar
hores a la política... Quan l’any passat es va estipular el sou del Sr. alcalde per
tota la dedicació (que, en la nostra opinió, ja era prou alt), ell mateix va dir que
no era una feina de 40 hores a la setmana, sinó de les 24 hores del dia, tots els
dies de l’any. I com que l’any continua tenint 365 dies i el Sr. Castaño segueix
amb el 100% de dedicació a la funció pública, atesa la difícil situació econòmica
que estem patint, demanem que ajusti el seu sou als 50.000 € anuals bruts.
Ningú li està demanant que es converteixi en un “mileurista”...
El Sr. alcalde diu que segurament el seu salari net no s’apartarà gaire del criteri
de la CUP en altres municipis (que va aparèixer publicat a la premsa) i que és de
2.500 € nets per un càrrec de responsabilitat com el d’alcalde, quan a més té
altres tasques. El meu sou al Consorci per a la gestió de residus del Vallès
Oriental –diu- és de 16.800 € bruts a l’any i inclou totes les despeses que porta
implícites el càrrec.
El Sr. Deulofeu diu que és evident i ha quedat de manifest la incoherència dels
plantejaments del Sr. Castaño en aquest assumpte de la dedicació parcial a
l’Alcaldia. Al final –diu- ha acabat fent allò que tan havia criticat en el seu
moment, quan es va aprovar el meu sou com alcalde amb una dedicació del
90% de la jornada laboral. La seva actitud aleshores va ser molt crítica i ens va
acusar, fins i tot, de falta d’ètica. No entraré a debatre sobre l’aspecte econòmic
de la retribució, però considero que els càrrecs públics han de tenir un
reconeixement econòmic adequat.
El Sr. alcalde diu que, com ja va reconèixer, de ben segur que el grup municipal
del PSC es va equivocar en el seu posicionament davant la dedicació parcial del
Sr. Deulofeu a l’Alcaldia. Reconèixer un error –diu- ens ha d’honorar a tots.
Nosaltres no vam posar en qüestió aquesta dedicació del 90% a l’Ajuntament,
sinó els emoluments que pogués tenir en aquell moment a l’Hospital de Sant
Celoni, al treballar-hi i ser alhora el president. Crec que és sensat que quan un
s’equivoca digui que s’ha equivocat.
Pregunta que formula el grup municipal de CiU:
9

El Sr. Negre pregunta quan està previst que s’acabin les obres de
l’aparcament de vehicles al carrer Campins, a l’antic dipòsit
d’aigua de la Salle?

El Sr. alcalde respon que les obres que estan a punt d’acabar-se són les de
l’aparcament de vehicles a l’antic terreny de Derivados Forestales SA, tot i que
no estarà disponible fins que no s’enderroqui una estació transformadora
elèctrica i l’obra es pugui considerar recepcionada per l’Ajuntament. Pel que fa a
l’aparcament del carrer Campins, davant l’escola la Salle, s’han fet les obres de
connexió de la xarxa d’aigua potable i tot està a punt per quan es puguin
utilitzar els dipòsits de Can Sans. Però, fins que no s’acabin de construir aquests
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dipòsits i es posin en funcionament, no es podrà enderrocar el dipòsit de la
Salle. Les obres van més lentes del que estava previst per problemes tècnics.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:40 hores i
s’estén la present acta de la que jo, la secretària accidental, en dono fe.
L’alcalde
Joan Castaño Augé

La secretària accidental
Anna Puig Soler

62

