ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2012

Identificació de la sessió:
Data: 19 de juliol de 2012
Inici: 20:20 hores
Fi: 23:58 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: ordinària (avançada)
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
Dolors Lechuga Garcia
Marià Perapoch Valls
Josep Maria Garcia Sala
Daniel Corpas Cullet
Gerard Masferrer Marfil
Maria Carmen Montes Azcutia

Secretari:
Interventor:

Ramon Oriol Grau
Joan Muntal Tarragó

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

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions plenàries de 02.04.2012,
27.04.2012 i 31.05.2012.
Aprovació, si s’escau, de la xifra del Padró municipal d’habitants de Sant
Celoni referida a 1 de gener de 2012.
Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició del Consell de Poble
de la Batllòria, amb la renúncia d’un membre.
Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Protocol general del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona.
Aprovació, si s’escau, de la modificació de preus públics dels serveis bàsics
del Centre municipal d’esports “Sot de les granotes”.
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6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades durant l’exposició
pública del Mapa de capacitat acústica de Sant Celoni, i aprovació definitiva
del mateix.
Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades durant l’exposició
pública de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i aprovació
definitiva de la mateixa.
Donar compte al Ple municipal de l’informe emès per l’interventor accidental
sobre la morositat de l’Ajuntament de Sant Celoni en el segon trimestre de
2012.
Aprovació, si s’escau, del Pla econòmic financer d’acord amb la Llei
d’estabilitat pressupostària.
Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost de la Corporació per a l’exercici
de 2012, les seves bases d’execució i la plantilla orgànica i quadre de llocs
de treball.
Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de CiU en
defensa de la llengua catalana a la Franja.
Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de CiU per
a la delegació del vot dels càrrecs electes locals.
Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de CiU amb
motiu del dia 28 de juny de l’alliberament lesbià, gai, transexual i bisexual,
per l’abolició de la pena de mort en els supòsits derivats d’homosexualitat i
identitat de gènere.
Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de
Seguretat Ciutadana en els mesos de maig i juny de 2012.
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 la Sra. Manuela Gallardo Sánchez, en nom dels treballadors i les
treballadores de l’Ajuntament de Sant Celoni, i llegeix un manifest aprovat en el
dia d’avui per l’assemblea de personal, que diu així:
<< Ja fa temps que s'està duent a terme una intensa campanya de desprestigi
contra els treballadors públics, titllant-nos de privilegiats i de ganduls, orquestrada
per aquells qui tenen un especial interès en fomentar la inestabilitat laboral per
poder continuar extorsionant i explotant els treballadors sota l'amenaça de
l'acomiadament.
La imatge que es vol transmetre a la societat és la del funcionari que no té altra
feina que llegir el diari esperant que arribi l'hora de plegar, amb la tranquil·litat de
tenir la feina assegurada per a tota la vida. Que tothom tingui clar que quan parlem
de treballadors públics estem parlant de metges, infermeres, mestres, bombers,
policies, treballadors socials i un munt de personal que treballa en les diferents
administracions i entitats públiques amb vocació de servei al ciutadà, i que es
mereixen el màxim respecte.
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Per si la imatge del funcionari no estigués prou degradada, els nostres
responsables polítics s'apunten al carro i segueixen estigmatitzant l'empleat públic,
tot exigint “sacrificis” a aquells qui presumiblement tenen una feina i un bon sou
garantits de per vida, obviant que un gruix molt important dels treballadors i
treballadores de les administracions públiques estan subjectes a contractes laborals
i a sous mileuristes. També hi hem de sumar aquelles persones a qui se les manté
durant anys amb contractes temporals, contravenint el principi d'estabilitat en
l'ocupació.
No oblidem tampoc que durant anys els empleats públics hem vist com els nostres
salaris nedaven contracorrent, perdent any rere any poder adquisitiu i quedant al
marge del repartiment de beneficis dels anys de bonança.
L'any 2010 va arribar la primera gran clatellada, la rebaixa del 5% del salari i la
congelació de sous. I al 2012 la sentència a la misèria, que entre d'altres joies ens
deixa:
- Una reforma laboral que permet i facilita els acomiadaments a les
administracions públiques, malgrat que el treballador hagi accedit al seu lloc
mitjançant un procés de selecció regit pels principis d'igualtat, mèrit i capacitat.
- L'eliminació de la paga extra de desembre.
- L’ampliació de la jornada laboral sense efectes retributius, és a dir, més rebaixa
salarial.
Amb aquest panorama no és cap bestiesa pensar que una reforma de la Llei de la
funció pública arribi en un futur molt proper i aquests “privilegiats” que s'han de
sacrificar pel bé col·lectiu també siguin privats del seu dret a un lloc de treball
estable.
Per tant, de feina garantida de per vida i de bons salaris, res de res. Estem al
mateix nivell que la resta de treballadors i treballadores del sector privat (els que
tenen la sort de tenir feina), però sembla que nosaltres som els responsables de la
crisi i del dèficit que arrosseguen les administracions públiques.
Aquesta és la realitat que vivim els treballadors i treballadores del sector públic i de
l’Ajuntament de Sant Celoni.
Per tot això, diem que ja n'hi ha prou de desprestigiar i menystenir el treball dels
empleats públics i demanem el recolzament, el respecte i la màxima consideració
de tota la classe política, tant dels qui esteu governant com dels qui ara esteu a
l'oposició. Volem més compromís polític i menys passivitat davant les decisions que
es prenen des de Madrid.
També demanem el suport i la comprensió de tota la ciutadania cap aquells qui
treballem cada dia per oferir un servei de qualitat, malgrat les batzegades que
rebem.
I, finalment, d'acord amb el que s'ha acordat avui en l’assemblea de treballadors i
treballadores de l'Ajuntament de Sant Celoni, exigim que es compleixi el
compromís adquirit pel regidor de Serveis Generals de no aplicar la jornada laboral
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de 37,5 hores setmanals fins al mes d'octubre, prèvia negociació amb els
representants dels treballadors. >>
Després d’un aplaudiment a les paraules de la Sra. Gallardo, intervé el Sr.
alcalde. De ben segur –diu- que, després de l’experiència de participar en el
sector públic, no hi ha cap grup polític municipal que comparteixi els tòpics sobre
els funcionaris que sovint es fan córrer alegrement, com s’ha llegit en el manifest
(un lloc de treball segur, bon salari i poca feina). Com deia ahir una diputada al
Congrés “cap país creix i genera confiança degradant els servidors públics”. Això
està claríssim. Si posem el dit a l’ull a la professionalitat dels servidors públics,
anem malament.
És normal que els treballadors municipals estigueu avui aquí, davant l’aprovació
per part del Govern central del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, que ens ha sorprès molt a tots. Com ja he comentat amb alguns
representants dels treballadors, la majoria d’Ajuntaments interpretàvem que, tal
com diu l’Estatut dels treballadors públics, la jornada laboral ha de ser objecte
de negociació col·lectiva. Però el contingut d’aquest Real Decreto-Ley ha estat
fulminant. I diversos informes jurídics assenyalen que és d’aplicació des del
passat 1 de juliol, sense possibilitat d’una doble lectura. La voluntat de l’equip de
govern és buscar una solució pactada amb els representants del personal en
relació a aquesta ampliació de la jornada laboral que se’ns ha imposat, i en
relació també als dies de lliure disposició que s’han vist reduïts per llei. Tots els
ajuntaments estem en el mateix vaixell… Alguns alcaldes ja han dictat decrets
per tal que a partir de l’1 de juliol la jornada passi a ser de 37,5 hores
setmanals. Altres ajuntaments estem mirant de fer interpretacions alternatives
d’aquesta norma, negociant i buscant solucions que no incorrin en
responsabilitats penals pel fet de contravenir la llei.
La nostra intenció és intentar salvar els mesos de juliol i agost, que corresponen
al període de vacances de la majoria de treballadors i, a partir d’aquí, buscar un
acord per a que els treballadors no en surtin més perjudicats. Des de l’equip de
govern compartim el neguit de tot el personal i ens hem compromès a fer tot el
possible per mantenir la plantilla de treballadors. La nostra intenció és no fer
acomiadaments, com sí han fet altres ajuntaments, malgrat que no podem saber
si d’aquí un temps s’aprovarà una nova llei suprimint part dels serveis que
prestem els municipis. Vivim immersos en una incertesa laboral, econòmica i
social molt dolorosa per a tothom.
La setmana vinent està prevista una reunió amb el Comitè d’empresa amb la
intenció d’arribar a un acord en aquest tema de l’ampliació horària, en la que es
posaran sobre la taula diverses alternatives d’aplicació. Crec –continua el Sr.
alcalde- que hi ha d’haver un període d’1 ò 2 mesos en què els directors d’àrea
puguin buscar la manera d’aplicar aquesta norma sense que hi hagi deutes
retroactius. Caldrà veure després com ho apliquem en els darrers mesos de l’any
i de cara a l’any vinent. Així s’ha dit al Comitè i s’ha traslladat als treballadors en
l’assemblea.
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Pren la paraula el Sr. Deulofeu i diu que el grup municipal de CiU es posa
disposició del Comitè de personal i de tots els treballadors per a tot allò en què
puguin ser útils a l’hora d’arribar a aquest acord, tot i entendre que és a l’equip
de govern a qui correspon aquesta negociació. La situació que estem vivint –diués certament molt complexa en tots els àmbits i està comportant la presa de
decisions molt injustes, com la que s’està tractant avui aquí. Comparteixo amb
vosaltres la bona feina dels treballadors públics en la seva globalitat. Per la meva
experiència en els 4 anys que vaig estar al front del govern municipal, puc dir i
defensar que l’Ajuntament compta amb grans professionals i persones molt
implicades. Per això, em sembla injusta la percepció que alguns tenen dels
funcionaris i que, per desgràcia, s’alimenta també des del propi àmbit polític. Els
polítics municipals tenim la responsabilitat de gestionar adequadament els
recursos de la nostra vila. La situació de l’Ajuntament de Sant Celoni no és
excepcional, hi ha altres ajuntaments que passen també per una situació difícil,
però que compten amb un equilibri econòmic prou estable, que ha permès que
fins a aquest moment no s’hagin hagut de prendre mesures més dràstiques. I
tenim la responsabilitat de fer que això sigui sostenible al llarg dels anys. Les
decisions que es prenguin avui poden tenir conseqüències d’aquí a 2 ò 3 anys.
Per tant, que tothom assumeixi la responsabilitat que li pertoca.
Intervé el Sr. Corpas i diu que el grup municipal de la CUP se suma a la protesta
dels treballadors i les treballadores municipals. Jo personalment –diu- m’hi
sumo, a més, com a treballador públic que sóc d’un altre municipi. És evident
que estem patint un procés d’involució política i social brutal per part del Govern
central i només ens queda sortit al carrer, com ja s’està fent. És una llàstima que
des del Govern català es practiqui una repressió ferotge contra tota la gent que
està sortint al carrer. Des de la vaga general del 29 de març s’han detingut 111
persones només pel sol fet de militar en algun moviment social o partit polític.
En aquest procés d’involució social que ja ens està afectant, cada vegada es
pressiona més a la classe treballadora. El que hem de fer és sortir al carrer i no
tenir por. Segur que junts ho podem aconseguir.
La Sra. Montes diu que el grup municipal d’ICV també dóna total recolzament al
manifest que han llegit els representants dels treballadors de l’Ajuntament. El
nostre partit –diu- havia demanat que s’ajornés aquest Ple per poder assistir a la
manifestació de Barcelona, que és on hauríem d’estar tots ara mateix, per
demanar la supressió d’aquestes mesures. Quan es va fer la primera retallada a
les condicions salarials dels funcionaris, a molta gent li semblava que ja estava
bé per tractar-se dels funcionaris, però al darrera hi van anar tota la resta de
treballadors. Ara torna a tocar el rebre als funcionaris, però d’aquí a uns dies
potser tindrem més sorpreses per al global de la societat. La situació actual és
realment molt preocupant i jo m’esperava una mica de recolzament en la petició
d’ajornar el Ple, però sembla ser que no era possible... És molt important que
tota la gent, de totes les edats, surti al carrer per demostrar que estem en
contra d’aquestes mesures, que són contràries al que va prometre el Partit
Popular abans d’arribar al govern. Per simple Decret-Llei es carreguen drets que
els treballadors hem trigat molt anys a assolir. Hem de dir que no!
El Sr. alcalde diu que, per desgràcia, sembla que hi haurà més manifestacions a
les que haurem d’anar perquè es preveuen més retallades en els propers mesos.
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La situació és molt greu –diu- i em preocupa especialment la involució que s’està
produint, que sembla premeditada i que, si no s’atura, ens deixarà una societat
totalment diferent, amb uns pocs senyors i una gran classe baixa treballadora, i
això no ho podem acceptar. Val a dir que des de l’equip de govern s’ha decidit
que, atesa la supressió de la paga extra de Nadal, es mantindrà la paga
d’assistència als treballadors, negociada amb el Comitè d’empresa per mirar
d’equilibrar salaris. La setmana vinent engegarem aquest procés de negociació.
Gràcies als treballadors i les treballadores municipals per la vostra assistència en
aquest Ple –conclou el Sr. alcalde- i sapigueu que tots estem en el mateix vaixell
per intentar que es retirin normes legals tan injustes com aquest Reial DecretLlei.
~~~~~~~~~~
A continuació el Sr. alcalde anuncia que es farà un minut de silenci, tal com es
va acordar en un Ple anterior, per les víctimes de la violència de gènere.
La Sra. Miracle explica que, d’acord amb les dades facilitades per l’Institut Català
de les Dones i el Departament de Benestar i Família, en aquest any i fins al dia
d’avui s’han produït 12 casos de violència de gènere (3 dels quals van ser al
2011, però l’acció policial no ha conclòs fins a enguany).
Els membres del Consistori i el públic present a la sala guarden un minut de
silenci.
~~~~~~~~~~
Atès que ningú més fa ús de la paraula, el Sr. alcalde dóna inici a la sessió
plenària.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES
DE 02.04.2012, 27.04.2012 I 31.05.2012.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a les actes de les sessions plenàries dels dies 02.04.2012, 27.04.2012 i
31.05.2012, els esborranys de les quals s'han distribuït per correu electrònic a tots
els regidors. En no formular-se cap objecció, per unanimitat dels 17 regidors
presents, s'acorda l’aprovació de les referides actes.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS DE SANT CELONI A DATA 1 DE GENER DE 2012
L’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener, determina que la formació,
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el manteniment, la revisió i la custòdia dels padrons d’habitants corresponen als
Ajuntaments dels respectius municipis.
L’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, estableix que els Ajuntaments
aprovaran la revisió del seu padró municipal, formalitzant les actuacions
portades a terme durant cada exercici anual.
El mateix article determina que els resultats numèrics de la revisió anual del
padró municipal d’habitants seran tramesos a l’Institut Nacional d’Estadística.
D’acord amb l’informe emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana, responsable de la
gestió del padró municipal d’habitants, la xifra resultant de la gestió del padró
municipal d’habitants de Sant Celoni, referida a 1 de gener de 2012, és de
17.076 habitants.
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:
Únic. Aprovar la xifra del padró municipal d'habitants de Sant Celoni referida a 1
de gener de 2012, la qual ascendeix a la quantitat de 17.076 habitants.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ
DEL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA
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 part del Consell de Poble de la Batllòria.
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•

Un representant de cada una de les Associacions sectorials amb seu a la
Batllòria designat pel seu màxim òrgan de govern.
• Un representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal
Park, designat per acord del seu màxim òrgan de govern.
• Un representant de l’Associació de veïns de la Batllòria, designat per
acord del seu màxim òrgan de govern.
• Un regidor o regidora en representació de cada un dels partits polítics
amb representació municipal, computant a aquests efectes el regidor o
regidora que sigui nomenat/da president/a. Aquests mai no suposaran
un número superior a un terç del total de membres del Consell Plenari.
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 es renovaran i/o ratificaran amb el canvi
de mandat corporatiu.
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.
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En data 14 de juny de 2012 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni una
instància de la Sra. Montserrat Moltabán Alarcón expressant la seva renúncia,
per motius personals, a seguir formant part del Consell de Poble de la Batllòria.
En atenció a aquesta sol·licitud, 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 de la composició del Consell de Poble de la Batllòria en
el sentit d’acceptar la renúncia de la Sra. Montserrat Montalbán Alarcón, a títol
individual.
2. Notificar aquest acord a la interessada per al seu coneixement i als oportuns
efectes, amb expressió dels recursos a què tingui dret.
4. ADHESIÓ, SI S’ESCAU, AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA”XARXA DE
GOVERNS LOCALS 2012-2015” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
El Sr. alcalde explica que l’adhesió al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals” és un tràmit formal que requereix l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, per
poder demanar després les subvencions corresponents al programa 2012-2015.
El Sr. Deulofeu indica que els regidors de CiU votaran a favor de la proposta i
demana poder estar informats de les subvencions que es sol·licitin en el marc
d’aquest pla.
El Sr. alcalde diu que la Diputació de Barcelona és conscient de la greu crisi
econòmica que travessen molts ajuntaments i, per això, ha prioritzat unes línies
de subvenció diferents a les d’altres anys.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació de la Diputació de Barcelona
amb els ens locals de la província.
En la mateixa sessió plenària es va aprovar també el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, marc general que conté els principis que
regiran el Pla i en regula les finalitats, els elements subjectius, els recursos, els
àmbits i instruments de concertació, així com l’operativa dels mateixos i els
criteris de distribució i de gestió.
Els recursos tècnics, econòmics i materials que el Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” posarà a disposició dels ens destinataris, es distribueixen en quatre
àmbits d’actuació:
- Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
- Manteniment d’equipaments i d’infraestructures
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- Reforçament de la solvència de les finances locals
- Creació d’equipaments i infraestructures
L’esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 8 de
juny de 2012, crea les Meses de concertació, que tenen la funció de contrastar
les necessitats expressades i prioritzades pels ens destinataris adherits, amb els
recursos i criteris del Pla.
La clàusula 16 del Protocol general determina que l’adhesió prèvia a aquest
Protocol per part d’un ens local és requisit indispensable per a la concertació
d’ajuts i la formalització de les actuacions derivades del Pla.
L’adhesió ha de ser aprovada per l’òrgan competent de l’ens local i comunicada a
la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, 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 l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni al Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona.
2. Comunicar aquesta adhesió a la Diputació de Barcelona a través de la
plataforma electrònica “Concert@”.
3. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
efectivitat i execució d’aquest acord.
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS
DELS SERVEIS BÀSICS DEL CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS “SOT DE LES
GRANOTES”.
El Sr. alcalde explica que es proposa al Ple l’aprovació dels preus públics dels
serveis considerats com a bàsics del Centre municipal d’esports “Sot de les
granotes”. Segons s’indica al Plec de condicions regulador de la concessió, els
preus s’han d’actualitzar d’acord amb l’Índex de preus al consum de Catalunya,
que és el 2,4%.
El Sr. Masferrer diu que els regidors de la CUP votaran en contra d’aquesta
proposta perquè en el Ple municipal del passat mes de desembre el Sr. alcalde
es va comprometre a convocar una reunió al mes de gener per tractar de la
gestió econòmica del Centre municipal d’esports “Sot de les granotes”. En la
mateixa sessió plenària –diu- es va demanar que es convoqués la Comissió de
seguiment del centre, que s’hauria de reunir anualment, però que fa molt temps
que no es convoca. Per tant, com que creiem que no s’estan complint els
compromisos, votarem en contra de la proposta i demanem que, d’una vegada
per totes, es convoquin les reunions que s’han de convocar.
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La Sra. Montes diu que s’abstindrà en la votació i demana que es revisin les
condicions d’aquesta concessió perquè no troba lògic que s’apugin els preus del
centre esportiu quan els salaris estan congelats o rebaixats i la gent té menys
poder adquisitiu. Suposo –diu- que amb aquest increment es mantindrà el
benefici de la concessionària.
El Sr. Deulofeu diu que el seu grup votarà a favor de la proposta perquè aquesta
modificació de preus basada en l’IPC és una obligació que l’Ajuntament ha de
complir perquè així ho estableix el Plec de clàusules que regula la concessió. De
tota manera –diu- estic d’acord en què s’hauria de convocar la Comissió de
seguiment del Centre esportiu municipal “Sot de les granotes”. Habitualment es
solia fer una reunió abans d’aprovar els nous preus per part del Ple.
El Sr. alcalde explica que la seva intenció és reunir la Comissió de seguiment
entre els mesos de setembre i octubre. La comissió es va reunir per última
vegada el 25 de novembre del 2009. Els anys 2010 i 2011 no es va convocar.
Serà important posar sobre la taula el balanç econòmic del servei atès que està
minvant el nombre d’associats i cal retrobar l’equilibri financer de la concessió.
El Sr. Deulofeu recorda que fa un parell de mesos l’equip de govern va exposar
la situació de desequilibri econòmic que estava patint la UFEC (empresa
concessionària del servei) i es va tractar de les possibles mesures que calia
prendre. El nostre grup –diu- va demanar poder disposar de més informació,
però encara no l’hem rebuda. Demanem que es faci una reunió de tots els grups
polítics per reflexionar sobre la situació actual del centre i les decisions que cal
prendre.
El Sr. alcalde respon que està previst fer una reunió al setembre o a l’octubre
amb la UFEC per a què ens passin totes les dades econòmiques. Després –diuens reunirem amb tots els grups polítics per mirar de trobar una solució
consensuada, en el cas d’existir un desequilibri econòmic de la concessió.
El Sr. Masferrer diu que el passat mes de gener el Sr. alcalde es va comprometre
a fer aquesta mateixa reunió el mes de gener, i encara estem igual...
Després d’aquestes intervencions i atès que,
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació dels preus públics dels serveis
contemplats com a bàsics del Centre municipal d’esports “Sot de les Granotes”,
que afectarà els cursos de natació trimestrals i natació escolar durant la
temporada 2012-2013.
La UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya), empresa concessionària
del servei, ha presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni una proposta de preus
públics, amb número de registre 2012/5198 i data 18.05.2012.
L’article 13.4 del Plec del plec de clàusules administratives regulador de la
concessió estableix que:
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“L’actualització de les tarifes es durà a terme i tindrà efectes en les dates i en la
forma que s’estableix a continuació:
Les tarifes corresponents a les activitats de temporada, és a dir, els cursets de
natació i natació escolar, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de
preus al consum del mes d’abril de cada any referit a Catalunya i als darrers 12
mesos i publicat el mes de maig per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol
altres que el substitueixi. L’augment aprovat s’aplicarà el mes de setembre.”
L’IPC del mes d’abril de Catalunya publicat el mes maig per l’INE ha estat del
2,4%, essent aquest, per tant, el percentatge d’increment que s’ha d’aplicar a
les tarifes vigents.
L’àmbit d’Esports ha formulat la proposta de preus públics que consta a
l’expedient.
L’interventor accidental ha emès el corresponent informe.
El Ple municipal és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics
contemplats com a bàsics atès que no estan delegats a la Junta de Govern Local.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 del Plec de clàusules
administratives particulars regulador del contracte administratiu de gestió de
servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu
municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”.
A proposta de la regidora d’Esports i previ dictamen de la Comissió informativa
de Serveis Comunitaris, per 14 vots favor de les senyores Miracle, De la
Encarnación, Coll, Costa i Lechuga i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno, Tardy,
Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch i Garcia Sala, 2 vots en contra dels
senyors Corpas i Masferrer i 1 abstenció de la senyora Montes, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar els preus públics dels serveis contemplats com a bàsics, que ofereix
el Centre municipal d’esports “Sot de les Granotes”, per a la temporada 20122013, o fins a la seva modificació:
CURSOS DE NATACIÓ TRIMESTRALS 2012-2013

Nadons de 4 a 19 mesos
1 dia setmana abonats
1 dia setmana no abonats
Petits (de 20 mesos a 5 anys)
1 dia setmana abonats
1 dia setmana no abonats
2 dia setmana abonats
2 dia setmana no abonats

Preu actual
Curs 2011-2012

Preu proposat
Curs 2012-2013

38,25 €
95,55 €

39,15 €
97,85 €

41,15
82,25
61,85
123,70

Infantils (de 6 a 14 anys)
1 dia setmana abonats
1 dia setmana no abonats

€
€
€
€

49,30 €
98,70 €
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42,15
84,20
63,35
126,65

€
€
€
€

50,50 €
101,05 €

2 dia setmana abonats
2 dia setmana no abonats

74,05 €
148,05 €

75,85 €
151,60 €

Adults (a partir de 15 anys)
1 dia setmana abonats
1 dia setmana no abonats
2 dia setmana abonats
2 dia setmana no abonats

49,30
98,70
82,25
164,45

€
€
€
€

50,50
101,05
84,20
168,40

€
€
€
€

Gent gran més de 60 anys
1 dia setmana abonats
1 dia setmana no abonats
2 dia setmana abonats
2 dia setmana no abonats

49,30
98,70
82,25
164,45

€
€
€
€

50,50
101,05
84,20
168,40

€
€
€
€

Especial (discapacitats) i terapèutica
1 dia setmana abonats
1 dia setmana no abonats
2 dia setmana abonats
2 dia setmana no abonats

59,25
118,50
98,65
197,60

€
€
€
€

60,65
121,35
101,00
202,35

€
€
€
€

NATACIÓ ESCOLAR ESCOLES SANT CELONI (una sessió per setmana)

De 3 a 5 anys
De 6 a 16 anys

Preu actual
Curs 2011-2012

Preu proposat
Curs 2012-2013

123,00 €
99,00 €

125,95 €
101,40 €

NATACIÓ PER A LES AMPES DELS CENTRES EDUCATIUS (una sessió per setmana) TRIMESTRAL
Preu actual
Preu proposat
Curs 2011-2012
Curs 2012-2013
De 3 a 5 anys
De 6 a 16 anys

47,65 €
41,75 €

NATACIÓ PER A LES ESCOLES BRESSOL (una sessió per setmana) TRIMESTRAL
Preu actual
Curs 2011-2012
De 1 a 2 anys (només si caminen sols)
De 2 a 3 anys

31,95 €
30,95 €

48,80 €
42,75 €

Preu proposat
Curs 2012-2013
32,70 €
31,70 €

6. RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
DURANT L’EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE
SANT CELONI, I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MATEIX.
El Sr. alcalde explica que es porta de nou al Ple el Mapa de capacitat acústica de
Sant Celoni per a la seva aprovació definitiva. Aquest document –diu- es va
començar a elaborar l’any passat i es basa en un total de 108 mesuraments
sonors en diferents indrets de la vila. El Ple municipal, en sessió de 2 d’abril de
2012, va aprovar inicialment el document i en el termini d’exposició pública s’ha
presentat una al·legació per part d’un veí de la Batllòria, que demana que el
carrer Major de la Batllòria sigui una zona de sensibilitat acústica alta. Això
significaria que la zona residencial seria incompatible amb alguna de les
activitats econòmiques existents actualment en aquest carrer (un bar i un
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restaurant). Nosaltres entenem que s’ha de procurar i vigilar que les activitats
no molestin al veïnat, però creiem que han de poder coexistir. Per això, es
proposa desestimar l’al·legació presentada.
També s’ha rebut un escrit de l’Ajuntament de Tordera demanant que es
modifiqui la qualificació acústica de la zona del Parc Montnegre - Corredor que
limita amb el seu terme municipal. Però després de consultar el mapa acústic de
Tordera, aprovat l’any 2008, es considera que cal desestimar aquesta petició per
tal que els dos mapes estiguin en consonància.
A banda d’això s’han introduït algunes correccions respecte del document
aprovat inicialment, pel que fa a la zona d’afectació de les línies ferroviàries de
Renfe i del tren d’alta velocitat, així com de la carretera C-35.
En general, a Sant Celoni estem força bé a nivell de contaminació acústica,
malgrat que en algun punt es superen els decibels permesos, especialment en
zones properes a les vies de circulació més importants (l’entrada de Sant Celoni
pel carrer Doctor Trueta, el carrer Esteve Cardelús, els carrers més propers al
ferrocarril o els habitatges de la Batllòria a tocar de la carretera C-35, per
exemple).
La Sra. Montes indica que s’abstindrà en la votació perquè entén que aquest
Mapa de capacitat acústica no compleix l’objectiu de millorar la qualitat sonora
de les diverses zones del municipi, sinó que es limita a registrar els paràmetres
actuals i els legalitza.
El Sr. alcalde diu que un Mapa de capacitat acústica ve a ser una auditoria de la
situació del municipi a nivell sonor. És cert –diu- que els objectius finals que
s’indiquen a la memòria són molt genèrics (millorar la qualitat del paviment,
revisar el trànsit de vehicles, controlar la seva velocitat...), però, com es diu en
el document, el control ambiental del soroll comporta el coneixement previ dels
nivells d’immissió sonora i la identificació de les fonts de soroll més importants, i
això s’aconsegueix mitjançant la realització de mapes de sorolls. Amb
posterioritat podem elaborar un Pla d’actuació per millorar i disminuir les
molèsties ocasionades pel soroll en punts determinats del municipi.
Després d’aquestes intervencions i atès que
La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
estableix a l'article 9 que els Ajuntaments han de confeccionar un mapa de
capacitat acústica amb els nivells d'immissió dels emissors acústics a que és
aplicable aquesta llei, que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de
població i, si s'escau, les zones del medi natural, a l'efecte de determinar la
capacitat acústica del territori mitjançant l'establiment de les zones de
sensibilitat acústica en l'àmbit del municipi respectiu.
La zonificació acústica del territori s’ha de dur a terme en base al que estableix
el capítol II de la referida Llei 16/2002, el capítol III del Decret 176/2009, de 10
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, i el Decret
245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels
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mapes de capacitat acústica. D’aquesta zonificació se’n deriven els objectius de
qualitat acústica i els valors límit d’immissió sonora aplicables d’acord amb la
normativa vigent.
L’Ajuntament de Sant Celoni disposa de l’Actualització del mapa de soroll del
municipi de Sant Celoni, de febrer de 2012, lliurat per la Diputació de Barcelona.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 02.04.2012, va aprovar inicialment el Mapa
de capacitat acústica de Sant Celoni redactat per tècnic municipal.
L’expedient ha estat exposat al públic a l’Àrea municipal de Territori i al web de
l’Ajuntament pel termini de trenta dies hàbils, prèvia publicació de l’oportú
anunci al tauler d’anuncis, al Butlletí oficial de la província de 18.04.2012, al
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 6109 de 17.04.2012 i al
setmanari “L’actualitat del Baix Montseny” de 07.04.2012.
En compliment de l’article 10.6 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la
contaminació acústica s’ha concedit audiència als Ajuntaments dels municipis
limítrofes amb el municipi de Sant Celoni.
A l’expedient consta certificat del Secretari municipal segons el qual durant el
termini d’exposició pública s’ha presentat un escrit de l’Ajuntament de Tordera i
una al·legació del Sr. Josep Manuel Navarro Serra.
S’ha comunicat també l’aprovació del Mapa de capacitat acústica a la Secretaria
de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
El dia 08.05.2012 l’Ajuntament de Tordera presenta escrit on indica que a
efectes de compatibilitzar les zones acústiques i els objectius de qualitat del
municipi amb els limítrofs, en aquest cas amb la zona del Parc del Montnegre i el
Corredor, la memòria del Mapa de capacitat acústica de Sant Celoni no
contempla cap zona A1, ni tampoc contempla zones que poden ser objecte de
declaració com a zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA).
El tècnic municipal ha emès informe al respecte el dia 16.05.2012 on assenyala
que el terme municipal de Sant Celoni limita al sud-est amb el terme municipal
de Tordera, mitjançant territori que en ambdós municipis forma part del Pla
especial del Parc del Montnegre i el Corredor en zona forestal d’alt valor ecològic
i paisatgístic.
El Mapa de capacitat acústica de Sant Celoni no conté cap zona de sensibilitat
acústica alta tipus A1 Espais d’interès natural i altres, ni contempla cap zona
d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) tal i com s’assenyala als
apartats 6.1.1 i 6.5, respectivament de la memòria del mapa, també indica que
el municipi de Tordera disposa de Mapa de capacitat acústica de gener de 2008 i
en el territori situat en l’àmbit limítrof amb el terme municipal de Sant Celoni no
se li atribueix cap zona de sensibilitat acústica, ni s’inclou en zona ZEPQA, pel
que no s’escau adequar la zonificació acústica definida al Mapa de capacitat
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acústica de Sant Celoni per compatibilitzar-la amb la zonificació acústica existent
al municipi de Tordera.
El dia 14.05.2012 el Sr. Josep Manuel Navarro Serra va presentar un escrit
d’al·legació en aquest Ajuntament envers, entre altres, el Mapa de capacitat
acústica. Pel que fa a la zona la Batllòria, indica que el carrer Major de la
Batllòria hauria d’estar inclòs en la zona de sensibilitat alta del mapa perquè el
carrer és molt estret i els sorolls s’amplifiquen per la reverberació.
El dia 16.05.2012 el tècnic municipal ha emès informe envers aquesta al·legació,
indicant que el mapa de capacitat acústica de Sant Celoni qualifica les àrees
acústiques situades al carrer Major de la Batllòria com a zona de sensibilitat
acústica moderada tipus B1 Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
i/o infraestructures de transport existents, amb excepció de les situades al
marge sud del tram a l’est del carrer Breda, que es qualifiquen com a zona de
sensibilitat acústica alta tipus A4 Predomini del sòl d’ús residencial i que, per
tant, en l’àmbit del carrer Major es té en compte la coexistència del sòl d’ús
residencial amb activitats de tipus comercial tal com es reflecteix als apartats 5,
6.2.1 i plànol E.0 de la memòria del Mapa de capacitat acústica, pel que el tècnic
municipal proposa desestimar l’al·legació presentada.
El dia 06.07.2012 el tècnic municipal ha emès informe detectant errades en la
informació continguda al Mapa de capacitat acústica de Sant Celoni aprovat
inicialment i proposant la seva correcció mitjançant modificacions al document
per a la seva aprovació definitiva. Les correccions a incorporar d’ofici són les
següents:
1. Correcció primera: zona de soroll de la línia ferroviària convencional
Tal i com s’assenyala a l’apartat 2.2 de l’annex 1 de la memòria del Mapa de
capacitat, la delimitació a títol informatiu de la zona de soroll de la línia
ferroviària convencional de RENFE, des de límit oest del terme municipal fins
l’estació de Sant Celoni, s’ha dut a terme mitjançant la base digital facilitada per
l’ADIF del projecte complementari “M.E.R. Grandes ejes ferroviarios. U.M.E.
Barcelona Sants – Sant Celoni. Mapa de niveles sonoros. Agosto 2007”, redactat
per l’empresa GETINSA.
En relació a això s’ha detectat l’existència d’una errada consistent en el fet que
en les àrees d’ús residencial la delimitació de zona de soroll correspon a la
isòfona 50 dBA del nivell sonor nit, en tant que hauria de correspondre a la
isòfona 55 dBA.
L’esmena d’errada ha consistit en l’adequació de la delimitació de la zona de
soroll que consta al Mapa de capacitat en base a la isòfona correcta del nivell
sonor nit. Com a conseqüència d’això, en aplicació dels criteris d’elaboració del
Mapa de capacitat, aquesta modificació també comporta una adequació de les
zones de sensibilitat acústiques d’ús residencial de l’entorn de la infraestructura,
en tant que es qualifiquen com a B1 o A4 en funció de si es troben a no es
troben afectades per la delimitació de la zona de soroll de la infraestructura,
respectivament.
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2. Correcció segona: zona de soroll de la LAV
Tal i com s’assenyala a l’apartat 2.1 de l’annex 1 de la memòria del Mapa de
capacitat, la delimitació a títol informatiu de la zona de soroll de la línia
ferroviària d’alta velocitat (LAV) s’ha dut a terme mitjançant la informació parcial
que consta al “Proyecto de protección acústica en el tramo: La Roca-Riudellots
de la línia de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona- Frontera Francesa.
ADIF. Octubre 2009”, redactat per l’empresa GETINSA.
Tanmateix, tal i com indica als darrers paràgrafs de l’apartat 2.1 de l’annex 1 de
la memòria:
El Mapa de capacitat acústica de Sant Celoni recull dins el seu àmbit la zona
de soroll de la LAV en els trams dels quals es disposa informació sobre les
corbes de simulació acústica.
A la resta de trams s’ha grafiat com a zona de soroll l’àmbit corresponent al
límit d’edificació, situat a 50 m de l’aresta exterior més pròxima a la
plataforma. Segons el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre por el
que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario ( BOE núm. 315, de
31/12/2004), en aquesta zona s’hi prohibeix qualsevol tipus d’obra
d’edificació, reconstrucció o ampliació.
La coexistència d’aquests dos criteris de delimitació de la zona de soroll genera
incoherència en la informació del Mapa de capacitat, en tant que l’àmbit
corresponent al límit d’edificació no equival per se a la zona de soroll de la
infraestructura. D’altra banda, aquest àmbit s’excedeix de l’establert
normativament per al mapa de capacitat segons l’article 9.1 Llei 16/2002 (zones
urbanes i nuclis de població), en tant que se sobreposa a sòls de tipus no
urbanitzable. Per tot això es considera errònia la inclusió de l’àmbit corresponent
al límit d’edificació de la LAV en la delimitació de la seva zona de soroll.
L’esmena d’errada ha consistit en l’adequació de la delimitació de la zona de
soroll de la LAV que consta al Mapa de capacitat en base únicament a la
informació que consta l’esmentat “Proyecto de protección acústica” i en l’àmbit
dels sòls urbans i urbanitzables de l’entorn de la infraestructura.
3. Correcció tercera: zona de soroll de carretera C-35
Tal i com s’assenyala a l’apartat 1.2 de l’annex 1 de la memòria del Mapa de
capacitat, la delimitació a títol informatiu de la zona de soroll de la carretera C35 s’ha dut a terme mitjançant les distàncies de les isòfones subministrades pel
departament competent de la Generalitat de Catalunya.
En relació a això s’ha detectat l’existència d’una errada consistent en el fet que,
en el tram comprès entre els carrers Olzinelles i Menorca, no s’hi grafia l’àmbit
d’afectació de la zona de soroll de la carretera C-35 en els sòls de predomini
residencial (aquells situats a menys de 59 m de la línia blanca).
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L’esmena d’errada ha consistit en l’adequació de la delimitació de la zona de
soroll que consta al Mapa de capacitat, amb la incorporació de l’afectació referida
al paràgraf precedent. Com a conseqüència d’això, en aplicació dels criteris
d’elaboració del Mapa de capacitat, aquesta modificació també comporta una
adequació de les zones de sensibilitat acústiques d’ús residencial de l’entorn de
la infraestructura, en tant que es qualifiquen com a B1 o A4 en funció de si es
troben o no es troben afectades per la delimitació de la zona de soroll de la
infraestructura, respectivament.
4. Correcció quarta: illa c/ Girona–Pl. dels Camps de Sant Nicolau–c/ J.
Tarradellas–Vial paral·lel C-35–c/ Menorca
S’ha detectat una errada al Mapa de capacitat consistent en l’omissió de la
zonificació corresponent a l’àmbit nord-est de l’illa delimitada pels vials c/
Girona, Pl. dels Camps de Sant Nicolau, c/ Josep Tarradellas, vial paral·lel C-35,
c/ Menorca.
També en aquesta mateixa illa s’ha detectat una errada corresponent a
l’assignació de zonificació acústica a la zona qualificada com espais lliures
situada a la confluència dels carrers Menorca i Girona, en tant que el Mapa de
capacitat no atribueix zonificació acústica als espais lliures.
L’esmena de l’errada ha consistit en l’adequació de la zonificació acústica
d’aquesta illa urbana atenent l’anteriorment assenyalat.
L’article 9 de la Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, pel qual els Ajuntaments han d’elaborar un Mapa de capacitat acústica
que han d’aprovar i donar trasllat al Departament de Medi Ambient.
Vistos els informes que figuren a l’expedient.
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa
de Serveis Comunitaris, per 16 vots favor de les senyores Miracle, De la
Encarnación, Coll, Costa i Lechuga i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno, Tardy,
Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch, Garcia Sala, Corpas i Masferrer, i 1
abstenció de la senyora Montes, el Ple municipal ACORDA:
1. Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Josep Manuel Navarro Serra pels
motius que consten en la part expositiva.
2. Aprovar definitivament el Mapa de capacitat acústica de Sant Celoni, el qual
incorpora, respecte del document aprovat inicialment, les següents correccions
no substancials, en concordança amb l’informe tècnic esmentat en la part
expositiva:
•

A la memòria:
- Es corregeix l’apartat 6.2.1, on assenyala les àrees residencials
afectades per infraestructures viàries al nucli de Celoni, mitjançant el nou
redactat següent:
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Nucli de Sant Celoni: àrees al sud-est dels barris de les Illes Belles i
les Borrelles, afectades pel soroll de la carretera C-35.
- Se suprimeix el darrer paràgraf de l’apartat 2.1 de l’annex 1.
•

Al plànol I.01:
- S’ha adequat la delimitació de la zona de soroll a títol informatiu de la
línia ferroviària convencional i les zones B1 i A4 en l’entorn d’aquesta
infraestructura, adaptades a aquesta nova delimitació.
- S’ha adequat la delimitació de la zona de soroll a títol informatiu de la
línia ferroviària d’alta velocitat.
- S’ha adequat la delimitació de la zona de soroll a títol informatiu de la
carretera C-35, en el tram comprès entre els carrers Olzinelles i Menorca,
i les zones B1 i A4 en l’entorn d’aquesta infraestructura, adaptades a
aquesta nova delimitació.
- S’ha adequat la zonificació acústica en l’illa urbana delimitada pels vials
c/ Girona, Pl. dels Camps de Sant Nicolau, c/ Josep Tarradellas, Vial
paral·lel C-25, i c/ Menorca

3. Notificar aquest acord al Sr. Josep Manuel Navarro Serra, a l’Ajuntament de
Tordera i a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a aquest darrer
acompanyant un exemplar del Mapa de capacitat acústica de Sant Celoni aprovat
definitivament.
7. RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
DURANT L’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL
SOROLL I LES VIBRACIONS, I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MATEIXA.
El Sr. alcalde explica que l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions ha
estat exposada al públic durant el termini de 45 dies (un temps més llarg del que
és habitual) després de la seva aprovació inicial. Durant aquest termini s’han
rebut dos escrits d’al·legacions per part de dos veïns del municipi. Una
d’aquestes al·legacions es considera que ha de ser estimada en la seva totalitat i
l’altra només parcialment, ateses les argumentacions tècniques que s’indiquen a
la part expositiva de la proposta. En conseqüència –diu- es porta de nou al Ple
l’ordenança per a la seva aprovació definitiva, amb la modificació dels articles
que tenen relació amb les al·legacions estimades.
El Sr. Deulofeu explica que els regidors de CiU es van abstenir en l’aprovació
inicial d’aquesta ordenança perquè feia exclusió explícita del sistema de
megafonia de l’estació de Renfe, fet sorprenent a la vista dels conflictes que ha
generat. En aquell moment –diu- des de l’equip de govern no se’ns va saber
donar cap explicació al respecte i, per això, ens vam abstenir. Al cap d’uns dies
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la directora de l’àrea de Territori em va informar de la possibilitat de modificar el
redactat de l’article que exclou la megafonia de Renfe. Per tant, vist que en el
text definitiu de l’ordenança quedarà regulada aquesta qüestió, el nostre vot
serà avui favorable.
La Sra. Montes diu que s’abstindrà en la votació perquè entén que aquesta
ordenança reflexa una intenció poc agressiva de l’Ajuntament per aconseguir una
millora de la situació acústica de Sant Celoni. L’ordenança –diu- es remet
totalment al contingut de les lleis vigents en matèria de sorolls, quan el municipi
té potestat per millorar aquestes lleis. Per contra, es rebaixen algunes
restriccions i bons costums que contemplava l’ordenança anterior. Crec que
l’equip de govern hauria de ser una mica més valent i protegir millor els
ciutadans del municipi. En comptes d’anar endavant, sembla que anem en
darrera...
El Sr. Corpas diu que els regidors de la CUP votaran a favor de la proposta.
El Sr. alcalde diu que la normativa autonòmica en matèria de sorolls ha canviat i,
per tant, els ajuntaments han hagut d’adequar les seves ordenances. En general
–diu- el nostre municipi és força tranquil en matèria de sorolls, però hem de
tenir en compte que si volem un municipi amb activitat econòmica, això
comporta que els sorolls siguin els que són, sense permetre que excedeixin del
que preveu la normativa. Hem de tenir en compte que anys enrere al centre de
la vila hi havia indústries potents que produïen un soroll bastant molest per als
veïns. En aquest sentit, actualment la nostra qualitat de vida ha millorat
considerablement, tot i que la percepció del soroll que tenim ara no és la que
teníem abans. En la mesura del possible, l’ordenança pretén fer compatible
l’activitat econòmica del nostre municipi amb la tranquil·litat dels veïns i veïnes.
El Sr. Deulofeu diu que els veïns que viuen a prop de l’estació de Renfe pateixen
els sorolls dels trens, especialment -diu- d’un tren que es deixa engegat durant
molta estona a primera hora del matí i del sistema de megafonia de l’estació. El
govern municipal anterior ens vam reunir en més d’una ocasió amb responsables
de Renfe i els vam enviar diferents escrits, però ens van fer poc cas, amb una
actitud d’una certa prepotència. Tenim coneixement que la Diputació de
Barcelona ha fet un estudi al respecte. Demanaríem poder disposar d’aquesta
informació quan la tingueu i que se’n doni trasllat també als veïns afectats.
El Sr. alcalde respon que l’estudi encara no està acabat. De moment s’ha fet un
mesurament de sorolls per saber quin impacte tenen en els habitatges més
propers les línies de Renfe i del tren d’alta velocitat per tal que, si és necessari,
es pugui exigir la col·locació de barreres acústiques. Quan l’estudi estigui acabat
ho comentarem amb la resta de grups municipals i en donarem informació als
veïns.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Ple municipal, en sessió de 02.04.2012, va aprovar inicialment l’Ordenança
reguladora del soroll i les vibracions de Sant Celoni.
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L’acord d’aprovació inicial s’ha exposat al públic pel termini de quaranta-cinc dies
prèvia inserció del corresponent edicte al tauler d’anuncis de la corporació, al
Butlletí oficial de la província de Barcelona de 20.04.2012, al Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya número 6109 de 17.04.2012 i en el setmanari
“L’actualitat del Baix Montseny” de 07.04.2012.
S’ha comunicat l’aprovació inicial d’aquesta ordenança a les associacions de
veïns del municipi i a les persones que en el seu dia van formular davant
l’Ajuntament queixes relacionades amb el soroll.
Segons el certificat de Secretaria que consta a l’expedient, durant el termini
d’exposició pública s’han presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni escrits
d’al·legacions per part dels senyors Josep Manuel Navarro Serra i Martí Cucurella
Cruixent.
El dia 14.05.2012 el Sr. Josep Manuel Navarro Serra va presentar escrit
d’al·legacions, en relació a les quals el tècnic municipal ha emès informe en data
05.07.2012 del qual es desprèn:
A la primera al·legació formulada pel Sr. Navarro envers la secció segona de
l’ordenança demanant que l’Ajuntament exigeixi l’aïllament acústic dels locals
que sobrepassin els màxims sonors establerts i causin problemes reiterats als
veïns, el tècnic municipal assenyala que l’Ordenança regula la contaminació per
soroll i vibracions en el marc de la normativa vigent a Catalunya. En aquest
sentit, els annexos 3 i 4 de la Llei 16/2002, adaptats pel Decret 176/2009,
estableixen els límits d’immissió sonora produïda per les activitats. En el cas
d’activitats que sobrepassin aquests límits, l’Ajuntament podrà exigir l’adopció de
les mesures correctores adients que, segons s’escaigui, poden incloure
l’increment dels nivells d’aïllament, pel que es proposa desestimar aquesta
al·legació.
A la segona al·legació, també envers la secció segona de l’ordenança, sol·licita
que les actuacions en viu o aquelles que requereixin la utilització d’elements
acústics externs a les terrasses només s’autoritzin en casos excepcionals i mai
com un fet repetitiu i habitual. El tècnic indica que l’article 8.2 de l’ordenança
estableix que aquestes activitats han de disposar d’autorització o comunicació
expressa i que, en aquest cas, es podrà requerir estudi acústic.
El requeriment d’autorització o comunicació expressa previst a l’ordenança
permet que l’Ajuntament pugui prendre en consideració les circumstàncies
particulars de cada cas i, si s’escau, establir les condicions adequades en relació
a la normativa aplicable en matèria acústica i d’espectacles públics i activitats
recreatives, per la qual cosa el tècnic proposa desestimar aquesta segona
al·legació.
El Sr. Navarro a la seva tercera al·legació fa referència a la secció tercera de
l’ordenança i indica que en les relacions de veïnatge i comportament ciutadà
s’hauria d’incloure que a les vies públiques i altres zones de concurrència pública
i a l’interior dels domicilis particulars i locals públics (bars, restaurants, etc.) no
es puguin realitzar activitats com cantar, fer crits o parlar amb un to
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excessivament alt. El tècnic assenyala que el que es demana està regulat a
l’article 10 de l’ordenança, pel que també proposa desestimar aquesta al·legació.
A la quarta al·legació, també referida a la secció tercera de l’ordenança el Sr.
Navarro indica que en les relacions de veïnatge i comportament ciutadà s’hauria
d’incloure que a les zones considerades d’espai públic s’eviti dur-hi a terme
activitats sorolloses com fer funcionar aparells de ràdio o televisors, altaveus i
altres. El tècnic assenyala que el que es demana en l’al·legació també està
regulat en el referit article 10 de l’ordenança i, per tant, proposa desestimar-la.
A la cinquena al·legació que també fa referència a la secció tercera de
l’ordenança, s’indica que en les relacions de veïnatge i comportament ciutadà
s’hauria d’incloure que a la via pública no es permetin espectacles pirotècnics ni
l’ús de petards (a excepció d’activitats de dies assenyalats per l’Ajuntament i
d’arrelada tradició, com la Festa Major). El tècnic en el seu informe assenyala
que l’ordenança regula els aspectes establerts a l’article 21.2 de la Llei 16/2002,
entre els quals no s’especifiquen els espectacles pirotècnics i que l’ús de petards,
en tant que és un comportament ciutadà, resta atès mitjançant el referit article
10 de l’ordenança i, per tant, proposa desestimar-la.
A la sisena al·legació, també envers la secció tercera de l’ordenança indica que
en les relacions de veïnatge i comportament ciutadà s’hauria d’incloure no
permetre que conductors de vehicles produeixin sorolls innecessaris i molestos,
com ara acceleracions brusques, ús de botzines, volum dels aparells de música o
qualsevol altra actuació que pertorbi la qualitat acústica de la zona. El tècnic
assenyala que la circulació de vehicles a motor i ciclomotor es troba inclosa en
els aspectes que l’article 21.2 de la Llei 16/2002 estableix que s’han de regular
en especial i proposa estimar aquesta al·legació en el sentit de modificar l’article
12.1 perquè també s’hi reguli genèricament l’ús dels vehicles a motor i
ciclomotors.
A la setena al·legació es fa referència a la secció cinquena de l’ordenança i
s’indica que es prohibeixi fer sonar sense causa justificada qualsevol sistema
d’avís siguin alarmes, sirenes, xiulets o qualsevol altre. El tècnic municipal
assenyala que el que es demana en l’al·legació resta atès mitjançant els articles
13, 14 i annex 1 de l’ordenança, pel que proposa desestimar l’al·legació
presentada.
A la vuitena i última al·legació es fa referència a la secció cinquena de
l’ordenança i s’indica que la utilització de megafonia en l’àmbit públic només es
pugui portar a terme prèvia autorització de l’Ajuntament. En l’ordenança la
megafonia s’entén regulada mitjançant els articles 8, 9, 10, 13, segons el cas
aplicable, pel que el tècnic municipal també proposa desestimar l’al·legació
presentada.
El dia 06.06.2012 el Sr. Martí Cucurella Cruixent presenta escrit d’al·legacions on
esgrimeix que està en desacord amb l’apartat 6 (referent al transport ferroviari) de
l’article 13 de condicions de funcionament dels sistemes d’avís acústic i megafonia,
perquè previ a aquesta ordenança, hi ha hagut moltes reclamacions de les
molèsties diàries a partir de les cinc hores de la matinada fins a dos quarts d’una
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de la nit, indica que hi ha varis tipus de molèsties, algunes d’elles fàcilment
solventables:
- Cinc de la matinada: normalment anuncien per megafonia, amb gran
potència, la propera sortida d’un tren després ja controlant la intensitat.
- Senyal acústica dels trens CIVIA: aquest trens disposen de dos senyals
acústics de diferent intensitat. Per què sempre utilitzen la d’alta intensitat?
- Sorolls de motors (aire condicionat/calefacció, compressors): amb el canvi
de model de trens al CIVIA s’ha perdut qualitat quant a la contaminació
acústica, que pràcticament comporta un brunzit durant vint hores al dia.
Aquest és un problema més complex de solventar, però probablement posant
una “marquesina” a l’andana de la via 3 quedaria resolt.
El tècnic municipal ha emès informe envers aquesta al·legació el dia .07.2012 i
assenyala que l’àmbit de l’ordenança no inclou les infraestructures de transport
viari i ferroviari, que resten subjectes a la regulació específica inclosa a la
normativa sectorial en matèria d’acústica (Llei 16/2002, Decret 176/2009, Ley
37/2003, Real Decreto 1513/2005 i Real Decreto 1367/2007).06
Segons s’indica a l’annex 1 de la Llei 16/2002, el soroll produït per les
instal·lacions ferroviàries –com podria ser el cas de l’estació de Sant Celoni–
s’assimila al soroll de les activitats, i en aquest sentit resta subjecte a la
regulació específica aplicable a les activitats continguda a la Llei 16/2002 i al
Decret 176/2009, que no es reitera en l’ordenança.
L’Ordenança inclou una regulació específica del soroll produït pels sistemes d’avís
acústic i megafonia, els primers perquè s’inclouen en els aspectes que l’article
21.2 de la Llei 16/2002 estableix que s’han de regular en especial; i la segona
per similaritat amb els anteriors.
Sens perjudici de les disposicions contingudes a l’ordenança, els sistemes de
megafonia resten subjectes a la regulació aplicable a les activitats continguda a
la Llei 16/2002 i al Decret 176/2009.
Ates que l’ordenança agrupa la regulació relativa a sistemes d’avís acústic i
megafonia, l’apartat 6 de l’article 13 de l’ordenança pretén clarificar quines
disposicions són atribuïbles a cadascun atenent a les seves característiques, sens
perjudici de la regulació aplicable continguda a la normativa sectorial en matèria
d’acústica.
En relació a l’anterior, s’entén que una modificació d’estructuració de l’article 13
de l’ordenança, amb apartats independents per als sistemes d’avís acústic i
megafonia pot millorar l’adequada interpretabilitat del text normatiu. En aquest
sentit i en relació a l’al·legació de l’interessat, això clarifica que els sistemes de
megafonia de les instal·lacions ferroviàries –a més de la regulació aplicable a les
activitats continguda a la Llei 16/2002 i al Decret 176/2009- resten regulats
addicionalment a l’ordenança mitjançant la disposició que assenyala el següent:
- Els sistemes fixos de megafonia a l’aire lliure, tant públics com privats,
han de ser direccionals i han d’estar orientats cap a les instal·lacions a què
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donen servei. S’han d’utilitzar de manera adequada i respectuosa, tant en
el volum com en la freqüència, per tal de no produir molèsties al veïnat.
Atès allò disposat a l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vistos els articles 49 i 70 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim
local.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per 16 vots favor de les senyores Miracle, De la Encarnación, Coll,
Costa i Lechuga i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno, Tardy, Deulofeu, Garcia
Ramírez, Negre, Perapoch, Garcia Sala, Corpas i Masferrer, i 1 abstenció de la
senyora Montes, el Ple municipal ACORDA:
1. Estimar parcialment les al·legacions formulades pel Sr. Josep Manuel Navarro
Serra, en concret l’al·legació sisena, i desestimar la resta pels motius esmentats
en la part expositiva.
2. Estimar l’al·legació presentada pel Sr. Martí Cucurella Cruixent pels motius
esmentats en la part expositiva.
3. Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de
Sant Celoni, amb les modificacions no substancials respecte del document
aprovat inicialment resultants de l’estimació de les al·legacions esmentades, tal
com es diu seguidament:
L’apartat 1 de l’article 12 de l’Ordenança quedarà redactat de la manera
següent:
1. Els propietaris i/o usuaris de vehicles de motor i ciclomotors han de fer
un manteniment adequat de tots els elements dels mateixos susceptibles
de produir sorolls, per tal d’evitar que l’emissió sonora del vehicle amb el
motor en funcionament no excedeixi els valors límit establerts a l’annex 6
de la Llei 16/2002, adaptat pel Decret 176/2009, i al Reial Decret
1367/2007. Així mateix, han de fer-ne un ús que eviti pertorbar la qualitat
acústica de la zona amb sorolls innecessaris.
L’article 13 de l’Ordenança quedarà redactat de la manera següent:
Article 13. Condicions de funcionament
1. Funcionament dels sistemes d’avís acústic:
a) Qualsevol sistema d’alarma, sirenes o qualsevol altre sistema d’avís
acústic que emeti a l’exterior o a l’interior de zones comunes, d’equipaments
o de vehicles, s’ha de mantenir en perfecte estat de funcionament per evitar
que s’activin per causes injustificades.
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b) Llevat circumstàncies excepcionals no és permès fer sonar durant el
període nocturn elements d’avís, com ara sirenes o alarmes.
c) La regulació dels sistemes d’avis acústic s’ha d’ajustar al que preveu
l’annex 1 de l’ordenança.
2. Funcionament dels sistemes de megafonia:
a) Els sistemes fixos de megafonia a l’aire lliure, tant públics com privats, han
de ser direccionals i han d’estar orientats cap a les instal·lacions a què donen
servei. S’han d’utilitzar de manera adequada i respectuosa, tant en el volum
com en la freqüència, per tal de no produir molèsties al veïnat.
3. Els apartats del present article no seran d’aplicació a les campanes
d’esglésies i de centres de culte, o quan s’utilitzi avisadors acústics per alertar
la població d’una situació d’emergència.
4. Publicar el text complet de l’ordenança al Butlletí oficial de la província de
Barcelona als efectes de l’article 70 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del
règim local.
8. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE L’INFORME EMÈS PER
L’INTERVENTOR ACCIDENTAL SOBRE LA MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT
DE SANT CELONI EN EL SEGON TRIMESTRE DE 2012.
El Sr. Bueno explica que la mitjana dels terminis de pagament de factures en
aquest darrer trimestre ha sigut de 26,5 dies. Això representa una millora
respecte del trimestre anterior, en què la mitjana de pagament era de 36 dies.
S’evidencia, doncs, la bona gestió econòmica que s’està fent des de la
Intervenció municipal. En donem compte al Ple –diu- per imperatiu legal i per
raons de transparència.
Després d’aquesta intervenció i atès que
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, estableix que els interventors elaboraran trimestralment un informe
sobre el compliment dels terminis previstos a la referida llei per al pagament de
les obligacions de cada entitat local. L’informe haurà d’incloure el número i
quantia global de les obligacions pendents en les que s’estiguin incomplint els
terminis, això és, pagament a 55 dies des de la recepció de la factura per part de
l’Ajuntament de Sant Celoni fins el dia 31 de desembre de 2010, pagament a 50
dies des del dia 1 de gener de 2011 fins el dia 31 de desembre de 2011 i
pagament a 40 dies des del dia 1 de gener de 2012.
El referit informe també ha d’incorporar una relació de les factures o documents
justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la
seva anotació al registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents
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expedients de reconeixement de l’obligació o no s’hagi justificat l’absència de
tramitació dels mateixos.
Atès que per la intervenció municipal s’ha elaborat l’informe corresponent al
segon trimestre de 2012.
A proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de l’informe emès
per l’interventor accidental de l’Ajuntament de Sant Celoni corresponent al segon
trimestre de 2012, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER D’ACORD
AMB LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.
El Sr. Bueno explica que la Llei d’estabilitat pressupostària determina que els
ajuntaments que superin el topall del 4,38% del seu pressupost amb
finançament extern estan obligats a elaborar un Pla econòmic i financer, amb
l’objectiu que en tres anys el dèficit sigui zero. De la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de Sant Celoni de l’any 2011 es desprèn que el 4,39% (equivalent
a 775.000 €) es va finançar amb crèdits i, per tant, ens hem vist obligats a
redactar aquest pla.
El Sr. Deulofeu diu que els regidors de CiU s’abstindran en la votació perquè
aquest Ple econòmic i financer es basa en la previsió d’ingressos del pressupost
de 2012, que encara no tenim aprovat. En tot cas, quan es debati el pressupost
en el següent punt de l’ordre del dia, veurem si les previsions d’aquest pla són
realment viables.
El Sr. Corpas diu que els regidors de la CUP també s’abstindran en la votació,
per la mateixa raó. Sense tenir aprovat el pressupost –diu- no podem aprovar
aquest pla.
La Sra. Montes indica que també s’abstindrà en la votació perquè les mesures
que es preveuen en aquest Pla econòmic i financer no estan prou ben definides.
El Sr. alcalde diu que l’endeutament que ha obligat a la redacció d’aquest pla
obeeix als préstecs que es van demanar els anys 2009 i 2010 per poder realitzar
diverses inversions. Aquestes inversions s’han anat executant i ara estem
obligats –diu- a complir amb aquesta formalitat.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït arrel de l'incompliment del principi d'estabilitat
pressupostària en el pressupost de l'Ajuntament de Sant Celoni per a 2011.
Atès que per resolució de 6 de juny de 2012 l’Alcaldia va prendre coneixement
de l’informe emès per l’interventor accidental en data 5 de juny de 2012 del qual
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resulta que l’Ajuntament de Sant Celoni està obligat a presentar el Pla econòmic
i financer motivat per l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
l’any 2011, a què es refereix l’article 22 del Text refós de la Llei general
d’estabilitat pressupostària.
Tal com estableix l’article 19 del Reglament de la Llei d'estabilitat pressupostària,
el Ple de l’Ajuntament ha d’aprovar un Pla econòmic i financer i trametre'l a
l'òrgan de la Generalitat de Catalunya que exerceixi la tutela financera. El dit pla
ha d’assegurar el reequilibri com a màxim a tres anys.
L’Ordre 138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals, en el seu article 10, estableix l'obligatorietat de
trametre al Departament d'Economia i Finances el Pla econòmic i financer, que
ha de contenir el model PR-0 Dades Generals, el model PR-1-2 Previsions
d'ingressos i despeses, i la memòria del president de l'entitat relativa a les
hipòtesis utilitzades en l'elaboració de les previsions d'ingressos i despeses.
Atès que el Pla econòmic i financer preveu aconseguir en un exercici l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, tal com resulta de l’informe emès a l’efecte per
l’interventor accidental.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per 7 vots a favor de les senyores Miracle, De la Encarnación i Coll i
dels senyors Castaño, Arenas, Bueno i Tardy, i 10 abstencions de les senyores
Costa, Lechuga i Montes i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre,
Perapoch, Garcia Sala, Corpas i Masferrer el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar el Pla econòmic i financer elaborat pels serveis econòmics municipals
per donar compliment a allò establert a l'article 19 del Reial Decret 1463/2007,
de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
18/2001 d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, el
qual està composat per la documentació següent:
a) Memòria de l'alcalde president de l'Ajuntament de Sant Celoni.
b) Model PR-1 Previsions d'ingressos i despeses
c) Model PR-0 Dades generals
d) Informe de compliment a la finalització del mateix del principi
d’estabilitat pressupostària, emès per l’interventor accidental.
2. Trametre el Pla econòmic i financer al Departament d'Economia i Finances de
la Generalitat de Catalunya als efectes establerts a l’article 21 del Reial Decret
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001 d'estabilitat pressupostària.
10. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2012, LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ
I LA PLANTILLA ORGÀNICA I QUADRE DE LLOCS DE TREBALL.
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Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que el pressupost municipal per a l’exercici
de 2012 és un pressupost difícil de confeccionar atesa la greu situació econòmica
que estem vivint actualment. Per a l’elaboració d’aquest pressupost –diu- s’ha
parlat amb tots els grups polítics municipals i finalment s’ha pactat amb el grup
municipal de la CUP. Entenem que aprovar aquest pressupost és un acte de
responsabilitat cap a la a gent del municipi que ho està passant malament, que
és molta, per intentar millorar la seva situació. El pressupost que es porta avui a
aprovació és, doncs, un compromís amb la gent de Sant Celoni.
Voldria dir que l’equip de govern municipal està totalment en contra de les
mesures d’estalvi aplicades pel Govern central, que afecten a tothom,
especialment a la classe treballadora, i que estan minant l’autonomia local.
Algunes d’aquestes mesures ens obliguen als ajuntaments a actuar en
determinats àmbits en contra del que seria la voluntat municipal.
En aquest pressupost s’intenta especialment fer front a l’increment de despeses
dels àmbits de Comunitat, Educació i Promoció Econòmica, amb l’objectiu de
promoure la formació ocupacional i donar suport als emprenedors i a la petita i
mitjana empresa, a més de mantenir contacte amb totes les indústries del
municipi. En aquest sentit, s’han incorporat la majoria de propostes aportades
pels altres grups municipals, malgrat la dificultat que comporta el fet
d’incrementar despeses en un pressupost restrictiu, que compta amb una
important despesa financera motivada per les inversions que s’han fet en els
darrers 10 anys en el municipi, per voluntat de tots.
Intervé a continuació el Sr. Bueno i diu que, tal com ha explicat el Sr. alcalde, el
de 2012 és un pressupost auster, en el que les àrees municipals han fet un
esforç de control de la despesa per mirar de quadrar ingressos i despeses. A
nivell de dades, portem a aprovació del Ple un pressupost total de 17.423.000 €,
comptant les inversions previstes. Si descomptem aquestes inversions i parlem
només de pressupost ordinari, estem parlant de 16.917.000 €, el que significa
un 3,5% menys de l’import executat l’any 2011. Veiem, per tant, que el
pressupost s’ha elaborat amb la màxima austeritat possible.
En el pressupost de 2012 hem de distingir dos grans blocs a nivell de despeses:
- la despesa corrent, per import de 7.880.000 € (que suposa un 2,6% menys del
que es va gastar l’any 2011 per aquest concepte)
- la despesa de personal, per import de 7.403.000 € (que suposa un 7,7%
menys del que es va gastar l’any 2011 per aquest concepte)
Les inversions reals ascendeixen a 505.500 €, que es destinaran a necessitats
bàsiques com són el sanejament d’aigües de la Batllòria, la millora dels accessos
a l’IES Baix Montseny, l’acabament de les obres de la Unió Batllorienca i
l’adquisició i reparació de finques a la plaça dels Estudis (aquestes dues
actuacions cofinançades amb subvencions del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya).
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Es tracta, per tant, d’un pressupost que s’ha quadrat partint de la premissa de
l’austeritat, en el que es prioritzen diverses línies mestres que els meus
companys regidors aniran explicant.
Pren la paraula la Sra. Miracle, regidora de l’àmbit de Comunitat, i explica que la
crisi econòmica actual genera una nova dimensió de les problemàtiques socials.
Moltes persones que mai havien necessitat ajuda de l’Administració pública es
veuen abocades a demanar-ne. Aquesta nova dimensió de la realitat social, que
no es resol amb ajuts econòmics o programes de tipus social, sinó amb canvis
estructurals que garanteixin la disposició de drets bàsics (rendes mínimes, accés
a l’habitatge, a l’alimentació, a la salut i a l’educació), requereix dotacions
pressupostàries complementàries a les habituals per, si més no, contribuir a
superar situacions de màxima urgència social, en el marc de processos de
recuperació de l’autonomia personal i/o familiar. En aquest context la dotació
que s’ha consignat al pressupost municipal de 2012 per atendre aquesta
tipologia de situacions és la que s’explica seguidament.
Conscients de la situació econòmica actual i de la demanda de necessitats
socials, l’àmbit de Comunitat ha incrementat, en conjunt, el seu pressupost en
un 19% respecte de la dotació de 2011, passant d’un pressupost de 516.324,68
€ al 2011 a una previsió de 618.895 € per al 2012. Concretament s’ha fet una
important aposta en ajuts socials, incrementant la seva partida en un 50%
respecte l’any passat.
En aquesta línia, les ajudes assistencials (164.000 €) augmentem un 98% per
poder atendre l’augment generalitzat de la demanda, motivada per la manca de
recursos econòmics bàsics de moltes famílies. Amb aquesta mesura es podran
atendre ajuts socials d’urgència per poder fer front al pagament de lloguers o
hipoteques, per evitar talls de subministraments bàsics (aigua, electricitat, gas),
per ajudar a l’adquisició de medicaments, de material escolar i de llibres, entre
d’altres. Val a dir que, mitjançant un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, hem aconseguit que l’Ajuntament disposi d’un pis d’inclusió social i
properament en podrem disposar d’un altre.
La dotació per a beques de menjador s’incrementa també a l’haver un menor
accés a les beques que atorga el Consell Comarcal per incompliment dels
requeriments bàsics, com ara no disposar d’una nòmina. També es podran
atendre aquelles situacions d’excepcional dificultat, que requereixin garantir una
alimentació de qualitat.
Així mateix, s’ha previst una major dotació per poder atendre l’augment de
persones grans en situació de dependència, que no disposen de recursos per
assumir el cost del Servei d’atenció domiciliària, el Xec-servei i/o el servei de
tele-assistència.
El servei d’aliments s’incrementa un 25% (ascendint a 42.000 €), atesa la
previsió d’augment de manca de recursos econòmics bàsics de moltes famílies.
Hem ampliat els ajuts a altres elements bàsics d’higiene personal (com ara els
bolquers per als infants), alhora que hem incrementat també les subvencions a
les entitats gestores del servei.
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En definitiva, estem parlant de més de 376.000 € destinats a ajudes socials –
conclou la Sra. Miracle-. Val a dir també que s’han mantingut les subvencions a
les entitats socials i que s’ha previst poder atendre la situació de dificultat que
travessa la Fundació Baix Montseny amb una dotació extraordinària de més de
14.000 €. L’equip de govern té molt clar que aquesta crisi no l'han de pagar els
més necessitats ni els sectors de població més dèbils i, per aquest motiu,
l'atenció a aquests col·lectius ha estat prioritària a l’hora de confeccionar el
pressupost municipal de 2012. Estem treballant i treballarem per a que ningú
quedi desatès en aquests moments d'especials dificultats.
A continuació intervé el Sr. Tardy i explica que, tal com s’ha dit, un dels eixos
prioritaris de l’equip de govern és la dinamització econòmica del municipi, entesa
com un conjunt d’activitats polítiques que van més enllà de l’àmbit de Promoció
Econòmica, ja que des de tot l’Ajuntament es fan activitats que afecten aquesta
dinamització de l’economia. El govern municipal –diu- parteix d’una premissa: la
consciència de les limitacions del municipi en matèria de dinamització
econòmica. Com en molts altres municipis, prestem serveis que van més enllà
de les competències municipals, especialment en matèria d’ocupació, que és la
nostra més gran preocupació. Per això, no només fem polítiques des del govern
municipal, sinó que intentem buscar sinèrgies amb altres agents que actuen
sobre el nostre territori i que ens poden ajudar en aquesta tasca, com poden ser
les empreses. Intentem promocionar la formació, en especial la formació
ocupacional, apostant pels polígons industrials com a focus de creixement
econòmic, apostant per treballar amb altres organismes (com la Cambra de
Comerç, per exemple) i reivindicant infraestructures bàsiques per al
desenvolupament i la seguretat del municipi, com poden ser les dues rotondes
de la porta de Llevant i de Migdia.
Per tot això, treballem entorn de dos eixos principals en matèria de dinamització
econòmica:
-

Donar suport a l’emprenedoria i a les empreses, sempre amb l’objectiu
final d’afavorir l’ocupació, que és la gran preocupació del govern
municipal, tot i saber la dificultat de poder-hi incidir des del món local.

-

Impulsar el treball transversal, tant entre les diferents àrees de
l’Ajuntament com amb altres agents externs.

Voldria fer esment també a les línies d’estalvi que seguim des de l’àmbit de
Promoció econòmica, donat que en el pressupost hi ha moltes qüestions que ja
no hi apareixen perquè hem aconseguit que el seu cost sigui zero.
El primer eix d’actuació és el servei orientat a l’emprenedoria i l’empresa, amb
l’objectiu de potenciar l’ocupació. Així, vam encetar a finals de 2011 una nova
línia d’acció, com és la prospecció industrial, que està donant fruits força
positius. En el marc d’aquest eix d’actuació, enguany estem impulsant les visites
de l’alcalde a diverses empreses del municipi i estem reforçant el Servei
d’orientació laboral.
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El Servei d’orientació laboral té registrades unes 3.000 persones aturades que
busquen feina. Per ajudar a aquestes persones volem incentivar que les ofertes
de treball arribin al Sax Sala. Sovint passa que els llocs de treball que es creen a
Sant Celoni no s’ocupen per gent del municipi perquè l’oferta no està casada
amb la demanda. A més, amb la crisi econòmica gran part de les empreses de
treball temporal (ETT) han marxat del territori i, quan les empreses contacten
amb elles, les ofertes es traslladen fora del municipi. Volem resoldre aquest
problema i explotar tot el nostre capital humà, fent que el Servei municipal
d’ocupació s’adeqüi a les circumstàncies. Les visites a les empreses estan
enfocades en aquesta línia. Volem saber les seves necessitats i que elles
coneguin el Servei municipal d’ocupació. És a dir, volem posar en contacte
l’oferta i la demanda. En els darrers mesos els resultats comencen a ser molt
positius i ja n’han sorgit diversos contractes de treball. Volem seguir apostant
per aquesta línia d’actuació, aprofitant que Sant Celoni disposa d’un sector
químic molt important, que està resultant menys afectat que d’altres sectors per
la recessió econòmica.
Voldria explicar també –continua el Sr. Tardy- que des de l’àmbit de Promoció
Econòmica hem signat un conveni amb la Cambra de Comerç, gràcies al qual
disposem d’un punt de servei a Sant Celoni que ofereix ajuda a les empreses en
els tràmits d’exportació. Aquest servei té un cost zero per a l’Ajuntament i, per
tant, no està reflectit al pressupost, però cal deixar-ne constància.
En definitiva, entenem que hem de donar suport al teixit productiu i empresarial
per promoure l’ocupació, que no deixa de ser la nostra finalitat.
El següent objectiu dins d’aquest eix és la formació. Creiem que cal consolidar el
Sax Sala com un Centre de formació de referència i que s’ha de lluitar per assolir
aquesta fita. És cert que Sant Celoni té una oferta formativa correcta que s’ha
anat construint al llarg dels anys, i ara amb el Sax Sala tenim l’oportunitat
d’aplegar-ho tot en un mateix edifici i treballar per millorar aquesta oferta
formativa. L’edifici Sax Sala està compartit entre l’Àrea de Cultura i l’àmbit de
Promoció Econòmica, i la nostra voluntat és augmentar els serveis formatius que
ofereix. En aquest sentit, hem homologat Sax Sala per a que pugui oferir cursos
de formació ocupacional del Servei d’ocupació de Catalunya. A dia d’avui s’hi han
ofert 2 cursos: treballador forestal i informàtica d’usuari. Per a aquest 2012
volem ser més ambiciosos i esperem duplicar el nombre de cursos, malgrat la
política de retallades del Govern central i del Govern autonòmic en matèria de
prestacions socials i de formació ocupacional. També volem que els cursos
permetin obtenir certificats professionals per a que els alumnes puguin
convalidar alguns mòduls de formació professional.
Pel que fa a la formació continuada, el 2010 vam fer un curs; el primer semestre
de 2011 se’n va fer un altre; el segon semestre de 2011 se’n van fer 4; i al 2012
en portem 7 de fets i en tenim 2 més programats per al setembre. Per tant,
estem fent un salt qualitatiu en aquesta matèria, dins de les possibilitats de
l’Administració local i del pressupost disponible.
També estem apostant per la formació en idiomes estrangers. Pensem que els
idiomes són importants no només com a font de coneixement, sinó també per
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poder trobar feina. Des de l’Àrea de Cultura s’han fet gestions per poder oferir al
Sax Sala la preparació per a exàmens oficials dels nivells PET i FIRST. Així
mateix, s’ha signat un conveni amb l’Associació Cambridge de Granollers per
poder fer els exàmens a Sant Celoni. A més, estem plantejant fer un curs
d’alemany inicial, que ha tingut una acollida força acceptable i que prové d’una
demanda de la societat.
Pel que fa al segon eix, la transversalitat, nosaltres l’entenem tant a nivell intern
com a nivell extern.
Internament la dinamització econòmica engloba pràcticament totes les àrees.
Enguany, per exemple, s’ha implantat una nova normativa que afavoreix
l’establiment d’activitats econòmiques a la vila. En aquesta línia de dinamització
econòmica, s’ha construït un aparcament públic i gratuït als terrenys de l’antiga
Forestal per descongestionar el centre de la Vila. I aviat també hi podrem sumar
l’aparcament a l’antic dipòsit d’aigua de la Salle. D’altra banda, s’han abaixat les
tarifes de la zona blava per afavorir la rotació de vehicles.
A nivell extern, ens estem coordinant amb altres agents que actuen sobre el
territori: treballem amb entitats especialitzades en la millora de la competitivitat,
recentment hem signat un conveni amb la Diputació de Barcelona i la Unió de
polígons industrials de Catalunya per fer un estudi del polígon Molí de les Planes;
hem signat també un conveni amb la Cambra de Comerç, com he explicat
abans; hem contactat amb la Generalitat de Catalunya per ampliar l’oferta
formativa a Sant Celoni; i també estem en contacte amb l’Associació
d’Emprenedors del Baix Montseny amb qui volem signar un conveni per aprofitar
la formació que ofereix. En matèria de mercats i fires, s’ha reduït el cost de la
Fira de Nadal i els diners estalviats es podran destinar a promoure, per exemple,
la producció celonina, les mostres de bars i restaurants o la fira artesana. La
nostra intenció és prioritzar la implicació i la col·laboració dels agents externs per
intentar sumar, i que aquesta suma no ens costi diners. Així, aquest estalvi es
podrà destinar a altres activitats i a millorar tot el que sigui millorable.
A continuació intervé la Sra. de la Encarnación i explica que el pressupost de
l’Àrea d’Educació està orientat, d’una banda, a reforçar i ampliar les accions que
ja s’estaven portant a terme des de l’Ajuntament i, d’altra banda, a assumir
projectes i despeses que fins ara comptaven amb dotació pressupostària de la
Generalitat de Catalunya o del Govern central i que ara ja no és així, com és el
cas de les Escoles bressol.
El pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni per al 2012 disminueix, tant pel
que fa al capítol 1 (despeses de personal) com al capítol 2 (despeses en béns
corrents i serveis), però el pressupost concret de l’Àrea d’Educació incrementa la
dotació d’aquests dos capítols.
Pel que fa al capítol 2, voldria fer un incís –diu- per comentar que l’import de les
despeses del Centre municipal d’expressió s’ha reduït aproximadament en
30.000 € respecte de 2011.

32

L’objectiu principal de l’Àrea de Cultura i Educació és potenciar projectes i
actuacions que afavoreixin el treball en xarxa i l’èxit escolar d’infants i joves i,
per tant, treballar per la cohesió social. En aquest sentit, estem potenciant la
formació dels joves, posant especial atenció en aquells que no acrediten l’ESO o
que han abandonat els estudis. Així, s’ha creat una comissió formada pels tutors
de 3r i 4t d’ESO de totes les escoles del municipi i de l’IES Baix Montseny i per
personal tècnic de l’Ajuntament (àmbits d’Educació i Ocupació, referents de
l’Escola d’adults i del Programa de qualificació professional inicial, PQPI). La
comissió ha aconseguit que tots aquests nois i noies, a data d’avui, estiguin
orientats i realitzin diferents opcions formatives.
D’altra banda, el Pla educatiu d’entorn no disposarà de finançament del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ni del Ministeri
d’Educació per al curs 2012-2013. Per garantir la seva continuïtat l’Ajuntament
assumirà el cost global de les actuacions. Això ha suposat un increment de la
quantitat destinada a aquest pla, tant en el capítol 1 com en el capítol 2 del
pressupost. Ja en aquest curs 2011-2012 el Ministeri va reduir al 75% els
imports compromesos per al Pla educatiu d’entorn. L’Ajuntament va decidir
assumir aquesta diferència, que ha representat una despesa imprevista de
17.000 €, per als tallers d’estudi assistit i l’atenció dels vetlladors de l’IES Baix
Montseny.
D’altra banda, cada any rebíem del Departament d’Ensenyament la quantitat de
12.000 € per atendre el contracte laboral de l’auxiliar administrativa que està al
front de l’Oficina municipal d’escolarització. Enguany aquests diners no
arribaran, però atesa la necessitat de mantenir el servei, el cost serà assumit
íntegrament per l’Ajuntament.
També hi ha un increment en el global de les partides destinades a ajuts socials
(tant les ajudes que es presten per assistència a l’Escola d’adults, per assistència
al Centre municipal d’expressió, per la reutilització i socialització de llibres i pel
projecte Xarxa). Val a dir que s’ha augmentat el nombre de vetlladors per a
infants amb necessitats educatives especials en les activitats d’estiu, i que es
mantenen les subvencions a les AMPA’s i a les escoles, però es redueixen un
15% les subvencions a les entitats culturals.
Cal indicar que s’ha fet una feina molt important per racionalitzar la despesa en
el subministrament i manteniment dels equipaments educatius, en complicitat
amb els mateixos centres. Les mesures d’estalvi aplicades han permès
optimitzar millor els recursos i destinar més diners al servei estrictament
pedagògic.
S’ha produït una reducció en el cost del servei del Centre municipal d’expressió
(Escola de música i Escola de teatre), així com en el cost de l’Escola bressol,
sempre garantint la qualitat del servei, però buscant la sostenibilitat econòmica i
mirant d’optimitzar-ne la gestió. Aquest estalvi s’ha destinat a atendre millor els
recursos pedagògics que ofereixen aquests serveis.
Així mateix, -continua la Sra. de la Encarnación- s’ha ampliat l’oferta de cursos
que ofereix l’Escola d’adults, amb un reajustament de l’itinerari formatiu d’anglès
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i amb un nou curs d’alemany que, com ha explicat el Sr. Tardy, va sorgir d’una
demanda del col·lectiu de joves. També enguany volem oferir, per primera
vegada, una avaluació continuada per obtenir el títol d’ESO. Així mateix, tenim
voluntat de reforçar el potencial de l’escola amb la incorporació d’un nou docent
que faci tasques de Cap d’estudis.
Respecte de l’Escola bressol municipal, la nostra intenció és mantenir les taxes,
malgrat la gran reducció de la subvenció que veníem rebent del Departament
d’Ensenyament. Fins l’any passat, els ajuntaments percebíem de la Generalitat
de Catalunya una ajuda de 1.800 € per plaça i curs, però a l’agost de 2011 se’ns
va comunicar que passaria a ser de 1.600 € fins el desembre d’aquell any. Des
de gener i fins al mes de juny de 2012 aquesta quantitat s’ha reduït a 1.300 €. I
ja ens han comunicat que per al proper curs 2012-2013 la subvenció serà només
de 875 € per plaça. Malgrat aquesta disminució tant desproporcionada de
l’aportació de la Generalitat, la nostra voluntat és no augmentar les taxes de “El
blauet”. I farem tots els esforços necessaris perquè estem convençuts que
l’educació és un dels eixos bàsics de la cohesió social i perquè creiem que les
escoles bressols són un instrument estratègic per al desenvolupament del país.
Malgrat la contenció del capítol 1 (Personal) del pressupost municipal, hem
decidit renovar fins l’estiu de 2013 el contracte laboral d’una tècnica d’Educació
per reforç de l’àrea, que es dedica especialment al Pla educatiu d’entorn, en
especial el projecte Xarxa, i a la socialització i reutilització de llibres.
Finalment, voldria acabar dient que, en el marc del Pla educatiu d’entorn, hem
signat un conveni amb Càrites i hem posat en marxa un programa amb
voluntaris d’aquesta entitat, que està obtenint uns resultats excel·lents. També
hem iniciat sessions formatives destinades als professionals del món de
l’ensenyament, sobre la diversitat i l’èxit escolar.
En definitiva, el pressupost de Cultura i Educació ens permet ampliar els serveis i
l’oferta formativa de l’àrea, i assumir tasques i projectes que abans eren
responsabilitat i venien finançats per la Generalitat de Catalunya i/o el Govern
central.
Intervé a continuació el Sr. alcalde i diu que aquesta ha estat l’explicació de les
línies mestres que regeixen la confecció del pressupost de l’Ajuntament de Sant
Celoni per al 2012.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu i, atès que l’equip de govern ha pactat amb el
grup municipal de la CUP l’aprovació del pressupost de 2012, demana que sigui
aquest grup qui intervingui a continuació per explicar el seu posicionament.
Intervé, doncs, el Sr. Corpas i diu que després de mesos de reunions amb els
diferents grups municipals, la posició de la CUP ha estat sempre la de creure que
cal optimitzar els recursos municipals, evitar la política de retallades que
s’apliquen des d’altres administracions i donar resposta a les situacions més
desafavorides de la gent de Sant Celoni i la Batllòria. En aquest sentit, -diuvalorem molt positivament aquests 4 mesos de dedicació al pressupost de 2012,
sobretot per la gran profunditat de treball per part de les diferents forces
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polítiques municipals en les múltiples reunions que s’han fet, com també per la
disponibilitat de l’equip de govern d’oferir tota la informació requerida.
El passat 7 de maig vam presentar públicament un document amb 16 propostes,
que es va enviar també a totes les forces polítiques del municipi, que
consideràvem de vital importància per assolir els objectius que comentàvem
abans (evitar les retallades i donar resposta als més desafavorits). Aquest
document s’anomena Optimització dels recursos com a alternativa a les
retallades.
La resposta de l’equip de govern al nostre document va ser positiva. Veien amb
bons ulls la majoria de les nostres propostes i, sobretot, el seu rerefons. En
aquest sentit, i dins el marc de les reunions bilaterals que tots els grups polítics
hem mantingut amb l’equip de govern, vam començar a concretat cadascun dels
16 punts continguts al document. Finalment, per acord de la nostra assemblea,
vam decidir acceptar els compromisos de l’equip de govern a les nostres
propostes i votar favorablement el pressupost de 2012. Els punts que formen
part del nostre document són els següents:
1) Municipalitzar el Centre municipal d’expressió (CME)
Des de la CUP apostem per un model de CME que treballi per la inclusió social i
que promogui la participació. Creiem que municipalitzant el servei aconseguirem
més incidència sobre aquests objectius i, sobretot, un estalvi econòmic. L’equip
de govern s’ha compromès a analitzar la viabilitat de la nostra proposta i a
principis d’octubre disposarem dels informes necessaris per valorar si la gestió
directa seria factible.
2. Assumir el servei de grua municipal des de la Policia Local
Actualment el servei de retirada de vehicles de la via pública està essent prestat
per una empresa externa, amb un cost aproximat per a l’Ajuntament de 100.000
€. Proposem que, per optimitzar recursos, el servei es presti des de la Policia
Local amb personal propi. L’equip de govern s’ha compromès a estudiar la
viabilitat d’aquesta proposta. També s’ha comentat la necessitat de dur a terme
un replantejament global i profund del model de policia que seria més adequat
per al municipi.
3. Establir un salari mínim i un salari màxim
Un dels objectius de la CUP és aconseguir una societat més justa, on les
diferències econòmiques entre les persones siguin mínimes. Per això, proposem
establir una forquilla salarial entre el personal de l’Ajuntament molt més
equitativa, amb un sou mínim de 20.000 € anuals i un sou màxim entre 45.000
a 48.000 € anuals. La resposta de l’equip de govern és que, per a una gestió
més eficaç dels recursos humans de l’Ajuntament, s’està implantant un nou
organigrama municipal que comportarà més eficiència i un estalvi econòmic.
4. Eliminar la figura del coordinador d’àmbit
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L’equip de govern anterior va crear un nou lloc de treball, el coordinador d’àmbit,
amb una retribució afegida de 600 € mensuals. Des de la CUP proposem que
s’elimini aquest complement salarial. La resposta de l’equip de govern és que el
número de coordinadors d’àmbit s’ha reduït de 10 a 5 persones, i que també
s’ha suprimit un lloc de direcció d’àrea. La despesa per aquests càrrecs ha passat
de 88.000 € a 30.000 €.
5. Eliminació de les hores extra
És inadmissible en el context econòmic actual, i quan es contempla la possibilitat
d’haver de prescindir de personal per manca de recursos econòmics, que es doti
una partida per pagar hores per serveis extraordinaris. Nosaltres proposem
eliminar les hores extres, i l’equip de govern ens ha dit que està treballant per
fer-ho possible i reduir-les entre un 50 i un 80%.
6. Apostar per un complement d’assistència redistributiu
La paga d’assistència que actualment percep el personal municipal no fa sinó
incrementar la desigualtat salarial entre els treballadors. Proposem que es
negociï amb els treballadors per a que s’exclogui del cobrament de la paga
d’assistència aquells que tinguin un total d’ingressos el doble del salari mínim de
l’Ajuntament (sou superior a 35.000 € aproximadament) i per a que tots els
treballadors percebin la mateixa paga, sigui quin sigui el seu salari. L’equip de
govern s’ha compromès a aplicar uns nous criteris redistributius, que proposarà
als representants dels treballadors en el marc de la negociació col·lectiva que
s’està duent a terme.
7. Rebaixa dels sous dels polítics en un 10%
La nostra proposta és rebaixar un 10% tots els conceptes pels quals els regidors
percebem diners (sous de l’equip de govern i retribucions per assistència a
òrgans de govern) i que l’alcalde renunciï a l’augment de 12.000 € que es va
aplicar a començaments d’any i es rebaixi el sou també un 10%. La resposta de
l’equip de govern ha estat positiva: l’alcalde passarà de cobrar 60.000 € a
cobrar-ne 43.200 € l’any. Els regidors, excepte dos, també tindran una reducció
del 10% del sou.
8. No al nou vehicle policial
Aquest era un punt innegociable per a nosaltres. Enteníem que s’havia d’eliminar
aquesta partida del pressupost, i així ha estat.
Pren la paraula el Sr. Masferrer i continua explicant les propostes del grup
municipal de la CUP, en relació al pressupost de 2012:
9. Incrementar en 100.000 € la partida destinada a ajudes socials
Com ha explicat abans la Sra. Miracle, en el pressupost de l’àmbit de Comunitat
la partida destinada a ajuts socials s’ha incrementat un 19% respecte de 2011,
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passant de 500.000 o 600.000 €. Aquest augment obeeix a la proposta
formulada pel grup municipal de la CUP.
10. Posar a disposició dels serveis socials una desena d’habitatges.
L’Ajuntament disposa d’una reserva d’un milió d’euros que, per llei, només pot
destinar a polítiques d’habitatge. Pensem que en el moment de crisi que estem
patint és un insult a la població tenir aquests diners guardats al banc sense
utilitzar-los. L’equip de govern s’ha compromès a crear una comissió de treball
per estudiar la millor manera de gestionar aquests diners i aconseguir posar més
habitatges a disposició dels Serveis Socials.
11. Iniciar els treballs interns per desenvolupar el nou POUM
Fa anys que el grup municipal de la CUP ve reclamant en aquest consistori que
ja és hora d’actualitzar el Pla d’ordenació urbana municipal. En els darrers anys
hem vist com es portaven a aprovació del Ple múltiples modificacions
urbanístiques puntuals, que no deixen de ser pedaços a un pla que ha quedat
antiquat. L’equip de govern s’ha compromès a desenvolupar el nou POUM, prèvia
confecció d’un calendari de treball i dels estudis previs indispensables. La
previsió és que el nou POUM pugui estar llest aproximadament el 2016.
12. Augmentar la partida i els recursos del Pla educatiu d’entorn
Creiem que cal fer front a la retallada d'inversió del Govern autonòmic,
mantenint i, si s’escau, reforçant el Pla educatiu d’entorn perquè entenem que és
un projecte de gran rellevància a l’hora d’assegurar l'èxit escolar i la inclusió
social. Com a resposta, l’equip de govern ha doblat la quantitat consignada en el
pressupost per al Pla educatiu d’entorn i suplir així la manca de finançament de
la Generalitat de Catalunya.
13. Optimitzar el servei del bus urbà
Pensem que cal treballar per repensar, potenciar i promocionar el servei de bus
urbà, un servei amb un gran potencial de creixement, que ha de garantir una
mobilitat universal i ha de ser clau a l’hora de solucionar els evidents problemes
de mobilitat del municipi. La resposta de l’equip de govern ha estat encarregar
un estudi tècnic sobre el servei de bus urbà, que permetrà a l’Ajuntament definir
quins han de ser els objectius i les prioritats en matèria de transport púbic.
14. Optimitzar el servei de recollida de residus
Des de fa temps la CUP aposta per noves maneres de gestionar els serveis
municipals, des d’una vessant més pública. En aquest sentit, es proposa un canvi
en la gestió del servei de recollida de residus, passant del sistema de
contenidors al sistema porta a porta. L’equip de govern s’ha compromès a
concretar un calendari de treball que preveu la realització de diversos estudis
sobre la viabilitat econòmica d’implantar aquest nou mètode.
15. Reconceptualització dels espectacles culturals oferts per l’Ajuntament
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En la nostra opinió cal reestructurar l'oferta cultural de l'Ateneu i de
l'Entrefestes. Alguna cosa no funciona en una programació que suposa una
despesa important per a l'Ajuntament, però que no repercuteix en un accés
massiu i plural dels celonins i celonines a les actuacions que s’ofereixen. S’ha
acordat amb l’equip de govern que es treballarà per disposar d’una oferta
cultural més àmplia i variada, alhora per diversificar els espais del municipi on es
programin actes culturals. L’objectiu és l’optimització dels diners destinats a la
cultura, tenint en compte la seva rendibilitat social.
16. Bus a l’escola Soler de Vilardell
L’objectiu és crear un servei de bus que arribi fins a la nova escola Soler de
Vilardell que es construirà al costat de l’IES Baix Montseny, i que esperem que
estigui en funcionament el proper curs. Pensem que és molt important facilitar
l’accés dels usuaris a aquest nou equipament, si volem fer possible una educació
inclusiva. L’equip de govern estudiarà la possibilitat de variar la ruta i la
freqüència del bus urbà per fer-lo coincidir amb l’horari escolar.
L’assemblea de la CUP ha valorat positivament que l’equip de govern hagi
acceptat de considerar les possibilitats reals de transformar la gestió d’alguns
serveis públics com el Centre municipal d’expressió, la retirada de vehicles de la
via pública o la recollida de residus, serveis que actualment estan gestionats per
empreses externes, amb els conseqüents marges de benefici a càrrec de les
taxes que paguem entre tots. També s’ha valorat positivament que l’alcalde es
rebaixi el sou en 16.800 € anuals, sobretot tenint en compte que fa uns mesos la
CUP va destapar que havia passat a cobrar 12.000 € més cada any. Considerem
positiu també que el govern municipal hagi acceptat d’iniciar la implantació d’una
política salarial més equitativa entre els treballadors municipals. S’ha rebaixat
considerablement la despesa destinada a càrrecs de confiança i es negociarà la
transformació de la paga d’assistència en una paga lineal, amb l’objectiu
d’equilibrar les grans diferències salarials. Així mateix, amb l’objectiu de poder
donar resposta a situacions socials d’emergència, veiem molt positiu que
s’augmenti en 100.000 € la dotació de les partides destinades a ajuts socials i
que s’estudiï com fer ús de la partida d’un milió d’euros que tenim immobilitzada
i que només es pot destinar a polítiques d’habitatge. Com també veiem amb
bons ulls l’aposta per l’equitat educativa que pren cos amb l’increment de la
partida destinada al Pla educatiu d’entorn i el compromís de facilitar l’accés a la
nova escola Soler de Vilardell amb el bus urbà. Finalment ens satisfà que,
després d’anys de demanar-ho, s’hagi acceptat que ja és moment de posar
sobre la taula un nou model de poble i s’iniciïn els treballs per a la redacció d’un
nou POUM.
En definitiva, -conclou el Sr. Masferrer- hem decidit votar a favor del pressupost
de la Corporació per al 2012 perquè incorpora les nostres propostes, malgrat ser
conscients que pel simple fet de pressupostar-les no ens garanteix el seu
compliment. De fet, a la nostra assemblea es va fer palesa una certa
desconfiança cap al compliment dels 16 punts per part de l’equip de govern.
Malgrat això, hem decidit donar un vot de confiança al govern municipal del PSC,
amb el benentès que no hi haurà segones oportunitats.
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Pren la paraula el Sr. Garcia Sala i diu que les dades del pressupost de 2012
donen una imatge d’equilibri perquè tant els ingressos com les despeses
ascendeixen a 17.423.000 €. Però, en la nostra opinió –diu- existeixen tota una
sèrie d’incògnites que fan que sigui un pressupost insostenible. D’una banda, els
ingressos estan sobrevalorats, com així ho indica el mateix regidor d’Economia
en l’estudi econòmic i financer de 5 de juliol; i, d’altra banda, les transferències
procedents d’altres administracions patiran, de ben segur, algunes reduccions
durant aquest any. Cadascú fa els seus números, però nosaltres pensem que
l’equip de govern ha sigut molt optimista.
Pel que fa als ingressos, s’han incrementat les partides procedents dels
impostos, especialment la partida de l’Impost sobre béns immobles, que ha
crescut considerablement. Nosaltres pensem que hauríem de buscar noves fonts
d’ingressos, com han fet altres Ajuntaments.
En termes de despesa, la reducció és minsa en general i el que observem és que
s’han deixat per a més endavant inversions de caire social i de millora de la
viabilitat econòmica del municipi.
A la vista d’aquest pressupost, tenim la impressió que probablement l’equip de
govern haurà de recórrer als estalvis que han fet els governs municipals que ens
han precedit, estalvis que són de tots els celonins, i que s’haurà de portar al Ple
alguna modificació de crèdit que demostrarà la insostenibilitat d’aquest
pressupost.
Nosaltres vam ser els primers, i després vam coincidir amb altres grups, a
considerar que s’ha de prioritzar i invertir en les persones. I per això vam
proposar que tots els ingressos extres de l’Impost sobre béns immobles es
destinessin a polítiques socials, com així s’ha fet.
En aquest sentit, volem parlar també del Pacte de la Vila. El grup municipal de
CiU va proposar aquest pacte a tots els grups polítics municipals perquè
enteníem que calia demostrar a la ciutadania la nostra co-responsabilitat a l’hora
de fer front a la crisi econòmica actual, encarant el futur amb propostes
concretes i de consens. Enteníem també que el Pacte de la Vila era una forma de
donar suport al govern municipal en uns moments especialment complicats,
comptant alhora amb la participació de la ciutadania. Agraïm a tots els grups
municipals la feina que s’ha fet en l’elaboració del pressupost de 2012.
Probablement ha sigut el pressupost que ha provocat més reunions i al que s’han
dedicat més hores, tant per part dels polítics, com dels tècnics municipals, com
dels ciutadans que també han assistit a alguna reunió. Dit això, pensem que tant
el govern municipal com el seu soci han traït una mica l’esperit d’aquest Pacte de
la Vila perquè les reunions en comú dels quatre grups s’han convertit en una
negociació bilateral.
Molts ciutadans ens han manifestat que aquest pressupost no és novedós, ni
trencador i els agradaria saber què pensem els polítics sobre el futur, més enllà
dels 17 milions d’euros d’aquest pressupost.
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Nosaltres hem parlat de potenciar Sant Celoni com la capital del Baix Montseny,
de mancomunar més serveis, de la redacció del nou POUM, del Museu del bosc,
de turisme i de gastronomia..., és a dir, de totes aquelles ambicions que s’havien
començat a plantejar en el mandat de govern anterior. Bàsicament la resposta
que se’ns ha donat és que hem d’esperar fins al 2016. Però la ciutadania (amb
un nombre tan gran d’aturats), els negocis i les activitats comercials (cada dia
amb persianes baixades), el que no tenen és temps. Esperar al 2016 és una
aposta sense sentit. Si mirem el pressupost, veiem que ens hem quedat
simplement amb la gestió del dia a dia i amb anar arreglant allò que s’espatlla.
També volem dir –continua el Sr. Garcia Sala- que totes les propostes que ha
formulat el grup municipal de la CUP no es veuen reflectides en el pressupost,
excepte el fet que gastarem més en formació i el fet que s’ha retallat el salari
d’algunes persones de l’Ajuntament. Per tant, pensem que “l’optimització de
recursos” es queda només en bons desitjos. Em sembla que els ciutadans no
s’han pas queixat del funcionament del Centre municipal d’expressió, ni del
servei de grua, ni del bus urbà.... com a mínim nosaltres hem rebut molt poques
queixes al respecte. En definitiva, el que pensem és que el suport al pressupost
de 2012 li ha sortit molt barat a l’equip de govern, però li sortirà caríssim al
poble de Sant Celoni.
Malgrat que s’ha traït el Pacte de la Vila, nosaltres vam arribar fins al final. El
grup municipal de CiU va participar en reunions bilaterals, igual que tots els
altres grups polítics, però bàsicament per defensar que calia parlar del futur, que
per a nosaltres és el més important. Hem acabat entenent que els projectes de
futur es posposen fins al 2016 perquè bàsicament els grups municipals del PSC i
de la CUP saben que no es posaran d’acord en quina és la millor via de futur per
a Sant Celoni i, per tant, si volen mantenir un pacte a llarg termini es veuen
obligats a no parlar d’aquesta qüestió. En la nostra opinió, la ciutadania, els
aturats, els comerços i els negocis no disposen d’aquest temps.
Sembla que es faci bandera de la reducció de sou de l’alcalde i dels regidors de
l’equip de govern, però això té poc impacte en el pressupost. Molt més important
per a nosaltres són els errors i les decisions incorrectes que poden cometre els
mals polítics.
També ens sorprèn que el Sr. alcalde hagi acceptat reduir-se el sou bàsicament
per una qüestió d’oportunitat política. Ens sembla poc creïble i convidem la CUP
a comprovar que realment sigui així. El nostre plantejament és diferent, pensem
que no s’ha de reduir el sou de l’alcalde, sinó exigir-li que sigui mereixedor del
sou que guanya. Tenim la impressió de que s’ha fet molt soroll, però sense
obtenir resultats.
Finalment –conclou el Sr. Garcia Sala- és evident que Sant Celoni està en
regressió i que cada vegada hi ha més negocis tancats. Nosaltres continuem amb
el que sempre hem defensat: els projectes de futur, que s’han d’aplicar sense
demora. La capitalitat del Baix Montseny, el fet de mancomunar serveis amb
altres ajuntaments, la redacció del nou POUM, el Museu del bosc, la promoció del
turisme i de la nostra gastronomia, etc. No pensem que el 2016 sigui el moment
de començar a decidir què volem fer amb el nostre poble. Totes aquestes línies
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d’actuació que es van iniciar amb el govern municipal anterior han quedat
frustrades per un pacte bilateral, al qual els altres grups municipals no ens hem
pogut afegir.
A continuació pren la paraula la Sra. Montes i diu que votarà en contra del
pressupost de 2012 per diverses raons. En primer lloc, perquè des del punt de
vista d’ICV és contradictori que estiguem en contra de les retallades que ens
apliquen des del Govern central, però ja ens sembli bé l’augment de l’Impost
sobre béns immobles o de les tarifes del servei d’aigua perquè així s’incrementa
la recaptació per part del Consistori. No podem acceptar –diu- que en moments
difícils per a tothom s’incrementi encara més la pressió fiscal sobre els ciutadans.
I es diu que aquests diners extres es destinaran a ajuts socials, però en realitat
se’n destina només una part. Després de totes les reunions amb els grups
polítics per preparar el pressupost de 2012, i malgrat les propostes que tots hem
formulat, al final el que ha prioritzat l’equip de govern és tenir els vots
necessaris lligats. Per aquestes raons votaré en contra del pressupost. I més, a
la vista del document tècnic en què es diu que els ingressos no estan assegurats.
Aquest advertiment també es va fer l’any passat i realment els ingressos
procedents d’altres administracions van patir un greu descens. Per tant, el
pressupost de 2012 comença d’una manera feble. En aquestes circumstàncies i
atès que no estem d’acord amb el pacte bilateral entre l’equip de govern i el
grup municipal de la CUP, no podem aprovar aquest pressupost.
El Sr. Bueno diu que cal partir de la premissa que el pressupost és una eina
dinàmica i que és necessari tenir-lo aprovat, sobretot si pensem que l’any passat
l’Ajuntament va funcionar amb el pressupost prorrogat de 2010. Ateses les
circumstàncies actuals, continuar funcionant així significa una problemàtica
diària perquè s’han de moure diners d’una partida a una altra, amb les dificultats
comptables que això comporta. Pel que fa als ingressos –diu- estem en la
mateixa situació que la resta d’administracions: hi ha moltes incerteses, però
d’una manera o altra s’ha de tirar endavant el pressupost. La previsió que hem
fet dels ingressos és totalment raonable i comprovable, i així ho ha manifestat
l’interventor en el seu informe. No sabem què passarà demà perquè, per
desgràcia, estem veient com el Govern central aprova constantment noves lleis
que condicionen l’actuació dels ajuntaments. El govern local, però, està obligat a
tirar endavant la gestió municipal i creiem que la previsió d’ingressos que s’ha
fet és raonable, malgrat les incerteses que ens depara el futur. D’altra banda,
em sobta que es digui que es tracta d’un pressupost continuista, quan es tracta
d’un pressupost realista que prioritza allò que és més necessari per a la
ciutadania. L’augment d’ingressos procedent de l’IBI s’ha dedicat, en part, a
ajuts socials; la resta s’ha destinat a despesa corrent, concretament a partides
d’assistència educativa, social, etc.
Intervé el Sr. Deulofeu i diu que quan parlen de pressupost inflat es refereixen a
que els ingressos no estan assegurats i això pot constituir un problema de
sostenibilitat econòmica. Estem totalment d’acord –diu- que en els moments
actuals és bàsic potenciar els serveis socials i els serveis educatius, alhora que
seguir actuant per promocionar l’economia del municipi. Val a dir que el regidor
Sr. Tardy ha dedicat 15 minuts a explicar les tasques de la seva àrea i no ha dit
res que no s’hagués engegat en la darrera legislatura. El Centre de formació Sax
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Sala va ser una aposta estratègica i una decisió política de futur del govern
municipal anterior. Ara s’està desenvolupant allò que es va engegar fa 3 anys,
que seria impossible si no disposéssim d’aquest equipament.
Recordo que el primer any de govern de CiU vam incrementar un 20% el
pressupost de l’Àrea de Comunitat i, al llarg dels anys, aquest pressupost no ha
deixat de créixer. Els polítics, sobretot els qui governen, tenim la responsabilitat
de gestionar adequadament els recursos. Per això, una de les propostes que vam
fer en les reunions del pressupost va ser dedicar el 10% d’increment de l’IBI que
ens imposava l’Estat als serveis socials.
En l’àmbit d’Educació nosaltres vam apostar pel Centre de formació Sax Sala,
com a ubicació de l’Escola d’adults. Pel que fa al Pla educatiu d’entorn, del que
se n’ha parlat molt avui, ja tenia data de caducitat quan es va engegar i se sabia
que els ajuntaments hauríem d’acabar assumint al 100% del seu cost. L’objectiu
era que la Generalitat de Catalunya iniciaria aquesta línia de projectes i que els
ajuntaments hauríem de continuar sols. A nosaltres ens sembla molt bé que
l’Ajuntament dediqui una partida pressupostària al Pla educatiu d’entorn.
El Pacte de la Vila –continua el Sr. Deulofeu- tenia com a objectiu que, en temps
de dificultat, tots els grups polítics fóssim capaços d’arribar a acords de consens.
És a dir, “fer pinya” pel poble. No ha estat així perquè l’equip de govern no ha
tingut la voluntat de fer-ho possible. Vam presentar aquesta proposta en el Ple
del mes de desembre passat, amb bona voluntat i ganes d’arribar a acords, com
així ho evidencia tot el procés de negociació en les moltes reunions que s’han
fet. Al final l’equip de govern ha decidit tancar un acord bilateral amb el grup
municipal de la CUP. Té tot el dret de fer-ho, però ens sap greu que aquest llarg
procés de treball hagi acabat d’aquesta manera. Crec que ha estat una
oportunitat perduda, però la responsabilitat és de l’equip de govern.
La sensació que tenim és la d’una gestió grisa per part de l’equip de govern i
d’un “anar fent” per intentar arribar a les Eleccions municipals de 2015 sense
tenir un desgast excessiu en uns moments complicats com els actuals. I com que
anteriorment les coses s’han fet ben fetes en aquest Ajuntament és possible
mantenir el nivell de despesa. Si tinguéssim romanents negatius de tresoreria,
com s’ha trobat el govern de la Generalitat de Catalunya (amb 8.000 milions
d’euros de dèficit i un deute que va passar de 6.000 milions a 60.000 milions
d’euros), en aquests moments estaríem parlant d’un pressupost totalment
diferent.
El nostre plantejament és un altre. És un plantejament de futur, més enllà de la
gestió eficient del dia a dia, que és la responsabilitat de qualsevol equip de
govern. El govern actual del PSC compta amb una experiència prèvia de 18 anys
al front de l’Ajuntament de Sant Celoni. Si durant els anys de “vaques grasses”
s’haguessin gestionat de manera diferent els ingressos municipals, si les coses
s’haguessin previst millor, avui la situació de les arques municipals seria encara
millor. Quan el grup municipal de CiU va entrar al govern vam intentar posar
ordre al desgavell que ens vam trobar a nivell de compres: qualsevol treballador
municipal podia anar a la botiga a comprar el material que necessitava
demanant factura per l’Ajuntament, fins i tot hi havia entitats que feien el
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mateix. La dinàmica d’aquells 18 anys de govern era la de gestionar per buscar
el vot, pagant l’Ajuntament les festes i festetes, i calia posar ordre a aquest
malbaratament. De la mateixa manera, els primers passos de l’actual govern
municipal ens generen dubtes i incerteses. Cal recordar la modificació de crèdit
de 800.000 €, que en un primer moment va quedar sobre la taula, que després
es va reajustar a 600.000 €, que es va aprovar amb un acord bilateral amb el
grup municipal de la CUP i que, quan es va tancar l’exercici, es va veure que
amb poc més de 200.000 € hagués estat suficient. Hi ha coses que costa
d’entendre...
La qüestió fonamental que ens fa decidir per votar en contra del pressupost de
2012 és aquesta manca de visió de futur. Nosaltres entenem que la redacció del
nou POUM s’hauria de fer en aquesta legislatura, tal com figurava en el
programa electoral de CiU en les darreres Eleccions municipals de 2011 (però no
en el programa de 2007). Ens costa entendre que s’hagi dilatat el calendari com
s’ha fet; hem consultat a tècnics experts i ens han confirmat que seria possible
començar els treballs aquest mateix any, en comptes d’ajornar-ho al 2013 i
2014. Pensem que no s’està fent una aposta real per plantejar una visió de futur
del municipi. Per a nosaltres és una qüestió important i ens sorprèn la
incapacitat de poder-la gestionar en aquesta legislatura. De fet, si l’equip de
govern s’hagués mostrat receptiu en aquest tema, ens hauríem pogut
replantejar la nostra postura.
Quant a generar productivitat econòmica, és hora de fer taula rasa, analitzar
resultats i ser molt seriosos a l’hora de fer valoracions. Un dels problemes del
Servei municipal d’ocupació és que gran part dels recursos que s’hi destinen es
gasten en estructura. Cal pensar i repensar com s’està fent la feina i mirar quins
són els resultats. Que els polítics es fotografiïn en una fàbrica vestits de blanc
està molt bé de cara als mitjans de comunicació; nosaltres també ho fèiem per
mirar d’acostar l’oferta i la demanda de treball, però sense fer-nos la foto. Són
maneres de fer diferents, però el que cal veure és quins són els resultats.
En definitiva –conclou el Sr. Deulofeu- per a nosaltres el pressupost que ens
presenta l’equip de govern és un pressupost gris, amb uns ingressos inflats que
el fan insostenible en el temps, que només serveix per anar fent i per mirar
d’arribar al 2015. No hi veiem una visió ni un projecte de futur i, per tot això, hi
votarem en contra.
A continuació pren la paraula la Sra. de la Encarnación i diu que s’ha comentat
que l’equip de govern no té un model clar de poble. Jo penso –diu- que quan es
presenta un pressupost que potencia sobretot les ajudes en els serveis a les
persones i fomenta especialment l’educació i a la formació dels ciutadans, és
evident que sí tenim un model de poble. Volem un poble cohesionat, una societat
de la que ningú quedi exclòs i on tothom tingui accés a la formació. D’altra
banda, s’ha dit que el Pla educatiu d’entorn tenia data de caducitat, quan per a
nosaltres això no és així, i menys en els temps actuals. Aquesta és la diferència.
El Sr. Deulofeu indica que quan parlava de caducitat del Pla educatiu d’entorn es
referia al seu finançament per part de la Generalitat de Catalunya.
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El Sr. alcalde diu que en alguns ajuntaments quan ha desaparegut el
finançament de la Generalitat han desaparegut els Plans educatius d’entorn,
però no és el cas de Sant Celoni.
La Sra. Montes diu que en el pressupost de 2012 només es destinen 6.000 € per
a la formació del personal de l’Ajuntament, quan la plantilla de treballadors està
formada per 197 persones. La formació per a la seguretat en els llocs de treball
–diu- és una obligació de qualsevol empresa. Per al grup municipal d’ICV
aquesta és una qüestió molt important, i més de cara a una reestructuració de
les àrees. En canvi, només es parla de sous... L’Ajuntament de Sant Celoni
compta amb un potencial humà molt important, però hi ha gent que
probablement hauria de millorar la seva preparació. Tot això es deixa de banda
en aquest pressupost. La formació no s’ha tingut en compte, quan podia haverse enfocat cap a potenciar la multidisciplinarietat d’algunes persones en diferents
àrees, evitar l’externalització d’algunes tasques que ara es contracten a
empreses externes o gestionar el cobrament de l’IBI internament en comptes de
tenir-ho delegat a la Diputació de Barcelona, entre molts altres aspectes. La
formació del personal és un tema oblidat en aquest pressupost i penso que
s’hauria de tenir en compte en anys vinents. Una altra qüestió a tenir present és
la política de tarificació social en els serveis i equipaments públics. Tots els
ciutadans som iguals, però no tothom disposa de la mateixa capacitat
econòmica. Per això, l’Ajuntament hauria d’oferir més facilitats per accedir als
serveis públics a les persones amb menys capacitat, mitjançant una política
d’ajuts.
Intervé el Sr. Bueno i explica que, en matèria de personal, el més important és
que enguany s’han garantit tots els llocs de treball de l’Ajuntament. Quant a la
formació dels treballadors, malgrat la reducció de la dotació pressupostària de la
majoria d’àrees municipals, s’ha mantingut el mateix import de 6.000 € que
figurava al pressupost de 2010. S’ha posat especial èmfasi –diu- en el tema de
la prevenció de riscos laborals, a la vista del nou organigrama municipal que s’ha
implantant i de les noves dinàmiques transversals de treball i participació. En
aquest sentit, hem designat un tècnic municipal per a que s’ocupi de tots els
aspectes relacionats amb la prevenció laboral i la dotació de 6.000 € que figura
al pressupost anirà destinada exclusivament a formar aquest tècnic i al Comitè
de Seguretat i Salut. La partida de 6.000 € podia haver estat més elevada, però
l’equip de govern ha decidit formar només en allò que és prioritari. Val a dir,
però, que la Diputació de Barcelona ofereix també formació als treballadors
municipals, tot i que en menor quantitat respecte d’altres anys perquè el seu
pressupost també s’ha vist afectat per les retallades.
La Sra. Montes indica que la prevenció de riscos laborals no és una iniciativa de
l’equip de govern, sinó una qüestió d’obligat compliment. La llei –diu- obliga a
formar els treballadors en matèria de seguretat i salut, cadascú segons els riscos
del seu lloc de treball.
El Sr. alcalde explica que el tema de la prevenció laboral no s’havia articulat fins
ara. Recentment s’ha designat un responsable tècnic que s’ocuparà d’aquesta
qüestió. La intenció –diu- és impartir la formació adequada a tot el personal de
l’Ajuntament. Val a dir que els Plans d’autoprotecció dels edificis municipals, que
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són obligatoris, s’estan redactant per part d’un tècnic municipal quan en altres
temps s’haurien encarregat a una empresa externa. En canvi, confiem en la
professionalitat de la plantilla municipal i la nostra voluntat és poder-la
conservar.
Respecte del que s’ha comentat d’un govern gris, quan jo vaig arribar a l’Alcaldia
sí que em vaig trobar un poble realment gris, amb males olors, carrers sense
asfaltar, serveis i equipaments insuficients, etc. Entre tots –continua el Sr.
Castaño- hem canviat la qualitat de vida de la població de Sant Celoni: els
ciutadans amb els seus impostos i l’Ajuntament amb la seva aportació
econòmica i la gestió dels recursos. Uns i altres hem contribuït a superar el gran
endarreriment del nostre municipi. La gent de Sant Celoni reconeix que ara és
un poble endreçat i actiu.
Com es pot comprovar en el Pla d’equipaments municipals, el grup del PSC tenia
mot clar que, si podíem disposar dels recursos necessaris, una de les prioritats
era la construcció d’un nou edifici destinat a la formació dels adults, un espai que
fos més digne i adequat del que hem tingut durant molts anys.
El Museu del bosc va ser una idea que el Doctor Martí Boada va posar sobre la
taula fa alguns anys (és un exemple de la gent emprenedora que tenim al
municipi). La proposta es va estudiar i va començar a prendre forma. Nosaltres
sempre hem considerat que aquest museu podria ser un revulsiu per a Sant
Celoni, però també som conscients de les dificultats econòmiques actuals. No
abandonem el projecte, però caldrà veure si altres Administracions poden
complir els seus compromisos verbals que permetin materialitzar la inversió per
fer possible el museu.
El nostre projecte de present i de futur és la cohesió social. Estem vivint els
pitjors moments de la crisi econòmica i cal tocar de peus a terra, evitant de fer
grans discursos anunciant que es poden fer moltes coses, quan no és així.
El pressupost que avui s’aprovarà ja s’hauria d’haver modificat per incorporar les
mesures que ha dictat el Govern central en el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13
de juliol, entre les quals hi ha l’eliminació de la paga de Nadal dels funcionaris.
Sabem, però, que el pressupost d’un ajuntament és una eina viva, que pot ser
modificat quan sigui necessari en funció de les necessitats del moment. Qui no
ho vulgui entendre va malament.
Quan nosaltres vam pactar amb l’equip de govern de CiU el pressupost de 2010,
la crisi econòmica ja començava a ser greu. Això no va impedir que per la Diada
de l’11 de setembre es contractés l’actuació de “Els pets”, amb un cost de dotze
o quinze mil euros, perquè s’acostaven les Eleccions municipals... El compromís
amb el país es podia haver demostrat d’una forma molt més austera.
Respecte del model de poble que volem, cada formació política té una visió
diferent de les coses. Nosaltres apostem per no córrer i per fer les coses
mesuradament, a la vista del moment econòmic que estem vivint. No compartim
el model de poble que CiU es va posar com a bandera, amb una Àrea residencial
estratègica a Can Riera de l’Aigua i una ronda nord que haguessin malmès una
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part molt important del nostre territori i que es van dissenyar a esquenes dels
altres grups municipals.
Entenem –continua el Sr. Castaño- que el pressupost que avui portem al Ple és
un pressupost valent, lligat a les circumstàncies de crisi actuals i amb el que
s’intenta fer front a les retallades que patim d’altres administracions públiques.
Tots els governs que ha tingut aquest Ajuntament hem intentat que el poble
anés millorant i ho hem aconseguit entre tots. El que hem de procurar ara és
mantenir els serveis i vetllar per la cohesió social. D’altra manera ho pagarem
car i el futur no serà gris, sinó negre.
A continuació pren la paraula el Sr. Corpas i diu que, preveient quina seria la
resposta del grup municipal de CiU, han preparat una rèplica. Hem estat dubtant
fins a última hora –diu-, però a la vista del to de la intervenció del Sr. Garcia
Sala, no podem deixar de respondre a les seves agressions verbals. Ell ha
comentat que el ciutadà pagarà les conseqüències d’aquest pressupost, però jo
crec que el que està pagant el ciutadà és la por del vostre soci, el conseller Felip
Puig, i els seus Mossos d’Esquadra cada vegada que surt a manifestar-se al
carrer. S’ha dit també que les aportacions de la CUP no es veuen per enlloc en
aquest pressupost de 2012. Nosaltres tampoc no sabem on és el pressupost
municipal que el grup municipal de CiU havia d’elaborar l’any passat...
L’assemblea de la CUP va valorar molt positivament el Pacte per la Vila proposat
pel grup municipal de CiU. De fet, el nostre grup va ser el primer en afegir-s’hi.
Hem participat activament en totes les reunions que s’han convocat per tractar
d’aquest pacte local i creiem que ha estat un intercanvi d’impressions molt
positiu. A partir d’aquí, ens han sorprès algunes reaccions... En quatre anys de
govern de CiU no havíem sentit a parlar mai de participació ciutadana, de model
de poble, de pressupost participatiu, etc. És una llàstima que no haguéssiu obert
els ulls abans. Es parla de pressupost participatiu, però l’any passat no vam tenir
ni una proposta de pressupost. Convocar un dia a un grup de persones i donarlos un plec de folis per a que facin les seves aportacions no és el millor exemple
de pressupost participatiu. Si això és el que volem, comencem per modificar el
Reglament orgànic municipal. També s’ha parlat de model de poble. Fa tres anys
el grup municipal de CiU volia implantar un ARE a Sant Celoni i una ronda nord,
tot d’esquenes als altres grups municipals i a la ciutadania. És aquest el model
de poble que voleu? És això la participació ciutadana?
També ens ha sorprès la direcció que han pres les diverses notes públiques
emeses per CiU durant el procés de debat del Pacte per la Vila. Constantment
hem pogut llegir la seva denúncia i preocupació per possibles negociacions entre
altres forces polítiques i l’equip de govern, quan de negociacions d’aquest tipus
tots els grups n’hem fet. Tot ha estat una estratègia encaminada a dinamitar el
mateix procés i és sinònim de la descol·locació que viu CiU des de la pèrdua de
les darreres eleccions municipals.
La valoració que fem del Pacte per la Vila és molt positiva, com ja he dit.
Després de diverses reunions de tots els grups i de reunions bilaterals, qui millor
ha entès les propostes que del grup municipal de la CUP és l’equip de govern del
PSC. També compartim de ple algunes propostes concretes d’ICV pel que fa
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l’optimització dels recursos municipals, com la no externalització dels estudis i
treballs tècnics o la reducció de les hores extres. Nosaltres demanem la revisió
dels grans contractes de gestió de serveis i apostem per la seva gestió directa.
Contemplem amb gran sorpresa i satisfacció la proposta de CiU d’iniciar sense
demora un nou POUM, que considerem del tot necessari per saber quin model de
poble volem i cap on hem d’anar en el futur. També assumim que s'ha de fer un
Pla d'inversions per als propers 3 anys i, en aquest sentit, només hem acceptat
les inversions de primera necessitat.
El grup municipal de la CUP i la seva assemblea –continua el Sr. Corpas- han
apel·lat al sentit de la responsabilitat política per aprovar aquest pressupost. La
mateixa responsabilitat a la que sovint apel·leu altres per justificar els vostres
grans salaris.
Intervé el Sr. Deulofeu i diu que el Pacte per la Vila es va fer amb la voluntat
d’aproximar posicions entre els diversos grups polítics municipals i poder tancar
acords. L’objectiu –diu- no era que al final es produïssin pactes bilaterals, com
s’han produït i que són totalment democràtics (com és igual de democràtic
criticar-los). En qualsevol cas, és a l’equip de govern a qui correspon fer de pal
de paller per mirar de d’encaixar les diferents sensibilitats i decidir finalment si
vol un pacte de conjunt o un pacte bilateral.
En les últimes eleccions municipals –continua el Sr. Deulofeu- hem inclòs en el
nostre programa electoral la redacció d’un nou Pla d’ordenació urbana municipal
perquè per a nosaltres és un tema rellevant. Com he dit al principi, en l’anterior
etapa de govern no vam fer cap actuació al respecte perquè en aquell moment
no ho portàvem al nostre programa i, per tant, no havíem adquirit aquest
compromís amb la ciutadania i, probablement, per la poca experiència de govern
que teníem no hauria estat el més adequat engegar un nou POUM. D’altra
banda, també pensen que calia asseure’ns per parlar de tot el tema d’inversions,
per mirar d’arribar a acords i tirar endavant projectes de futur per al municipi. La
nostra voluntat ha estat sempre aquesta. No hem intentat dinamitar res, en
absolut. Tot el contrari: els nostres missatges sempre han anat en el sentit
d’escoltar a tots els grups, dialogar, acostar posicions i veure si som capaços
d’arribar a un acord. En cap moment hem buscat un trencament.
La Sra. Montes diu que ella ha participat en totes les reunions que s’han
convocat per tractar del pressupost municipal. Han sigut reunions molt
treballades, en les que se’ns ha donat molta informació –diu-. Al final, però, ha
sigut com una carrera sense meta d’arribada. La meta s’ha esmunyit... L’equip
de govern em va dir que les propostes d’ICV no tenien lloc, però, en canvi, una
part d’aquestes propostes s’ha recollit amb un altre titular. Aquesta és la
sensació que tenim des d’ICV: que les reunions han sigut molt positives durant
el 90% de la carrera, però que el 10% final ens hem quedat sense saber què
estava passant. L’equip de govern s’havia posat d’acord amb el grup municipal
de la CUP i la resta de grups no li fèiem falta per a res. Part de les nostres
aportacions s’ha inclòs en el pressupost municipal, sense cap referència al grup
d’ICV. En definitiva, considerem que la manera com s’ha fet el pressupost ha
sigut molt positiva en els seus inicis, però el final no ha sigut tan òptim com
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esperàvem. Per això i per totes les raons que he explicat abans, votaré en contra
del pressupost.
El Sr. Castaño diu que, segurament, en el futur s’hauran de canviar algunes
coses que no han funcionat prou bé. Malgrat que al final el pacte ha sigut
bilateral –diu-, és el primera vegada que ens hem reunit tots els grups
municipals per treballar el pressupost i que, com s’ha dit, s’han recollit la majoria
de propostes dels grups i s’han pactat les inversions, tot i tractar-se d’inversions
de mínims. El nostre compromís és que entre setembre i octubre ens tornem a
reunir per pactar les inversions dels propers anys i mirar d’evitar que els diners
procedents del romanent s’hagin de destinar només a eixugar deute. Pel que fa
al Pacte per la Vila o Pacte per Sant Celoni, tots coincidim que en aquests
moments de dificultat econòmica hem d’acostar posicions i mirar de consensuar
els acords el màxim possible. El que no s’ha de fer són declaracions tremendistes
com la del regidor Sr. Garcia Sala, com si San Celoni es trobés en una situació
molt i molt dolenta i tota la culpa fos de les administracions i no de la crisi que
ens està colpejant.
El pressupost és una eina de gestió municipal molt important, que en algun
moment s’havia de tancar. El tema s’anava dilatant i alguns grups no precisaven
les seves propostes. El grup municipal de la CUP va concretar les seves
demandes, vam parlar amb els seus regidors, vam negociar i vam arribar a un
acord. Era urgent tancar el pressupost, tot i que probablement haurem de fer
alguna modificació de crèdit, motivada per causes internes de l’Ajuntament o per
causes externes. Hem de posar el pressupost al servei de la gent i no al revés.
És el que intentarem en aquest pressupost de 2012, que és difícil i complex.
Complirem amb el pressupost i amb els compromisos que hem adoptat amb el
grup municipal que recolza el pressupost.
Sembla que les postures dels altres dos grups estan molt clares. Em sap molt
greu el vot negatiu de CiU només pel fet que no hi hagi un calendari d’elaboració
d’un nou PGOU, quan sí que estem d’acord en el tema de les inversions. També
lamento el vot negatiu d’ICV quan, com explica la Sra. Montes, la majoria de les
seves propostes s’han recollit en el pressupost. El nom d’ICV no pot figurar
enlloc del pressupost, com tampoc no consten enlloc les aportacions del PSC ni
les de la CUP. Respecte de la discrepància en l’increment de l’IBI, és un tema
que ens ha vingut imposat. Malgrat que segurament a nivell econòmic sigui
necessari, no ens agrada que es passi per sobre de l’autonomia local. Respecte
de les tarifes de l’aigua, cal recordar que tots els grups vam estar d’acord en les
inversions que eren necessàries per al municipi, inversions que han de repercutir
en les tarifes, està clar. Entenc que les tarifes s’han d’actualitzar i que els costos
de l’aigua els hem de pagar els usuaris. Ens equivocaríem si creguéssim que
l’aigua ha d’estar subvencionada. Sembla que només són aquestes les
discrepàncies i que a nivell conceptual i ideològic estem tots d’acord.
El Sr. Deulofeu diu que al grup municipal de CiU li sap greu el mateix que ha
comentat la Sra. Montes: que vam començar el camí plegats molt bé i, quan ja
arribàvem al final, ens ha desaparegut la meta, i això és responsabilitat de
l’Alcaldia. Almenys per part nostra, hi havia una bona predisposició a intentar
quadrar els temes. I estic absolutament convençut –diu- que el tema del POUM
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es podia haver quadrat, però no hi ha hagut voluntat política de fer-ho. La
política té aquestes coses... Al final el pacte ha sigut només entre dos grups,
amb una llista de compromisos que no compartim en la seva totalitat. Algunes
són grans incerteses, que no es poden decidir perquè hi ha estudis pendents al
respecte i no se sap molt bé si s’executaran o no. És ben sabut que no
compartim segons quins temes, com és el cas de la gestió de l’Escola de música
o la recollida d’escombraries porta o porta. Nosaltres no ho veiem clar i no
sabem al final què passarà amb el pacte que s’ha produït. No sabem quin és el
compromís real que hi ha al darrera; si el compromís és només fer un estudi o
és realment executar-ho. Per tot això, el nostre vot serà negatiu.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la Corporació per a l’any
2012 i les seves bases d'execució.
Atès que el mateix s'ha elaborat conforme les directrius establertes al Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i altra legislació aplicable.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, 9 vots a favor de les senyores Miracle, De la Encarnación i Coll i
dels senyors Castaño, Arenas, Bueno, Tardy, Corpas i Masferrer, 8 vots en
contra de les senyores Costa, Lechuga i Montes i dels senyors Deulofeu, Garcia
Ramírez, Negre, Perapoch i Garcia Sala, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici de 2012,
les seves bases d'execució i la plantilla orgànica d'aquesta Corporació, que amb la
seva aprovació resten elevats a pressupost, conforme han estat redactats i que
resumits donen el següent resultat:
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012
(article 166.1.c del Reial Decret Legislatiu 2/2004)
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER CAPITOLS
I
II
III
IV
VI
IX

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

7.403.764,90
6.687.258,28
415.549,65
777.516,87
505.500,00
1.633.459,69
---------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
17.423.049,39
=============================================
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PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPITOLS
I
II
III
IV
V
VII

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital

8.236.646,31
221.084,67
3.710.895,00
4.428.820,47
375.602,94
450.000,00
---------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
17.423.049,39
=============================================

PLANTILLA DE PERSONAL 2012
A.- PERSONAL FUNCIONARI
DENOMINACIÓ

NUM.

CARRERA

VACANT

AMORTITZACIÓ

ALTRES

OBSERVACIONS

GRUP

Secretari

1

1

-

-

-

A1

Interventor

1

-

1

-

-

A1

1.- Cos d'Habilitació Nacional

2.- Escala Administració General
Subescala Tècnica

2

2

-

-

-

A1

Subescala de Gestió

7

7

-

-

-

A2

Subescala Administrativa

9

8

1

1

12

12

-

1

-

C2

TS Economista

1

1

-

-

-

A1

TS Advocat/da

1

1

-

-

-

A1

TS Recursos humans

1

1

-

-

-

A1

Arquitecte/a

1

1

-

-

-

A1

Enginyer/a

1

1

-

-

-

A1

Subescala Auxiliar

PI

C1

3.- Escala Administració Especial
Subescala Tècnica:

Tècnics/ques mitjans

3

3

-

-

-

A2

Treballadors/es socials

3

3

-

-

-

A2

Enginyer/a tècnic/a

1

1

-

-

-

TM Recursos humans

1

-

1

-

A2
PI

A2

Subescala Serveis Especials:
Classe policia
Sots-inspector

1

1

-

-

-

C1

Sergent

2

2

-

-

-

C1

Caporal

5

5

-

-

-

C2

19

17

-

-

2 PR

C2

1

1

-

-

-

C2

Agent
Comeses especials:
Oficial
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B.- PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓ

NÚM.

INDEFINIT

Tècnics/ques superiors

1

Arquitecte/a

1

Tècnics/ques mitjans
Arquitecte/a tècnic/a

VACANT

AMORTITZACIÓ

ALTRES

GRUP

1

-

-

-

A1

-

1

-

-

A1

14

11

3

-

1 JP/1 CR

A2

3

2

1

-

1 JP/1 CR

A2

-

-

Enginyer/a tècnic/a

1

-

1

Treballadors/res socials

3

1

2

A2
A2

Educador/a social

3

1

2

-

-

Docents Escola d'adults

9

3

6

-

-

A2

TM Escola bressol

4

-

4

-

-

A2

TGS Escola bressol

6

-

6

-

-

B

TAUX informàtica

2

2

-

-

-

C1

TAUX Biblioteca

4

4

-

-

-

C1

TAUX Comunicació

3

-

3

-

-

C1

Administratiu/va

A2

4

1

3

-

-

C1

Auxiliar administratiu/va

16

8

8

-

-

C2

Treballadors/es familiars

4

4

-

-

-

C2

Oficials

8

8

-

-

-

C2

Monitors/es Escola bressol
Peons

Abreviatures
MIA
PR
PI
JP/CR
TS
TM
TGS
TAUX

5

-

5

-

-

AP

30

20

10

-

3 JP/ 3 CR

AP

Concepte
mobilitat interadministrativa
pràctiques
promoció interna
jubilació parcial/contracte relleu
tècnic/a superior
tècnic/a mitjà
tècnic/a de grau superior
tècnic/a auxiliar

Nombre total places plantilla
Funcionaris

73

Laborals

121

Total

194

2. Que el pressupost inicialment aprovat i la plantilla orgànica s'exposin al públic
durant quinze dies, termini durant el qual qualsevol habitant del terme o persona
interessada podrà presentar contra aquest i davant el Ple les reclamacions i
suggeriments que estimi convenients. En el supòsit que no sigui presentada cap
reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu sense necessitat
d'adopció d'un nou acord.
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11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL DE CiU EN DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA A LA
FRANJA.
Intervé la Sra. Costa i explica que aquesta moció es presenta en relació a
l’avantprojecte de Llei de llengües que ha presentat la Conselleria de Cultura del
Govern d’Aragó. En aquest avantprojecte de llei –diu- el català parlat a la Franja
passa a anomenar-se “llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental d’Aragó”. Val a
dir que el Parlament de Catalunya ha fet una declaració institucional de
reconeixement de la unitat de la llengua catalana, a la que ens podem adherir
tots els municipis de Catalunya que així ho considerem. Val a dir que no deixa de
ser una intrusió més del Govern espanyol del PP contra la nostra llengua i el
nostre autogovern.
A continuació la Sra. Costa llegeix la part dispositiva de la moció.
El Sr. Castaño, el Sr. Masferrer i la Sra. Montes diuen que els seus grups
municipals votaran a favor de la moció.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Davant les informacions fetes públiques per la consellera de Cultura del Govern
d’Aragó, Sra. Dolores Serrat, sobre el nou Avantprojecte de Llei de llengües amb
la conseqüent derogació de la vigent Llei 10/2009, de 22 de desembre, i segons
la proposta d’articulat del propi Avantprojecte,
Atès que la comunitat acadèmica internacional manifesta unànimement que la
llengua parlada a les comarques de la Franja és el català,
Atès que la Carta Europea de Llengües Minoritàries, ratificada per Espanya,
obliga a respectar l’àrea geogràfica de cada llengua, al marge de les divisions
territorials polítiques o administratives,
Atès que el Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha recomanat a l’Estat que
apliqui un marc jurídic específic de protecció del català a l’Aragó, usant aquesta
denominació per a la llengua,
Atès que l’Avantprojecte denomina el català parlat a la Franja amb el circumloqui
acientífic “llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental” d’Aragó,
Atès que la Llei 3/1999, de 10 de març, del Patrimoni Cultural Aragonès, en el
seu article 4, diu que el català, llengua minoritària d’Aragó, (...) és una riquesa
cultural pròpia i serà especialment protegida per l’Administració,
Atès que el Reial Decret 3118/1976, del 26 de novembre, atorga el
reconeixement competencial d’autoritat lingüística de la llengua catalana a
l’Institut d’Estudis Catalans,
Atès que l’article 3 de l’Avantprojecte reconeix un seguit de drets lingüístics, com
són el coneixement, ús i ensenyament de la llengua pròpia,
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Atès que l’article 12 de l’Avantprojecte reconeix el dret a l’ensenyament de les
llengües, excloent l’opció educativa de l’ensenyament en les llengües que
sustenten els diferents projectes educatius bilingües i trilingües de gran part de
la població escolar de la Franja,
Atès que les persones de les comarques de la Franja, des de la Ribagorça al
Matarranya, tenen nombrosos vincles de veïnatge i d’interrelació amb les de les
terres de Lleida, vincles que s’estenen al llarg del temps i que hom vol conservar
i millorar,
Atès que la llengua catalana, amb les seves diferents variants, ha estat
històricament el vehicle d’entesa i de comunicació entre les persones i
institucions dels territoris de la Franja i Lleida que la tenen com a pròpia,
Amb ànim de mantenir els vincles culturals, històrics, territorials i personals
entre les comarques de la Franja i les terres de Lleida, i que aquells es puguin
seguir expressant en la llengua catalana,
Amb el degut respecte al Govern d’Aragó i a les institucions aragoneses i a llurs
competències,
A proposta del grup municipal de CiU i previ dictamen de la Comissió informativa
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple
municipal ACORDA:
1. Demanar al Govern d’Aragó que respecti i utilitzi la denominació científica
internacional de la llengua parlada a la Franja, el català, com a riquesa
patrimonial i cultural a protegir i fomentar, compartida amb Catalunya, País
Valencià, Illes Balears, la Catalunya Nord, l’Alguer, el Carxe i Andorra.
2. Demanar al Govern d’Aragó que no iniciï el tràmit parlamentari d’aquest
Avantprojecte de Llei de llengües, en la redacció actualment coneguda.
3. Demanar al Govern d’Aragó que implementi l’ensenyament obligatori del
català als centres educatius dels municipis de la Franja, per respecte als drets
lingüístics dels parlants i per garantir-ne el seu coneixement i pervivència.
4. Demanar al Govern d’Aragó que mantingui els diferents projectes educatius
bilingües (català- castellà) i trilingües (anglès-català-castellà) implementats en
alguns centres educatius de la Franja, respectant la voluntat de la comunitat
educativa del territori.
5. Demanar al Govern d’Aragó que reconegui l’Institut d’Estudis Catalans com a
autoritat acadèmica competent, així reconegut jurídicament en norma estatal,
considerant també la normativització dialectal que l’IEC contempla, defensa i
protegeix.
6. Demanar al Govern d’Aragó que vetlli per emprar criteris científics a l’hora de
reglamentar la seva política lingüística, en considerar que aquesta ha de ser de
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respecte, de foment i de promoció, i sempre basada en criteris filològics
reconeguts i defensats per la comunitat acadèmica.
7. Donar trasllat d’aquests acords al Govern d’Aragó, al Parlament de Catalunya,
a l’Institut d’Estudis Catalans i a la Plataforma per la llengua.
12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL DE CiU PER A LA DELEGACIÓ DEL VOT DELS CÀRRECS
ELECTES LOCALS.
La Sra. Costa explica que la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, conté una Disposició Final Setena que preveu
que el Govern espanyol promogui processos de modificació de la legislació vigent
per fer possible el dret de vot dels càrrecs electes que gaudeixin de permisos de
maternitat i paternitat. A nivell del Parlament espanyol i del Parlament català –
diu- s’han fet les corresponents modificacions normatives en aquest sentit, però
encara no s’ha donat cap pas a nivell local per a que els regidors i regidores en
situació de baixa per maternitat i paternitat puguem delegar el nostre vot en un
altre membre del Consistori, com a garantia de la representativitat dels
ciutadans i ciutadanes han ens han escollit. Sembla que els càrrecs electes de les
Corporacions locals siguem de segon nivell...
A continuació la Sra. Costa llegeix la part dispositiva de la moció.
Després d’aquesta intervenció i atès que
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, va suposar una fita en la consecució de la igualtat entre totes les
persones que composem la societat, amb independència del gènere, establint
una sèrie de drets de forma complerta, però també preveient accions concretes
que havia de desenvolupar el Govern amb posterioritat.
Aquest és el cas de la Disposició Final Setena de la LO 3/2007, la qual preveia
que el Govern promogués un procés de modificació de la legislació vigent per tal
de possibilitar els permisos de maternitat i paternitat de les persones que
ostenten un càrrec electe.
Mentre que a nivell parlamentari, ja sigui l’espanyol (Congrés dels Diputats) o el
català (Parlament), s’han realitzat les corresponents modificacions normatives
per permetre el vot dels càrrecs electes que es troben en situació de baixa per
maternitat o paternitat, a nivell local no s’ha realitzat cap modificació legislativa
en aquest sentit.
En el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu Reglament,
s’ha permès a les diputades en situació de baixa per maternitat que no puguin
complir el deure d’assistir als debats i votacions, que puguin delegar el vot en un
altre diputat o diputada.
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En el cas del Congrés dels Diputats, mitjançant també la reforma del seu
Reglament, s’ha permès de manera més àmplia que en els casos d’embaràs,
maternitat, paternitat o malaltia greu que impedeixen el desenvolupament de la
funció parlamentària i ateses les especials circumstàncies, la Mesa de la Cambra
pugui autoritzar l’emissió del vot per procediment telemàtic.
Sembla que els càrrecs electes dels ens locals siguin de segon nivell, ja que a
data d’avui no s’ha modificat la legislació per fer possible que, com a mínim, en
els casos de baixa per maternitat o paternitat, el càrrec electe pugui delegar el
seu vot a un altre membre de la corporació i així exercir el seu dret a vot. Cal,
doncs, incorporar aquest dret dins de l’estatut dels membres de les corporacions
locals i fixar el mecanisme per a la delegació del vot.
Per tot això, a proposta del grup municipal de CiU i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Instar al Govern espanyol que, d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, a la seva Disposició Final Setena, promogui l’acord i les
modificacions legislatives, fins i tot, de l’àmbit local, per tal de fer efectiu el dret
de regidores i regidors que gaudeixin de permisos de maternitat i paternitat,
d’exercir la seva obligació de votar en els Plens de les Corporacions Locals,
mitjançant la delegació a favor d’altres membres del Consistori.
2. Demanar també a tots els grups parlamentaris presents a les cambres
legislatives que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que reclama un
consens suficient per assolir aquest objectiu.
3. Instrumentar legalment aquells mitjans que possibilitin el vot no presencial
als òrgans de govern dels quals es formi part.
4. Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del Reglament orgànic
municipal (ROM) vigent a Sant Celoni, en el moment que la normativa
supramunicipal ho permeti, per tal de traslladar al nostre àmbit local l’efectivitat
immediata d’aquest dret.
5. Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència del
Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris, així com a les dues
entitats municipalistes de Catalunya.
13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL DE CiU AMB MOTIU DEL DIA 28 DE JUNY DE
L’ALLIBERAMENT LESBIÀ, GAI, TRANSEXUAL I BISEXUAL, PER
L’ABOLICIÓ DE LA PENA DE MORT EN ELS SUPÒSITS DERIVATS
D’HOMOSEXUALITAT I IDENTITAT DE GÈNERE.
La Sra. Costa explica que aquesta moció es presenta amb motiu de la
commemoració del dia de l’Alliberament gai, lesbià, transsexual i bisexual, el
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passat 28 de juny. Aquest tipus de commemoracions –diu- es fan per posar de
relleu determinades problemàtiques i/o necessitats que la societat encara ha de
superar, ja sigui a nivell mundial, nacional o local. En aquest sentit, volem
reivindicar les accions de sensibilització que es van dur a terme a l’Ajuntament
de Sant Celoni durant l’anterior etapa de govern i ens agradaria que es tornessin
a recuperar de cara a l’any vinent. A continuació, llegeix el contingut de la
moció.
Després d’aquesta intervenció i atès que
L’homosexualitat encara és il·legal a 78 països i esdevé motiu de pena de mort a
7.
El principi d’igualtat i no discriminació és un element fonamental en la protecció
dels drets humans. Condemnar a mort una persona per la seva orientació sexual
suposa un gravíssim atemptat a les llibertats intrínseques de tot ser humà,
clarament i inequívocament prohibit per normes i tractats internacionals com la
Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional pels Drets Civils i
Polítics, la Carta Africana de Drets Humans i dels Pobles, la Carta Àrab de Drets
Humans, la Convenció Americana de Drets Humans o la Convenció de les
Nacions Unides contra la Tortura (tot i que no prohibeixen l’aplicació de la pena
de mort explícitament).
A propòsit de la commemoració del 28 de juny, dia de l’Alliberament gai, lesbià,
transexual i bisexual, a proposta del grup municipal de CiU i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Rebutjar incondicionalment qualsevol tipus de violència i l’aplicació de la pena
de mort.
2. Demanar l’abolició de la pena de mort aplicada per supòsits derivats
d’homosexualitat i d’identitat de gènere a Iemen, Aràbia Saudí, Mauritània,
Sudan, Iran i algunes regions de Nigèria i Somàlia.
3. Promoure la igualtat en tots els seus àmbits (gènere, ideologia, orientació
sexual, lloc d’origen, estat de salut, nivell econòmic...).
4. Fomentar les mesures preventives i de sensibilització que fomentin una
educació basada en els valors del diàleg, el respecte i la tolerància a la diversitat
sexual.
5. Trametre aquesta moció al Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació per a
que ho faci arribar als 7 països citats.
14. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I
PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE MAIG I
JUNY DE 2012.
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La corporació PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i
pel regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de maig i juny de 2012,
l’extracte de les quals es relaciona a continuació:
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE MAIG DE 2012
Dia
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11

Extracte
Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic
Aprovar un projecte tècnic
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Aprovar la despesa per contractar un espectacle d’animació infantil
Considera justificada una subvenció
Concedir una llicència d’obres menors
Concedir una llicència d’obres majors
Ordenar el restabliment de les condicions de salubritat d’una finca
Reclamar una quantitat econòmica en concepte de danys al mobiliari urbà
Aprovar la despesa per contractar els treballs de reparació d’un ascensor
Aprovar la liquidació provisional d’un cànon variable
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola municipal de música
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola municipal de teatre
Generar crèdit a les partides de l’estat de despeses del pressupost municipal
Acordar la resolució d’un contracte de serveis
Modificar la part dispositiva d’una resolució
Retornar un dipòsit urbanístic i un dipòsit per gestió de runes
Aprovar la despesa per contractar un espectacle de teatre
Sol·licitar l’admissió d’una escola del municipi al Premi Escoles Verdes 2012
Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar el padró fiscal del Mercat setmanal
Incoar un expedient per donar de baixa diverses persones del Padró d’habitants
Declarar adjudicat un contracte per a la prestació d’un servei
Contractar la garantia d’un suport per a les còpies de seguretat del servidor informàtic
Autoritzar l’execució d’unes obres de rehabilitació de façana
Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència
Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària
Renovar una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Autoritzar la renovació d’una reserva de via pública
Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles
Generar crèdits a les partides de l’estat de despeses del pressupost municipal
Aprovar la relació de liquidacions de la taxa per ús de la grua municipal
Notificar el tràmit d’audiència a l’interessat d’un expedient
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació de la via pública
Autoritzar l’ocupació de la via pública d’una parada al mercat setmanal
Aprovar l’acceptació d’un ajut de la Diputació de Barcelona
Aprovar la despesa per contractar una assegurança d’immobles
Aprovar la despesa per les beques de menjador escolar
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Prendre coneixement de les obres d’ampliació d’una nau industrial
Aprovar la despesa per contractar el manteniment d’un ascensor
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal
Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Considera justificada una subvenció atorgada a una entitat del municipi
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Autoritzar l’ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal
Donar-se l’Ajuntament per assabentat d’un esdeveniment cultural
Aprovar una certificació d’obres
Corregir el redactat d’un acord de resolució de l’Alcaldia
Aprovar la despesa per contractar un espectacle d’animació infantil
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11
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
18
18
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25

Aprovar la despesa per contractar la redacció d’un estudi tècnic
Concedir una llicència d’obres menors
Ratificar la suspensió provisional d’unes obres
Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio
Aprovar la despesa per la revisió i el manteniment de línies de seguretat en instal·lacions esportives
Donar de baixa una llicència de gual
Concedir una llicència d’ocupació temporal d’un espai públic
Aprovar l’ampliació d’un compte multitermini
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa per contractar diversos subministraments per a la Festa Major
Generar crèdits en una partida de l’estat de despeses del pressupost municipal
Aprovar la despesa per contractar els treballs d’aplicació de marques viàries
Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’un nivell làser
Aprovar la despesa per contractar personal de suport tècnic i logístic
Concedir a una treballadora la compactació d’un permís de reducció de jornada
Aprovar la despesa per contractar els treballs de renovació gràfica del web municipal
Aprovar la despesa per contractar els treballs de reparació d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per contractar els treballs de reparació d’un vehicle municipal
Denegar una sol·licitud d’aplaçament i fraccionament d’un deute
Aprovar una modificació de preus per a la conservació de comptadors i boques d’incendi
Arxivar un expedient de sol·licitud de llicència ambiental
Denegar la concessió d’una bonificació per cursar activitats a l’Escola municipal de música
Sol·licitar l’adhesió a un programa d’habitatges d’inserció i acollida
Incoar un expedient d’ordre d’execució relatiu a un despreniment de façana
Convocar un procediment d’atorgament de llicències d’ocupació temporal de terrenys
Requerir a una empresa l’aportació de diverses esmenes
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Formular al·legacions a un avantprojecte d’informe
Reclamar una quantitat econòmica en concepte de danys al mobiliari urbà
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Aprovar una factura de despeses de la depuradora d’aigües residuals
Concedir una llicència municipal per obres d’enderroc d’un habitatge
Aprovar la despesa per contractar un servei de vigilància d’exposicions
Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Facilitar dades d’un expedient d’obres a un particular
Aprovar la despesa per contractar la finalització d’unes obres
Contractar el manteniment del sistema de gestió energètica municipal
Aprovar la despesa per contractar uns treballs de reparació a l’emissora de ràdio municipal
Incoar un expedient de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants
Incoar un expedient per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Autoritzar unes obres per pintar la façana d’un habitatge
Aprovar les quotes dels usuaris d’atenció domiciliària
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Donar de baixa una llicència de gual
Efectuar una compensació de deutes
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar el pagament de gratificacions a diversos treballadors municipals
Concedir una llicència d’obres
Aprovar la nòmina del personal funcionari i laboral i dels càrrecs polítics
Aprovar el pagament d’un complement de productivitat a diversos treballadors municipals
Generar crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost municipal
Notificar la renovació de l’Ajuntament com a operador a la Comissió del mercat de telecomunicacions
Aprovar la liquidació del servei de grua municipal
Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’un armari elèctric
Facilitar a un particular còpia d’un expedient
Concedir una llicència municipal d’obres a una companyia de subministrament
Concedir una llicència municipal d’obres a una companyia de subministrament
Aprovar la despesa pel subministrament de material elèctric
Aprovar la sol·licitud d’una subvenció
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25
25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Contractar el subministrament de taules per a actes festius
Aprovar la liquidació de la taxa per parades de venda ambulant
Concedir autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Donar de baixa una parada de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una parada de venda al mercat setmanal
Autoritzar unes obres per pintar la façana d’un habitatge
Autoritzar unes obres per pintar la façana d’un habitatge
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Decretar la recerca, captura i dipòsit d’un vehicle
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola municipal de teatre
Aprovar la liquidació per la prestació del servei d’aigües
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola municipal de música
Retornar una fiança per gestió de runes
Estimar una reclamació per possible de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Declarar aprovada l’Ordenança de simplificació d’activitats i promoció econòmica
Aprovar la despesa per contractar un espectacle d’animació infantil
Estimar unes al·legacions relatives a la legalització de l’ús d’un equipament municipal
Concedir una llicència d’obres menors
Acceptar un recurs econòmic procedent de la Diputació de Barcelona
Incoar un expedient per possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Desestimar una reclamació per possible responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Declarar aprovada la revisió del Pla d’actuació municipal per risc d’inundacions
Declarar aprovada la revisió del Pla d’actuació municipal per risc químic
Declarar aprovada la revisió del Pla bàsic de protecció civil
Concedir una llicència municipal d’obres majors
Aprovar la despesa per contractar els treballs de reprogramació informàtica de l’Escola d’adults
Aprovar la concessió d’ajuts per a activitats d’estiu per infants
Incoar un expedient per possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Desestimar un recurs de reposició
Considerar justificada una subvenció atorgada a una associació del municipi
Aprovar la despesa per contractar el lloguer de wc’s per a la Festa Major
Atorgar un termini a l’interessat d’un expedient per aportar documentació
Incoar un expedient per possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Prendre coneixement de la gestió econòmica de diversos cursos de formació
Aprovar una relació de beneficiaris d’ajuts per alumnes d’escoles bressol del municipi
Aprovar una relació de beneficiaris d’ajuts per alumnes d’escoles bressol del municipi
Aprovar una relació de beneficiaris d’ajuts per alumnes d’escoles bressol del municipi

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES
DE MAIG DE 2012
Dia
3
3
8
8
8
9
9
9
10
10
17
17
23
29
29
29

Extracte
Estimar al·legació presentada per MRT
Desestimar al·legació presentada per GSG
Desestimar al·legació presentada per RAF
Estimar al·legació presentada per DPC
Estimar al·legació presentada per JZP
Desestimar al·legació presentada per BA
Estimar al·legació presentada per GRA
Estimar recurs de reposició interposat per JASG
Proposta de sanció
Resolució per acord d'incoació
Revocació d’actes administratius sol·licitada per FLPN
Desestimar al·legació presentada per JCRG
Resolució per acord d'incoació
Estimar al·legació presentada per ACT
Desestimar al·legació presentada per PCG
Estimar al·legació presentada per MGO
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RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE JUNY DE 2012
Dia

Extracte

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES
DE JUNY DE 2012
Dia
5
6
12
12
18
18
21
21
21
21
21
21
27

Extracte
Resolució per acord d'incoació
Estimar recurs de reposició interposat per RASA
Desestimar al·legació presentada per JDMO
Estimar al·legació presentada per SRF
Revocació d’actes administratius sol·licitada per FJML
Resolució per acord d'incoació
Desestimar al·legació presentada per MCCV
Estimar al·legació presentada per FGF
Revocació d’actes administratius sol·licitada per FGF
Estimar al·legació presentada per CPM
Desestimar al·legació presentada per ERV
Desestimar recurs de reposició interposat per MISP
Resolució per acord d'incoació

15. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde indica que en el darrer Ple ordinari va quedar alguna pregunta
pendent de resposta, que contestarà a continuació:

9

El Sr. Perapoch va preguntar per l’estat de les obres de
l’aparcament a l’antic dipòsit de la Salle i quan es preveu el seu
acabament.

A diu d’avui –explica el Sr. alcalde- aquest dipòsit és encara molt necessari en la
xarxa de distribució d’aigua potable de Sant Celoni. Quan dies enrere es van
rebentar dues canonades d’aigua, es va fer servir aquest antic dipòsit (que, per
sort, encara no s’havia enderrocat) per solventar les necessitats de
subministrament de la població. Actualment s'estan executant unes obres
imprescindibles per poder abastir d'aigua diverses zones del municipi des dels
dipòsits de Can Sans. Quan aquests treballs estiguin acabats i s’hagi comprovat
el correcte funcionament de les canonades, es podrà enderrocar el dipòsit de la
Salle. Això està previst per al mes d'agost. I l’aparcament per a vehicles es
preveu que pugui posar-se en funcionament a primers d'octubre.

9

La Sra. Lechuga va preguntar quan està previst que s’acabin les
obres de la Unió Batllòrienca, que teòricament havien d’haver
acabat el passat mes de març.

El Sr. alcalde diu que la reforma de l’edifici de la Unió Batllorienca va començar
al desembre de 2009, amb un termini d'execució de 23 mesos. Diversos
entrebancs han provocat el retard de les obres, especialment problemes de
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finançament d'una de les empreses que formen la Unió temporal d’empreses
adjudicatària del contracte, a banda d’uns canvis que s’han hagut d’introduir en
el projecte tècnic. Actualment només falten alguns detalls de serralleria, de
paleta i de pintura per poder donar l’obra per acabada. Després caldrà legalitzar
els subministraments elèctric i de telefonia. Amb tot, els tècnics creuen que
l’Ajuntament podria recepcionar l’edifici a finals de setembre.

9

La Sra. Lechuga va fer una consulta sobre el desfibril·lador que
s’ha d’instal·lar a la Batllòria i el curset previ per explicar-ne el
funcionament.

El Sr. alcalde explica que ja s’han instal·lat tres desfibril·ladors a Sant Celoni: un
a l'Ateneu, un al camp de futbol i un a la piscina coberta. Prèviament s'ha fet la
formació corresponent als responsables dels aparells en cada equipament.
Aquest procés encara falta per fer a la Batllòria.
La Sra. Miracle diu que necessita saber quines persones de la Batllòria faran el
curset previ a la instal·lació.
La Sra. Lechuga diu que ja s’han triat les persones del Consell de Poble que
faran la formació, però falta designar una persona del Club Esportiu la Batllòria.
Costa una mica que la gent es comprometi en aquest tema –diu-.
El Sr. alcalde diu que l’Ajuntament ja disposa de l’aparell i de l’armari on s’ha de
col·locar. Tot està pendent només de la formació.
Precs i preguntes que formula el grup municipal d’ICV:

9

La Sra. Montes diu que, en relació al gasoducte d’Enagas, hi ha un
projecte a tres anys per deixar el territori en les condicions
d’abans de les obres. Voldria –diu- que es fes un seguiment
d’aquesta actuació per part de l’Ajuntament i que trimestralment
se’ns fes arribar un informe tècnic sobre si s’està complint o no el
programa de restitució del terreny. Els representants d’Enagas
ens van explicar clarament que l’Ajuntament és el responsable de
canalitzar totes les reclamacions que hi pugui haver en aquest
tema.

9

La Sra. Montes diu que, malgrat haver-ho demanat en més d’una
ocasió, no coneix les xifres del que representa l’estalvi energètic
que ha aconseguit l’Ajuntament amb la reducció de l’enllumenat
públic. Per això, -diu- ho torno a demanar avui aquí. També
voldria poder disposar de les auditories energètiques que s’han
fet en els edificis municipals.
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La Sra. Coll diu que encara no es coneixen les xifres de l’estalvi econòmic que
representa la reducció de l’enllumenat públic. Es passarà la informació als grups
municipals, tan bon punt es disposi d’ella.
La Sra. Montes no comprèn com encara no tenen aquestes dades, després de
tant temps d’aplicar-se aquesta mesura.
La Sra. Coll diu que la reducció de l’enllumenat públic es va començar a aplicar
el passat mes de febrer, i s’ha anat fent de mica en mica.
El Sr. alcalde diu que no és fàcil fer la comparativa amb la despesa energètica de
l’any passat perquè les factures han arribat en bloc, en comptes de per mesos.
Personalment –diu- considero que més important que l’estalvi econòmic és la
reducció de la quantitat de diòxid de carboni que llancem a l’atmosfera. El preu
de l’energia elèctrica s’incrementa dia a dia i, si no haguéssim fet aquesta
reducció de l’enllumenat públic, les factures encara haurien estat més elevades.
També s’estan aplicant mesures d’estalvi energètic en els edificis municipals,
escoles i equipaments públics. Quan disposem de les dades comparatives us
informarem al respecte.
La Sra. Montes diu que el Sr. alcalde té una gran habilitat per fugir d’estudi
davant de certes preguntes. Les emissions lumíniques i de diòxid de carboni no
estan incloses en el pressupost. Jo el que pregunto –diu- és quina reducció
econòmica té el tancament de fanals, que és l’objectiu que es perseguia amb
aquesta decisió, segons se’ns va dir. M’estranya molt que no es puguin conèixer
aquestes xifres quan s’ha dit que l’estalvi en la factura de la llum es destinaria a
altres partides.
El Sr. alcalde diu que caldrà comparar consums, més que no pas els imports,
perquè el preu de l’energia està canviant cada dia.
Precs i preguntes que formula el grup municipal de la CUP:

9

El Sr. Masferrer reitera la petició de la Sra. Montes de poder
disposar dels informes de seguiment de la restauració dels
terrenys per on passa el gasoducte, com es va comprometre
l’equip de govern.

9

El Sr. Masferrer pregunta com es redistribuiran els diners de la
paga extra de Nadal dels treballadors de l’Ajuntament, que
consten al pressupost de 2012 aprovat avui, però que el Govern
central ha eliminat per Real Decreto-Ley.

El Sr. alcalde explica que als 300.000 € previstos en el pressupost per a la paga
extra de Nadal dels treballadors municipals s’hi han de restar els 150.000 € de la
paga d’assistència que l’equip de govern s’ha compromès a abonar. Una part del
que quedi es pot utilitzar per cobrir una qüestió no prevista en el pressupost,
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com és l’increment de l’IVA, que encara s’ha de comptabilitzar què pot
representar per a les finances municipals. La resta pot servir com un “roc a la
faixa” davant de les possibles retallades que es puguin produir més endavant o
per salvar la reducció dels ajuts que rebem d’altres administracions. El més greu
de tot plegat és el perjudici que la supressió de la paga extra ocasiona al
personal de l’Ajuntament.
El Sr. Masferrer pregunta quin mecanisme s’aplicarà per fer aquests canvis
(al·legació durant l’exposició pública de l’expedient, modificació de crèdit...?).
El Sr. alcalde explica que la paga extra de Nadal i la paga d’assistència són
partides que pertanyen al mateix capítol 1 del pressupost. Es tractaria, per tant,
de moure la dotació de dues partides dins d’un mateix capítol. Aquesta és una
qüestió interna que no requereix cap modificació de crèdit. Per contra, si una
part dels diners de la paga extra s’ha de destinar a l’increment de l’IVA de
determinats contractes, sí serà necessari aprovar una modificació de crèdit.
Respecte de la resta dels diners, caldrà esperar a veure on és prioritari destinarlos.

9

El Sr. Masferrer diu que aquesta setmana s’ha conegut la notícia
de que en els darrers 4 anys 65.000 famílies han sigut
desnonades a Catalunya. Fa temps –diu- que demanem les dades
de Sant Celoni, però ningú no ens les dóna. Fent un simple càlcul
estadístic, la xifra que ens resulta és que més de 500 persones
han estat desnonades al nostre municipi en els darrers 4 anys
(entre 150 i 200 famílies). Creiem –diu- que és una dada que
esgarrifa. Per això, volem saber d’una vegada per totes quina és
la incidència dels desnonaments a Sant Celoni. Voldríem poder
preveure aquests casos i treballar per evitar-los.

El Sr. alcalde explica que moltes vegades l’Ajuntament no té coneixement dels
desnonaments que es fan al propi municipi. Sovint, quan el desnonament es
produeix, les persones afectades van a viure a casa d’algun familiar –diu- i
nosaltres ni ens n’assabentem. Hi ha el compromís del Degà de jutges de fer una
reunió a Granollers la setmana vinent per tractar de la possibilitat dels
ajuntaments de disposar d’informació dels desnonaments que es produeixen en
els municipis respectius. També s’està mirant de tenir aquesta informació per la
via dels procuradors, com han fet alguns ajuntaments.
El Sr. Garcia Sala indica que molts ajuntaments han posat en pràctica el sistema
de publicitar el seu interès en saber quan una família es troba afectada per un
procés de desnonament. Normalment les famílies ho saben amb un mes
d’antelació i, per això, el més fàcil és que sigui la mateixa família qui ho posi en
coneixement de l’Ajuntament. Sembla que aquest mètode funciona bastant bé.
La Sra. Miracle explica que el divendres passat van telefonar des de la Ciutat de
la Justícia per comunicar-nos un desnonament i, tal com es fa sempre des de
l’Àmbit de Comunitat, els treballadors socials es van posar en contacte
immediatament amb la família. Vam organitzar la seva estada –diu- durant el
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cap de setmana, malgrat que al final van ser acollits per família i amics. El
dilluns, a les 8:30 hores, la família va acudir als Serveis socials i se’ls ha pogut
trobar un pis, que és on estan vivint actualment. En un altre cas vam rebre l’avís
dels Mossos d’Esquadra dos dies abans del desnonament i també vam donar tot
el suport possible a la família.
El Sr. Corpas diu que el que necessiten les famílies no és ajuda després del
desnonament, sinó que s’eviti el propi desnonament.
La Sra. Miracle diu que seria bo que les famílies informessin a l’Ajuntament que
han de ser desnonades de casa seva, com ha comentat el Sr. Garcia Sala, per
poder fer tot el que estigui a les nostres mans per evitar-ho.
El Sr. alcalde considera que si l’Ajuntament tingués coneixement de l’inici d’un
expedient de desnonament podria intervenir d’alguna manera. Si es tracta d’un
pis de lloguer, es pot ajudar a pagar el deute; i si es tracta d’un pis de propietat,
es pot mirar d’arribar a un pacte amb el banc o caixa per al pagament de la
hipoteca. De fet, el servei Ofideute ja canalitza algun d’aquests casos.
El Sr. Masferrer recorda que quan el Ple municipal va aprovar la moció
proposada per la Plataforma d’afectats per l’hipoteca, es va acordar que
l’Ajuntament faria promoció d’aquesta entitat i de la seva tasca. Voldríem saber
–diu- si s’ha fet alguna actuació en aquest sentit, a través dels mitjans de
comunicació locals.
La Sra. Miracle diu que està prevista una reunió amb aquesta entitat el proper
dimecres. De moment s’han penjat cartells informatius i s’està a l’espera de
rebre uns documents que ens ha de passar l’entitat.
El Sr. Tardy diu que també s’ha donat la notícia a través de la ràdio municipal
repetides vegades. Així mateix, a “L’informatiu” es publicarà un article en relació
a aquesta plataforma ciutadana.
El Sr. Masferrer reitera que, segons càlculs estadístics, els desnonaments a Sant
Celoni en els últims 4 anys són a l’entorn de 150. És uns situació molt oculta –
diu- i cal que l’Ajuntament faci accions per solucionar-ho. El fet que el Consistori
no tingui notícies de la majoria dels desnonaments que es produeixen al municipi
encara agreuja més la situació. Per això, us encoratgem a fer tot el possible per
esbrinar aquests casos i compartir-los amb la resta de grups municipals.
Precs i preguntes que formula el grup municipal de CiU:

9

El Sr. Garcia Ramírez recorda que el Ple municipal, a proposta de
la Joventut Nacionalista de Catalunya, va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament de Sant Celoni a l’Associació de Municipis per la
Independència. El passat 7 de juliol es va fer una assemblea
general d’aquesta associació. Voldríem saber –diu- si Sant Celoni
hi va ser representat i quins temes es van tractar a la reunió.
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El Sr. alcalde explica que el regidor Sr. Arenas va representar el nostre municipi
a l’assemblea de l’AMI perquè ell no hi podia anar per problemes d’agenda.
El Sr. Arenas explica que l’assemblea es va celebrar el passat 7 de juliol a
Girona, amb representació de molts municipis. No tinc aquí els punts concrets de
l’ordre del dia –diu-, però es va tractar del pla de treball i de les actuacions que
es portarien a terme properament (la marxa pel Vallès Oriental, en el nostre
cas). També es va parlar de fomentar que els municipis ens pronunciem de cara
a un proper referèndum sobre la independència. Un tema polèmic que es va
tractar també va ser si donàvem o no suport al pacte fiscal. Alguns
representants municipals es van mostrar contraris a incloure aquest punt a
l’ordre del dia amb l’argument que si estem defensant la independència de
Catalunya no cal arribar a cap pacte fiscal amb l’Estat espanyol. En la votació es
va acordar donar suport al pacte, però amb 40 ò 50 vots en contra.
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El Sr. Deulofeu diu que, relacionat amb l’Ordenança reguladora
del soroll i les vibracions aprovada avui en aquest Ple, voldria
preguntar per la situació en què es troba la discoteca “Quatre”,
que en l’anterior legislatura va generar problemes amb els veïns, i
si s’ha decretat alguna modificació en el seu horari de
funcionament.

El Sr. alcalde respon que actualment l’activitat de la discoteca “Quatre” és molt
minsa i no ha tornat a generar més problemes amb els veïns.
El Sr. Deulofeu diu que, aleshores, la demanda que en el seu moment havia fet
el mateix Sr. Castaño de modificar l’horari de l’establiment no s’ha complert.
El Sr. alcalde respon que la situació d’ara no és la que hi havia en aquell
moment. Nosaltres –diu- vam aconsellar als propietaris de la discoteca que
s’instal·lessin al centre comercial “Altrium”, com han fet altres espais d’oci amb
resultats positius. No s’ha ordenat la modificació dels horaris perquè s’ha
considerat que ara no és necessari, i s’ha de valorar també la responsabilitat en
què es pot incórrer.
El Sr. Deulofeu diu que caldrà, doncs, fer una mica d’història i recollir les
opinions i els comentaris que es van fer en el seu moment. En qualsevol cas –
diu- esperem que aquesta decisió que no s’ha pres no torni a ser motiu de
conflicte en el futur.
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El Sr. Deulofeu diu que alguns veïns del Salicart han demanat
poder tenir una parada de bus més a prop del barri. Creiem –diuque caldria tenir en consideració aquesta sol·licitud, precisament
ara que s’està estudiant la reorganització del servei.
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El Sr. alcalde respon que aquesta petició també ha arribat a l’Ajuntament i, com
totes, s’estudiarà i es valorarà. Hem de ser conscients, però, que no hi pot haver
parades de bus a tot arreu i que és fonamental mantenir la freqüència del servei.

9

La Sra. Costa diu que s’ha començat aquest Ple amb un minut de
silenci per les 12 víctimes de violència de gènere en el que va
d’any. Voldria posar sobre la taula –diu- que això només és la
punta de l’iceberg, que es reben 10.000 trucades anuals al telèfon
900 d’atenció a les víctimes i que a Sant Celoni es fan desenes de
consultes sobre aquest tema. Està molt bé que ens commoguem
per les persones assassinades, però el que cal és treballar pels qui
estant patint aquest tipus de violència a Sant Celoni i al Baix
Montseny, que són moltes persones.

El Sr. alcalde diu que això s’ha fet, es fa i es farà perquè, per desgràcia, la
societat és com és. Cal prevenir per evitar, i actuar si la violència es produeix.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:58 hores de
la nit i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde
Joan Castaño Augé

El secretari,
Ramon Oriol Grau
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