ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2012

Identificació de la sessió:
Data: 30 d’octubre de 2012
Inici: 21.06 hores
Fi: 22.05 hores
Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: extraordinari
Assistents:
President:
Regidors/es:

Joan Castaño Augé
Jordi Arenas Vilà
Magalí Miracle Rigalós
Julia de la Encarnación Gómez
Josep M. Bueno Martínez
Maria Isabel Coll Roig
Jaume Tardy Martorell
Francesc Deulofeu Fontanillas
Laura Costa Olivé
Raül Garcia Ramírez
Miquel Negre Sánchez
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.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del Ple municipal de 19.07.2012.
Sorteig de les persones que han de formar part de les meses electorals en
les properes Eleccions al Parlament de Catalunya, convocades per al
25.11.2012.
Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les Ordenances fiscals
per a l’any 2013 i següents.
Presa de coneixement de la renúncia formulada pel Sr. Jordi Arenas Vilà a la
seva condició de regidor municipal per la llista del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM).
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Desenvolupament de la sessió:
Inicialment el Sr. Alcalde comenta que el senyor Miguel Vega Vega ha presentat
un escrit en relació amb el punt 4 de l’ordre del dia, la renúncia formulada pel
Sr. Jordi Arenas Vilà a la seva condició de regidor municipal per la llista del Partit
dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM).
Tot seguit, el senyor secretari llegeix l’esmentat escrit, signat pel senyor Miguel
Vega a Vega:
Buenas noches,
Me gustaría que el señor secretario llevara esta nota ante el pleno, ya que por
motivos de trabajo no puedo asistir yo personalmente.
Hoy deja su cargo como Regidor del Ayuntamiento Jordi Arenas. Y quiero
manifestarle todo lo aprendido a su lado, en todos los aspectos, como persona y
como político, durante los años que hemos trabajado juntos.
Quiero destacar que personas como tú hay pocas, persona honrada, dialogante y
comunicativa.
Sant Celoni pierde un regidor que ha trabajado por el pueblo y al que echaremos
mucho de menos.
Jordi, te doy las gracias por todo lo que he aprendido de ti. No cambies nunca,
porque las personas como tu son un ejemplo a seguir para la gente que tiene
ganas de trabajar para los demás, contribuyendo a tener Sant Celoni mejor día a
día.
Mi ilusión ha sido y será que un día pueda verte como alcalde de Sant Celoni,
porque te lo mereces y serias un gran alcalde, ya que nunca es tarde.
Un abrazo Jordi y muchas gracias por todo.
~~~~~~~~~~
A continuació, el Sr. alcalde dóna inici a la sessió plenària.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE
19.07.2012.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a l’acta de la sessió plenària del dia 19.07.2012, l’esborrany de la qual
s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap
objecció, per unanimitat dels 17 regidors presents, s'acorda l’aprovació de la
referida acta.
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2. SORTEIG DE LES PERSONES QUE HAN DE FORMAR PART DE LES
MESES ELECTORALS EN LES PROPERES ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA CONVOCADES PER AL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2012.
Per Decret 104/2012, d’1 d’octubre, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 6224 de 2 d’octubre de 2012, el President de la Generalitat de
Catalunya ha dissolt el Parlament de Catalunya i ha ordenat la convocatòria
d’eleccions per al diumenge 25 de novembre d’enguany.
De conformitat amb allò que disposa l’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, del règim electoral general, els Ajuntaments han de procedir, entre
els dies 25è i 29è posteriors a la convocatòria de les eleccions, al sorteig de les
persones que formaran part de les meses electorals i que estaran encarregades
de recollir els vots emesos pels electors i escrutar el contingut de les urnes un
cop conclosa la votació.
Els membres de les meses electorals i els seus suplents han de ser triats d’entre
totes els persones incloses al cens electoral, que compleixin els requisits mínims
establerts per l’article 26.2 de la referida Llei Orgànica 5/1985, és a dir, que
siguin majors de 18 anys i menors de 65, i que sàpiguen llegir i escriure. El
president haurà de tenir el títol de Batxiller o el de Formació professional de
segon grau, o subsidiàriament el de Graduat escolar o equivalent.
De conformitat amb l’anterior, és procedent que el Ple de la corporació efectuï el
sorteig de les persones que seran membres de les meses electorals, tant els
titulars com els seus suplents.
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i per unanimitat dels 17 regidors presents,
el Ple municipal ACORDA:
1. Efectuar el sorteig de les persones que el proper 25 de novembre de 2012,
amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya, seran membres de les
meses electorals, tant els titulars com els seus suplents, d’entre les persones
que estiguin inscrites al cens electoral i que reuneixin els requisits establerts a
l’article 26.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general.
2. Notificar els resultats del sorteig als interessats dins els propers 3 dies
naturals, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
3. Facultar l’Alcaldia per a la designació, si és necessari, de les persones que
hauran de substituir els designats que presentin excuses, en el cas de ser
acceptades per la Junta Electoral de Zona.
~~~~~~~~~~
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Adoptats aquests acords es procedeix a efectuar el sorteig públic de manera
automàtica, a través del programa informàtic CONOCE, facilitat per l’Oficina del
Cens Electoral.
Prèviament en el programa s’han introduït les dades del cens electoral,
elaborades per l’Institut Nacional d’Estadística, tancat a 1 d’agost de 2012, que
inclou tots els moviments esdevinguts al Padró municipal d’habitants fins al 30
de juliol de 2012 i comunicats per l’Ajuntament.
Efectuat el sorteig, la designació dels càrrecs de presidents i vocals i dels seus
suplents, que han de formar part de les meses electorals a constituir el proper
diumenge 20 de novembre, recau en les persones que a continuació s’indiquen:
(A continuació consta la relació de les persones designades per als càrrecs de presidents i vocals de
les meses electorals, que s’ometen d’aquesta acta per contenir dades de caràcter personal).

3. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2013 I SEGÜENTS.
El Sr. Bueno explica que, per l’any vinent, l’equip de govern proposa la
congelació de la majoria de taxes i impostos, perquè amb la situació de crisi
actual, gravar més als ciutadans amb els impostos no és viable. Aquest és, en la
majoria de casos, el principal criteri, tot i que s’han aplicat petites modificacions
tècniques, algunes d’elles per afavorir la dinamització comercial i cultural
(espectacles que es puguin fer a la via pública), com és el cas de les ordenances
18, 20 i 11. La taxa d’escombraries es manté tal com estava, perquè s’ha
considerat que era important mantenir-la així i s’ha fet una modificació a la taxa
pel servei de grua, degut a un canvi en el servei que ha fet que s’hagués
d’ajustar l’ordenança.
En resum, el que proposem és la congelació de la majoria de taxes, perquè
creiem que la situació actual de crisi així ho requereix i perquè amb aquesta
previsió d’ordenances creiem que és possible el manteniment de l’equilibri
pressupostari de cara al 2013.
El Sr. Deulofeu pregunta si l’al·legació que ha presentat el seu grup s’ha de votar
ara.
El Sr. alcalde comenta que es tracta d’una al·legació que s’ha enviat per correu
electrònic a les 14:20 hores i que ha rebut el senyor secretari.
El Sr. Secretari explica que, d’entrada, podria ser una esmena a la proposta
d’ordenances, però és una esmena que no està informada i, a més, després
d’una primera lectura d’urgència, sembla que el tipus de gravamen dels
habitatges agrupats segons el valor cadastral, en principi, no està previst a
l’article 79 de la Llei d’Hisendes Locals. D’altra banda, es proposa una subvenció
que suposa una lectura molt diferent del que està previst ara a les ordenances.
Jo entenc que, de tota manera, ja que no es pot informar i hauria d’estar
informat, no s’hauria d’admetre com a esmena i es podria presentar, en tot cas,
com una al·legació en el període d’exposició pública de les ordenances fiscals.
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El Sr. interventor aclareix que no s’ha pogut informar perquè s’ha rebut aquesta
tarda. Jo l’he llegida just abans del Ple –diu- i sembla ser que hi ha dubtes
relatius a l’adequació de la proposta a la Llei d’Hisendes Locals, per tant,
prefereixo informar-la per escrit. En tot cas, si es presenta com a esmena hauria
d’estar informada per Intervenció, com és preceptiu.
El Sr. alcalde diu que el període d’al·legacions començarà a partir de la publicació
de l’aprovació inicial d’aquestes ordenances. Hi ha, doncs, un període
d’al·legacions de 30 dies hàbils, que permet un temps d’estudi i de concreció
d’informes tècnics preceptius, sense els quals, com s’ha dit, no és possible
acceptar l’esmena.
Hem de recollir, doncs, el parer dels tècnics que mereixen la nostra confiança i,
per tant, entenc que no es pot acceptar l’esmena, no en el fons, sinó en la
forma. Si després es fan els informes corresponents tiraria endavant com
qualsevol altra al·legació que es presenta amb temps i forma durant el període
d’exposició pública.
El Sr. Deulofeu comenta que, en el fons, probablement, aquesta esmena
requeriria un informe tècnic que l’acompanyés, però en la forma –diu- crec que
es pot presentar una esmena en el ple i es pot votar la seva urgència. Una altra
cosa és que tècnicament es consideri que cal l’informe, però, pel que fa la forma,
està presentada de manera correcta i es pot acceptar tal com en altres ocasions
s’ha fet.
El Sr. alcalde puntualitza que, tal com ho s’ha dit, en el cas de que s’aprovés la
urgència i s’acceptés l’esmena, es votés i quedés aprovada, podria ser que no
tingués validesa jurídica.
El Sr. secretari aclareix que no es pot fer una votació condicionada al resultat
d’un informe posterior, perquè l’informe pot ser favorable però amb moltes
matisacions.
El Sr. Deulofeu diu que, s’ha presentat aquesta esmena per diferents motius,
principalment perquè en el moment en què l’equip de govern presenta unes
ordenances fiscals congelant i no aplicant cap tipus d’augment, s’entén que es
preveu un tancament econòmic de l’any correcte i equilibrat, i que els ingressos
que es generaran permetran un tancament també equilibrat per l’any vinent.
Recordant el que va passar l’any passat en l’aprovació de les ordenances fiscals,
que es va incrementar l’IBI, impost sobre el qual nosaltres presentem l’esmena,
inicialment amb un 3% i en les següents 24 hores l’equip de govern va presentar
una esmena a la seva pròpia proposta per incrementar-lo amb un 6%.
Posteriorment, a finals d’any, arran d’un decret estatal, s’hi va afegir un
increment del 10%, per tant, al llarg de l’any 2012 hi ha hagut un increment del
16% de l’impost de l’IBI per a les persones de Sant Celoni.
Per tant, si en el seu moment l’equip de govern va fer una previsió econòmica
comptant amb uns ingressos del 6%, en cas d’haver sabut que l’Estat faria un
decret incrementant un 10%, probablement no hagués aplicat aquell 6%.
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Nosaltres, donada la situació de crisi i les dificultats que estan passant moltes
famílies i recollint l’opinió d’altres grups com la CUP i ICV, que ja varen proposar
una bonificació per a les famílies en situacions d’ingressos econòmics baixos i
que es va rebutjar perquè no complia amb la Llei, hem estat fent recerca per
veure què es fa en altres ajuntaments i hem trobat que per la via de subvenció
això és possible. Per això, ens ha semblat oportú presentar una esmena i
proposem una bonificació, via subvenció, del 90% de l’impost per a aquelles
famílies amb uns ingressos familiars més baixos, partint dels mateixos barems
que actualment estem aplicant per la taxa d’escombraries.
També ens ha semblat que calia una reducció del tipus de gravamen de l’IBI, per
això hem fet una proposta per grups, segons el valor cadastral, per tal d’aplicar
una reducció més important, que seria del 6%, la mateixa que es va aplicar l’any
passat a aquelles famílies propietàries d’immobles amb valors cadastrals més
baixos. Això suposaria el 30% a la franja més baixa i, de forma progressiva, un
4% a la franja entre el 30% i el 60% del valor cadastral; un 2%, entre el 60% i
el 90% i no modificar-ho per aquells immobles amb valor cadastral un 10% del
qual és el més alt de tots ells.
Probablement, aquest fraccionament per grups pot tenir algun dubte legal, però
hem buscat, hem fet consultes i, tot i que hi ha opinions diverses, alguns
ajuntaments han fet coses similars, però no dividint-ho en 4 grups, sinó en 2
grups (els que estan per sota del 50% i els que estan per sobre). Per tant,
entenem que hi ha jurisprudència, o almenys hi ha l’experiència d’altres
ajuntaments, que ho pot fer possible.
Per això, si a tots ens sembla que aquesta pot ser una al·legació que podem
acabar de treballar per trobar el punt d’acord i que serà prou beneficiosa pels
ciutadans, ens agradaria que quedés d’entrada com una al·legació presentada en
el Ple.
El Sr. secretari aclareix que es tractaria com una al·legació presentada en
període d’exposició pública.
El Sr. alcalde diu que es recollirà, doncs, aquesta al·legació per avançat. Des de
l’equip de govern –diu- tenim molt clar que es pot fer aquest esforç de
congelació de les diferents taxes i impostos, una, perquè el pressupost
segurament es tancarà bastant anivellat i, dues, perquè s’ha fet un gran esforç
en la despesa. No hem d’oblidar, que tant l’any 2011 com el 2012 hi ha hagut
una disminució d’ingressos en determinades partides destinades a serveis a les
persones que creiem que són prioritaris. Per això, creiem que s’ha de mesurar
molt acuradament qualsevol rebaixa d’impostos, veure quin import suposaria
globalment aquesta rebaixa, valorar si s’ha de reduir algun servei i poder-ne
parlar entre tots els grups per prioritzar.
Hem de tenir en compte també casos com el de l’Escola Bressol i la de Música,
en què curs rere curs tenim sorpreses negatives, la subvenció pel Pla Educatiu
d’Entorn ha estat zero, també hi ha temes d’ajudes socials, beques menjador,
etc. Hi ha un seguit de prioritats que l’equip de govern entén que són essencials
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i que passen per davant d’altres coses. Pel que fa el tema de les ajudes socials i
de tot allò relacionat amb les ajudes a les persones més desafavorides, hi ha
canals d’ajuda i de suport per part de l’ajuntament, perquè estem suplint també
altres retallades (PIRMI, ajudes als joves per l’habitatge, etc.). Per nosaltres és
imprescindible mantenir tot això i donar suport a totes aquestes famílies que ho
necessiten.
Esperem que entre tots ens posem d’acord per aprovar unes ordenances que ens
permetin que el pressupost de l’any vinent quadri i no haguem de retallar serveis
bàsics.
Tal com s’ha comentat, pel que fa les ordenances, estem parlant de congelació,
tot i que hi ha petits retocs, com la bonificació de la deixalleria o la subvenció en
el rebut de les escombraries, que s’indica en euros en lloc de percentatges; es
subvenciona per primera vegada un 30% de l’Impost sobre vehicles pels vehicles
híbrids, perquè cada vegada n’hi haurà més i també és una manera d’incentivar
la millora del medi ambient; es manté la bonificació anual de la taxa per
instal·lació de terrasses a la via pública; s’afegeixen alguns equipaments que no
estaven contemplats en cas de lloguer i ús, com el Sot de les Granotes i la Pista
coberta; s’unifiquen criteris relatius a la instal·lació de casetes de venda i
d’activitats a la via pública amb la finalitat que la taxa tingui un cost més
econòmic i també s’ha procurat que les actuacions en directe, espectacles i altres
activitats que contribueixen a dinamitzar la vida cultural, i fins i tot econòmica
del municipi, quedin exemptes del pagament de qualsevol taxa, llevat de que
comportin el pagament d’una entrada.
Per tant, es fa un esforç amb la intenció clara de mantenir, donar suport i tenir
reserva econòmica per fer front a les necessitats socials que van augmentant i
que, per nosaltres, són prioritàries.
S’ha fet una aproximació del pressupost pel 2013 i ens veiem capaços, també
amb una contenció de la despesa com la d’aquest any, de mantenir-lo equilibrat
sense necessitat d’incrementar els impostos que paguen els ciutadans.
Hi ha altres ajuntaments que també han tendit a la congelació de les
ordenances, d’altres augmenten l’IPC, un 3,5% o 3,9% (IPC de Catalunya), però
nosaltres creiem que aquest any podem congelar els impostos i seguir mantenint
els serveis, tot fent alguns retocs per poder fer front a les necessitats més
bàsiques.
A partir de la publicació d’aquestes ordenances en el Butlletí Oficial de la
província, en el cas de que s’aprovin, s’inicia un període de 30 dies hàbils per
poder presentar al·legacions. Per tant, hi haurà temps per parlar-ne i per
aprovar definitivament unes ordenances que ens permetin tirar endavant un
pressupost quer cobreixi les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes de
Sant Celoni i La Batllòria.
El Sr. Masferrer comenta que des de la CUP sempre s’ha treballat per uns
impostos més progressius. Per tant –diu- en principi estem d’acord amb la
filosofia de l’al·legació-esmena que ha presentat el grup de CIU i, tot i que tenim
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alguns dubtes, pensem que ho podem treballar durant el període d’al·legacions.
El que sí que hauria de quedar clar és que si aquesta proposta avança pugui tirar
endavant amb la complicitat de tots, sense que ningú posi traves de tipus legal.
La Sra. Montes diu que l’al·legació de CIU l’ha sorprès molt. S’ha enviat a les 16
hores, la setmana passada hi va haver les Comissions informatives i és un
“copiar y pegar” de l’al·legació o modificació que va presentar ICV a principis
d’any per l’impost de l’IBI. En aquell moment ho vaig estar reclamant per activa
i per passiva en els plens i a les comissions, però no se’m va contestar, potser
perquè es donava per fet que no es podia dur a terme. Després sembla ser que
la Llei d’Hisendes Locals no ho permetia.
Resto a l’espera del que diguin els tècnics, però espero que sigui més ràpid que
al gener, llavors ja veurem què es pot fer i què no.
Crec que ICV ha estat l’únic partit que ha estat demanant reiteradament la
reducció dels impostos pels ciutadans d’aquest municipi, tant pel que fa l’aigua,
l’IBI o els increments que s’han estat aplicant perquè així es requeria per alguna
Llei de l’Estat o de qui fos. Aquí no s’ha pres cap decisió de reduir aquestes
imposicions externes o de trencar una llança en favor dels ciutadans. Ara es
congelen unes taxes que potser són minoritàries i es rebaixa la taxa de la zona
blava, per exemple, quan es tracta d’una taxa que no repercuteix massa a la
butxaca dels ciutadans. S’han pres decisions importants de cara a la galeria i ara
resulta que un tema tan important es torna a reprendre. Per tant, estic a
l’espera de rebre l’informe que presenti l’àrea d’Economia i si es pot aplicar
aquesta bonificació suposarà una bossa d’oxigen per a moltes persones que han
vist incrementats els impostos dels serveis bàsics. Des de l’ajuntament no s’ha
buscat la manera de trobar una solució òptima que faciliti l’economia, el
pressupost i a més alleugereixi els impostos a la ciutadania de Sant Celoni.
No entenc aquesta manera de treballar, perquè es parla de que tots anem a una
i en benefici del poble i després es presenten esmenes en el darrer moment
sense haver-les comentat abans.
El Sr. alcalde explica que les taxes han de cobrir el servei, per exemple, pel que
fa la taxa d’escombraries s’han fet els números corresponents i aquest any
podem cobrir el servei, però hi ha moltes incògnites. Potser demà surt un decret
que ens diu que es torna a incrementar la tarifa d’electricitat, pot passar que en
un futur proper haguem de portar les escombraries a un altre abocador i això
encareixi el transport i, per tant, el servei. Hi ha moltes coses que no és possible
saber ni preveure, però amb els números que tenim actualment creiem que les
taxes cobreixen el servei i els impostos que paguem entre tots serveixen per
garantir el funcionament normal del municipi, per redistribuir recursos, fer front
a programes necessaris, com és el cas del Pla Educatiu d’Entorn, les escoles
bressol, ajudes socials, per suplir necessitats bàsiques d’algunes persones, etc.
Tot això és possible gràcies als impostos que paguem tots els ciutadans i
ciutadanes. Creiem, doncs, que el conjunt ha de servir per pagar els serveis i per
redistribuir els recursos de manera eficient.
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La nostra proposta, avui, és aquesta : congelació de la majoria de taxes i petits
apunts per retocar algun aspecte que pot afavorir les activitats i també fomentar
l’ús de vehicles respectuosos amb el medi ambient.
També hem de tenir en compte que per mantenir algun dels serveis que estem
prestant s’hauria d’augmentar automàticament l’IPC, però el que fem és
congelar i això significa rebaixar aquest IPC que ens està gravant la llum, el gas,
el transport, etc.
Per tant, demanem la comprensió i la col·laboració de tots els grups per aprovar
inicialment aquestes ordenances. Durant el període d’al·legacions ja tindrem
temps d’entrar en el fons de tots els aspectes, poder quantificar el què això
representa i mirar en què es pot estalviar si hi ha una disminució dels ingressos.
El Sr. Masferrer diu que potser es podria canviar una mica la proposta de
manera que no contradigui cap decret i no haver d’esperar als informes tècnics
per fer-ho, sinó que ens podem asseure tots plegats –diu- per treballar-ho.
El Sr. alcalde manifesta el seu acord i diu que entrem en un procés d’al·legacions
i de negociació tal com pertoca.
El Sr. Deulofeu explica que durant els quasi 5 mesos en què es va estar discutint
el tema del pressupost, hi havia elements prioritaris comuns: Educació, serveis
socials, ajudes en situacions d’emergència... Quan hem tingut la responsabilitat
de prendre decisions i l’hem compartit amb qui l’hem compartit, s’han pres
decisions en aquesta línia, com segurament s’estan prenent ara.
El recursos econòmics que mou l’ajuntament són molts, estem parlant de 17
milions d’euros i, per tant, hi ha marges de maniobra que poden ser discutibles.
Si prioritzem més la bonificació dels vehicles híbrids i híbrids-elèctrics o optem
per prioritzar les necessitats socials, una cosa no treu l’altra i segurament és
important que la gent sàpiga que la capacitat de gestió i els marges d’estalvi i de
priorització que té l’ajuntament de Sant Celoni no són gens despreciables. Per
tant, agafar solament la part de la necessitat social com si la modificació o la
incorporació de les al·legacions anés en contra d’això, no és cert.
El nostre grup treballarà per garantir que aquestes necessitats socials quedin
cobertes, però al mateix temps pensem que estem garantint, a través de
l’esmena que hem presentat, i tal com deia la Carmen Montes que ja va
presentar una esmena idèntica a la que hem presentat nosaltres, una millora
pels ciutadans. Nosaltres hem buscat informació i hem vist com altres
ajuntaments havien estat capaços d’incorporar aquest punt i l’hem presentat
d’aquesta manera. Caldrà que l’acabem d’ajustar i, per tant, estic d’acord amb el
que deia en Gerard. Esperem que la resta de grups i l’equip de govern s’hi posi i
faci el treball que cal per veure si això és viable o no, pel bé dels nostres
ciutadans, que és el nostre principal objectiu.
La Sra. Montes comenta que potser si al mes de gener ens haguéssim posat a
treballar en la proposta d’ICV, hauríem estat pioners i no hauríem d’haver buscat
la jurisprudència d’altres ajuntaments que ja ho estan aplicant.
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El nostre objectiu és no gravar més als ciutadans i des d’ICV s’han fet propostes
en aquest sentit, però des del primer moment es van estar refusant.
El Sr. alcalde aclareix que estem parlant de congelar i d’estudiar possibles
bonificacions o subvencions per alguns dels impostos que tenim com
ajuntament.
El Sr. Masferrer pregunta si s’aplicarà l’augment del 50% de l’IBI pels pisos
buits, que consta a les ordenances fiscals però que encara no s’ha aplicat mai.
El Sr. alcalde respon que en algun altre ajuntament s’ha portat també a Ple, però
els informes jurídics han coincidit en dir que aquesta era una aplicació que es
podria dur a terme quan sortís un reglament estatal que ho desenvolupés. Tant
de bo –diu- surti aquest reglament perquè ho puguem aplicar tots. Sembla ser
que el reglament havia d’establir els barems per poder fer possible l’aplicació.
El Sr. secretari explica que l’informe que es va emetre en el seu moment així ho
expressava, és a dir, quedava pendent, a l’espera d’un reglament que
determinés què era un habitatge buit amb caràcter permanent. Està previst a la
Llei d’hisendes locals però manca aquest reglament.
El Sr. Masferrer diu que, també és cert que, malgrat que no hi hagi aquest
reglament estatal, no hi ha res que ens ho prohibeixi i, a falta d’aquest
reglament, aquest Ple va aprovar un reglament per poder-ho portar a terme amb
la finalitat de promoure que es posessin els pisos buits en el mercat de lloguer i
abaratir els preus del lloguer. Per tant, creiem que això es pot aplicar i la nostra
pregunta és si es farà o no.
El Sr. alcalde contesta que es tracta d’una mesura innovadora que preveia la
Llei, però que podria ser que algú l’eliminés, perquè la situació que hi havia quan
això es va incloure a la Llei d’hisendes locals era molt diferent a la que tenim
ara.
Jo prenc el compromís de consultar si hi ha algun altre ajuntament que ho tingui
aprovat i ja ho estigui aplicant, i si hi ha algun informe jurídic que ho fonamenti
per evitar haver d’anar en un futur als tribunals. Des d’ara fina a final d’any
podem fer les consultes pertinents i després posar-ho sobre la taula per parlarne en el proper ple.
El Sr. Masferrer diu que algú ha de ser el primer, perquè si tots esperem que
algú altre ho faci primer, no es farà mai.
El Sr. alcalde proposa revisar-ho primer a nivell tècnic i després parlar-ne a
nivell polític.
Intervé el Sr. secretari i pregunta si les al·legacions es consideren presentades
anticipadament al període d’exposició pública o es vol esperar a consensuar una
al·legació en període d’exposició pública?
El Sr. alcalde respon que es pot presentar.
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El Sr. Deulofeu diu que al seu grup li agradaria que aquesta al·legació quedés
com a presentada i, en tot cas, després ja es modificarà o se’n farà una de nova.
El Sr. secretari aclareix que si el Ple accepta que està presentada de manera
anticipada ja és correcta i es pot procedir a la votació.
El Sr. Deulofeu diu que el seu grup s’abstindrà a l’espera del que passi en el Ple
d’aprovació definitiva i a l’espera del que passi durant el període d’exposició
pública.
El Sr. Masferrer manifesta que la CUP també s’absté.
La Sra. Montes s’absté, perquè encara que l’objectiu és congelar les ordenances
–diu- si es pot reduir algun gravamen més, sempre serà interessant.
El Sr. alcalde diu que el grup del PSC hi vota favorablement i així continua el
tràmit.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a la modificació de les Ordenances fiscals del
municipi de Sant Celoni per a l'any 2013 i següents.
Vista la memòria del regidor d'Economia, l'informe de l'interventor accidental i
altra documentació obrant a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per 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 provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir
per a l’exercici de 2013 i següents.
2. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa
12. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants
14. Taxa per la recollida d’escombraries
15. Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals
16. Taxa per la retirada i immobilització de vehicles a la via pública
18. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia
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llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls
posteriors a l’inici de l’activitat
20. Taxes per serveis generals
3. Indicar que el text de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, és
coincident amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí oficial de la província de 29 de setembre de 2012.
4. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text de les modificacions aprovades provisionalment,
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí oficial de la província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
4. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA FORMULADA PEL SR.
JORDI ARENAS VILÀ A LA SEVA CONDICIÓ DE REGIDOR MUNICIPAL PER
LA LLISTA DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÉS
MUNICIPAL (PSC-PM).
Pren la paraula el Sr. Arenas i diu:
Després d’un període d’11 anys i mig, l’increment de la meva activitat
professional ha motivat que voluntàriament deixi la meva tasca com a
representant municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni. No vull amagar, i a més
ho he dit públicament, que ideològicament pel que fa el tema de la identitat
nacional no comparteixo la visió que té l’actual direcció del PSC. He de dir, però,
que en cap moment he estat pressionat per aquesta causa per ningú i això ho
vull remarcar, perquè és d’agrair.
Me’n vaig i només tinc paraules d’agraïment: per l’alcalde, Joan Castaño, per
haver-me fet confiança; pels regidors i regidores de tots els grups municipals,
especialment del grup Socialista i també per CIU, la CUP, ICV i d’ERC d’anteriors
legislatures; per tots els treballadors i treballadores municipals per haver pogut
compartir una tasca en favor del nostre poble i als celonins, celonines,
batlloriencs i batllorienques per la seva comprensió. També agraeixo l’amistat de
molta gent d’arreu del país i el suport que m’han mostrat en aquest moment de
canvi.
Per tant, me’n vaig content i agraït, no sé si algun dia tornaré, però el que sí sé
és que he après molt i que m’ho he passat molt bé.

12

Us estaré observant i des de la meva condició de veí de Sant Celoni us demano
que treballeu per un benefici comú, que és mirar pels interessos dels veïns i
veïnes de Sant Celoni i La Batllòria, i pels interessos del nostre país Catalunya.
Una abraçada a totes i a tots. Gràcies de tot cor.
El Sr. alcalde diu:
Benvolgut Jordi,
Ara fa 11 anys i mig que vas començar “a fer de regidor” en el grup del PSC,
amb una dedicació extraordinària , amb l’objectiu convençut de servir als veïns i
veïnes per aconseguir un salt qualitatiu de millora a Sant Celoni, un salt
endavant. Recordo especialment la legislatura 2003-2007 en la que vam
treballar de bracet i de valent per aconseguir, entre d’altres objectius, una
òptima planificació del Pla d’Equipaments.
Vull agrair-te públicament la teva tasca en l’Equip de Govern, on a més de
regidor convençut de la teva missió, ens has transmès el teu tarannà, el teu
caràcter pausat i serè a l’hora de resoldre les qüestions i dificultats que sempre
es presenten en treballs actius, seriosos i de compromís com ho és la
singladura del nostre grup municipal, del PSC, ara al govern, altra hora a
l’oposició, però sempre tenint com a objectiu que l’orgull de sentir-se celoní ens
impregni a totes les persones del nostre municipi.
Jordi, gràcies, també per la teva honradesa en donar pas a una nova persona
que pugui dedicar més temps a la gestió municipal, sortosament el motiu és
l’excés de feina en la teva nova tasca mèdica en el món hospitalari , començada
fa uns mesos, aprofito par desitjar-te molta sort en aquesta etapa, que ben
segur tindràs com a excel·lent professional que ets.
Em tens a la teva disposició com amic personal, jo també compto amb tu !
Company, sort i gràcies.
El Sr. Deulofeu diu:
Jordi, simplement vull agrair-te el temps de dedicació que has tingut per Sant
Celoni i La Batllòria. Crec que per tots i totes ser regidors i tenir l’oportunitat de
treballar pel nostre municipi és un orgull i una satisfacció, i sempre he tingut la
sensació de que tu també ho vivies d’aquesta manera. ens coneixem des de fa
molts anys, som de la mateixa edat, hem compartit moltes coses ja en temps
d’adolescents, durant la joventut i professionalment, anant a aprendre a fer
sutures a l’Hospital quan encara érem estudiants, etc. Per tant, ens coneixem
des de fa molt temps i per això puc dir amb convenciment que la teva ha estat
una voluntat de servei.
Vull agrair la teva tasca, com ja he fet a títol personal i ara ho faig des del grup
municipal de CIU, i demanar-te que segueixis treballant, que estic segur que ho
faràs. Tenim reptes molt important com a país, tots plegats som coneixedors de
quin és el teu ideari i què és el que tu penses que necessita Catalunya i estic
convençut que hi continuaràs posant el teu gra de sorra, les teves ganes de
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treballar per fer que tot això sigui possible. Estic segur que ens trobarem en
aquest camí per aconseguir-ho.
Moltes gràcies.
El Sr. Corpas diu:
Nosaltres no hem compartit massa temps junts com a regidors, però volem
manifestar-te que totes les referències que ens han arribat en el si de la
militància de la CUP sobre la teva persona sempre han estat bones. Sempre hi
ha hagut bones paraules sobre la teva persona i la teva feina. Volem desitjar-te
molta sort en aquest nou camí.
La Sra. Montes diu:
Malgrat que com a regidors hem compartit poc temps, personalment ja ens
coneixíem d’abans i també vull desitjar-te molta sort en aquesta nova etapa. La
política a vegades crema una mica perquè tot el treball que es fa no sempre es
reconeix suficientment.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l’escrit presentat al registre general de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 22
d’octubre de 2012 pel Sr. Jordi Arenas Vilà, renunciant a la seva condició de regidor
municipal per la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés municipal
(PSC-PM).
Atès allò que estableixen l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general, l'article 9.4 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals i la Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta
Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals.
D’acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, correspon atribuir la condició de regidor d’aquesta corporació al
Sr. Josep Capote Martín, qui ocupava el següent lloc a la llista electoral de la
candidatura concorrent per la coalició del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés municipal (PSC-PM) a les eleccions locals celebrades el 22 de maig de 2011
(candidatura publicada al Butlletí oficial de la província de Barcelona de 26 d’abril
de 2011).
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Prendre coneixement de la renúncia a la condició de regidor de l’Ajuntament de
Sant Celoni formulada pel Sr. Jordi Arenas Vilà en escrit de 22 d’octubre de 2012.
2. Trametre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que,
d'acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985 del règim Electoral General i la
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Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central, expedeixi l’oportuna
credencial a favor del candidat següent: Sr. Josep Capote Martín.
3. Facultar el Sr. alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a
l’efectivitat i execució d’aquest acord.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.05 hores i
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde
Joan Castaño Augé

El secretari,
Ramon Oriol Grau
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