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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 31 DE MAIG DE 2012 
 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 31 de maig de 2012  
Inici: 21:10 hores 
Fi: 00:27 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: ordinari  
 
Assistents: 
 
President: Joan Castaño Augé  PSC-PM 
Regidors/es: Jordi Arenas Vilà  PSC-PM 
 Magalí Miracle Rigalós  PSC-PM 
 Julia de la Encarnación Gómez  PSC-PM 
 Josep M. Bueno Martínez  PSC-PM 
 Maria Isabel Coll Roig  PSC-PM 
 Jaume Tardy Martorell PSC-PM 
 Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
 Laura Costa Olivé CiU    
 Raül Garcia Ramírez CiU 
 Miquel Negre Sánchez  CiU 
 Dolors Lechuga Garcia CiU 
 Marià Perapoch Valls CiU 
 Josep Maria Garcia Sala CiU 
 Daniel Corpas Cullet CUP-PA 
 Gerard Masferrer Marfil CUP-PA 
 Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUIA-E 
 
Secretari: Ramon Oriol Grau  
Interventor: Joan Muntal Tarragó 
 
Ordre del dia: 
 
1. Ratificació, si s’escau, de la resolució de l’Alcaldia de 16.04.2012, de 

correcció d’una errada material en la modificació del contracte per a la gestió 
dels serveis de recollida i transport de residus i neteja viària. 

2. Ratificació, si s’escau, de la resolució de l’Alcaldia de 14.05.2012, de 
modificació dels preus de conservació de comptadors i conservació de 
boques d’incendi del servei de subministrament d’aigua potable. 

3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició del Consell de Poble 
de la Batllòria, amb la incorporació d’un nou membre. 
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4. Aprovació, si s’escau, del conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
per a la cessió temporal d’un habitatge a favor de l’Ajuntament de Sant 
Celoni. 

5. Aprovació inicial, si s’escau, de les Normes d’organització i funcionament de 
l’Escola bressol municipal. 

6. Donar compte al Ple municipal de l’informe emès per l’interventor accidental 
sobre la  morositat de l’Ajuntament de Sant Celoni en el primer trimestre de 
2012. 

7. Aprovació inicial, si s’escau, de la segona modificació de crèdit del 
pressupost de la Corporació per a 2012. 

8. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les Ordenances fiscals 
per a l’exempció, bonificació o reducció d’impostos, taxes i tarifes, en les 
activitats desenvolupades per les entitats del municipi. 

9. Aprovació, si s’escau, del conveni amb el Consell Català de l’Esport per al 
finançament de les obres de construcció d’un pavelló poliesportiu a la 
Batllòria. 

10. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a la 
“Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20: cap al bon govern 
ambiental i l’economia verda” promoguda per la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la sostenibilitat. 

11. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a 
l’Associació de Municipis per la Independència. 

12. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general 
municipal d’ordenació per a l’adequació a la Directiva de Serveis del Mercat 
Interior 2006/123/CE i simplificació normativa. 

13. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA 
per instar a la Generalitat de Catalunya a evitar una externalització dels 
serveis que fins ara ofereix l’empresa pública Aigües Ter Llobregat. 

14. Aprovació, si s’escau, de la moció conjunta presentada pels grups municipals 
d’ICV-EUiA i la CUP per demanar responsabilitats a l’empresa ENAGAS i al 
Ministerio d’Indústria per la construcció del gasoducte Martorell-Figueres. 

15. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenten els grups municipals del 
PSC i d’ICV-EUiA-E per donar suport a la iniciativa legislativa popular per a 
la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el 
lloguer social. 

16. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenten els grups municipals del 
PSC i d’ICV-EUiA-E en defensa dels afectats per la contractació de 
“participacions preferents” emeses per diverses entitats financeres. 

17. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de 
Seguretat Ciutadana en els mesos de març i abril de 2012. 

18. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per 
l'Alcaldia en els mesos de març i abril de 2012. 

19. 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. 
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Pren la paraula la Sra. Purificación Martín Campos i diu, en castellà: 
 
<< Vengo a recordarles muy brevemente la historia de la urbanización Boscos 
del Montnegre. 
 
Los vecinos de Boscos del Montnegre veníamos de un sistema de gestión por 
compensación que duraba casi 30 años, en el cual las obras eran contratadas por 
nosotros; esto daba lugar a constantes discusiones y, con los años, la situación 
se hizo insoportable. 
 
A fuerza de insistir algunos vecinos ante el Ayuntamiento pidiendo que se 
cambiara el sistema de gestionar la urbanización, el Sr. Capote, entonces regidor 
de Urbanismo, nos propuso pasar a un sistema de cooperación en el cual el 
Ayuntamiento gestionaría todas las obras que se realizaran en Boscos del 
Montnegre y los vecinos de la urbanización asumiríamos el coste económico. Así, 
el 18 de marzo de 2006, reunidos en asamblea todos los propietarios, se aprobó 
el paso de compensación a cooperación propuesto por el Sr. Capote, aliviados y 
felices porque así acabaríamos con tanta discusión que estaba deteriorando la 
convivencia entre vecinos. 
 
Posteriormente, el día 11 de febrero de 2008, el Ayuntamiento aprobó 
definitivamente el cambio de sistema de gestión que, como dice textualmente el 
acta del Pleno, supone la disolución de la Junta de compensación. Hasta aquí 
bien.  
 
Pero no hace mucho reaparece una nueva Junta de liquidación, que no está 
reconocida ni votada en ninguna reunión de vecinos y que no aparece inscrita en 
ningún documento. En el caso de que esta junta hubiera sido votada en 
asamblea (que no es así) o fuera legal por algún motivo, sólo sería lo que dice su 
nombre: una junta para liquidar lo que quedase del antiguo sistema de 
compensación, pero nunca para decidir, hacer y, menos aún, firmar nada en 
nombre de los vecinos. 
 
Pues resulta, señores, que esta junta ha autorizado al Ayuntamiento a cobrarnos 
los gastos por la limpieza del perímetro de la urbanización y, además, nos hace 
responsables económicos a todos los vecinos, del pago de las parcelas privadas 
que el Ayuntamiento ha limpiado por vía ejecutiva en caso de que sus dueños se 
nieguen a pagar.  
 
Esta junta no está legitimada para hacer esto, pero al Ayuntamiento le ha venido 
de maravilla utilizarla para cobrar una actuación que se hizo hace ya varios años, 
muy mal gestionada por los responsables de urbanismo.  
 
Por ley (y sinó, por deferencia a las persones), cualquier obra que se quiera 
realizar en cooperación tendría que ser primero propuesta en asamblea a todos 
los afectados, presentando presupuestos y explicando cómo se hará y cuándo se 
podrá pagar, y que la asamblea lo aprobara. Pero no ha sido éste el caso. Aquí 
se ejecutó y luego se “echó mano” de esta Junta de liquidación para poder 
cobrar. 
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Lo que pretendo aburriéndoles con mi pequeño problema (pequeño comparado 
con la que está cayendo en el país) es pedir a quien corresponda que haga todo 
lo posible para que esta junta desaparezca. Cabe dejar claro que no se trata de 
un asunto entre vecinos, como en varias ocasiones me han dicho. Y en el caso 
de que al Ayuntamiento le interese seguir manteniendo esta junta, yo pido, por 
todo lo dicho, que a nosotros, Purificación Martin Campos y Víctor Gaspar 
González, dueños y responsables de la parcela 18 de Boscos del Montnegre, se 
nos desvincule totalmente de esta Junta de liquidación, ahora y en el futuro, 
antes de que nos veamos afectados por cualquier cosa que llegaran a firmar en 
nuestro nombre. 
 
Para terminar, según el acuerdo del Pleno municipal del día 11 de febrero de 
2008, toda obra o actuación que se haga en Boscos del Montnegre, que no sea 
propuesta y gestionada por el Ayuntamiento y aprobada en asamblea por los 
vecinos es totalmente ilegal.>> 
 
Finalitzada la intervenció de la Sra. Martín, el Sr. alcalde pregunta al Sr. 
secretari si podria explicar el tema de les juntes a nivell jurídic. 
 
El Sr. secretari respon que aquest assumpte es porta des de l’Àrea municipal 
d’Entorn. En tot cas –diu- hauria d’estudiar el tema. No he entès exactament si 
es referia a unes determinades obres que s’han realitzat a la urbanització o 
estem parlant de l’execució de la franja perimetral de protecció contra incendis, 
que és una obligació legal per a totes les urbanitzacions. 
 
El Sr. alcalde explica que la urbanització Boscos del Montnegre ha passat de 
gestionar-se per un sistema de compensació a un sistema de cooperació, però 
sembla que la Junta de compensació no ha desaparegut del tot o s’ha 
transformat en una Junta de liquidació. No sé –diu- si es tracta d’un tema 
municipal o privat. 
 
El Sr. secretari indica que és la pròpia Junta de compensació qui ha de fer tots 
els tràmits fins a la seva liquidació definitiva o, si s’escau, fins a la seva 
conversió en Associació de propietaris.  
 
El Sr. alcalde diu que, com ja va indicar l’advocat Sr. Ramon Verdaguer, la Junta 
de compensació s’extingeix per ella mateixa. Arran de les reclamacions de la 
Sra. Martín –diu-, vaig fer gestions per agilitzar aquesta qüestió, però des de 
l’Ajuntament de Sant Celoni només podem pressionar fins a un cert límit. Els 
membres de la Junta m’han confirmat que aquesta setmana estaven acabant de 
fer els comptes de la liquidació per poder tancar el tema. Si en un termini 
raonable no s’ha dissolt la Junta, mirarem si l’Ajuntament té alguna manera legal 
d’obligar-los a dissoldre-la, com es van comprometre a fer. 
 
D’altra banda, les franges perimetrals contra incendis són obligatòries per llei per 
protegir les urbanitzacions dels incendis forestals. Per la informació de què 
disposo, el cost d’aquestes franges l’han d’assumir els veïns de Boscos del 
Montnegre i ja se’ls ha notificat la quota que correspon pagar a cadascú. Val a 
dir que vam obtenir una subvenció de la Generalitat de Catalunya, gràcies a la 
qual s’ha reduït el cost per als veïns. 
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La Sra. Martín diu que la Junta de compensació no estava activa quan es van 
executar aquestes franges perquè el Ple ja havia acordar la seva dissolució. Però 
l’Ajuntament –diu- ha utilitzat una Junta de liquidació, que no és legal ni està 
aprovada per ningú, per imputar als veïns el pagament de la franja perimetral. 
És cert que la llei obliga les urbanitzacions a disposar d’una franja perimetral de 
protecció contra incendis, però la llei també ens obligava a tenir una segona via 
d’accés i de sortida, que no s’ha fet. Jo he lluitat quatre anys seguits per aquesta 
via d’evaquació, que és molt més important que la franja perimetral perquè les 
tres urbanitzacions (Can Coll, Cal Batlle i Boscos del Montnegre) només tenim 
una única sortida en cas d’incendi. Em van marejar d’un costat a l’altre fins que 
es va derogar aquesta llei. Vostès sempre guanyen amb les seves paraules 
perquè tenen molts més coneixements que jo. Però jo sé per què lluito... Voldria 
que la Junta de compensació desaparegués del tot i així poder-nos desvincular 
d’ella. M’he reunit amb l’Ajuntament quatre vegades, com a mínim, per parlar 
d’aquest tema, però no ha servit de res.>> 
 
El Sr. alcalde diu que la responsabilitat de l’Ajuntament és complir amb la llei. 
Les franges perimetrals contra incendis –diu- són obligatòries per a les 
urbanitzacions. L’obligació de disposar d’una segona via d’accés es va derogar 
perquè, segurament, era impossible de complir en segons quins llocs. Penso que 
mica en mica les urbanitzacions s’aniran regularitzant i ajustant a la legalitat, 
però és un tema costós perquè les persones que van comprar les parcel·les cap 
als anys seixanta, les van adquirir molt barates i sense cap tipus de servei. I 
això encara s’està pagant per part dels propietaris dels terrenys i de tots els 
veïns del municipi. Pel que fa a la dissolució de la junta, des de l’equip de govern 
hem fet el que ens vam comprometre a fer: ens hem posat en contacte amb un 
dels membres de la junta, que ens va informar que s’estava treballant per 
dissoldre-la. L’Administració, però, no pot intervenir més enllà dels que ja hem 
fet. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Helena López, en representació de la 
Plataforma d’afectats per la hipoteca (PAH) i diu: 
 
<< Venim a presentar-nos. La Plataforma d’afectats per la hipoteca (PAH) es va 
constituir fa només dos mesos. El Sr. alcalde ens ha informat que avui es porta 
al Ple una moció presentada pels grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA-E per 
donar suport a la iniciativa legislativa popular per a la regulació de la dació en 
pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social, i hem volgut 
ésser-hi presents.  
 
També volem donar suport a l’esmena que presenta el grup municipal de la CUP 
a aquesta moció perquè considerem important anar una mica més enllà. Està 
molt bé que l’Ajuntament de Sant Celoni es declari a favor debatre aquesta 
iniciativa legislativa popular en el Congrés dels Diputats, però també està molt 
bé que s’impliqui activament en el procés de recollida de signatures i doni suport 
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a les mobilitzacions. Si no es coneixen els casos reals, resulta més difícil ajudar 
la gent. Justament la setmana passada hi va haver un intent de desnonament al 
municipi que, per sort, es va poder aturar en el darrer moment. Sabem que no 
és fàcil, però pensem que l’Ajuntament pot pressionar més per mirar d’ajudar 
aquestes famílies, a banda de la importància de poder canviar la llei perquè no 
arribin a produir-se aquestes situacions. Per acabar, voldria demanar el suport 
logístic possible a la recollida de firmes d’aquesta iniciativa legislativa popular”. 
 
El Sr. alcalde agraeix a la representant de la PAH la seva presentació davant el 
Ple municipal i la tasca que està portant a terme l’associació. A tots ens 
preocupa –diu- el problema dels desnonaments dels qui no poden pagar la 
hipoteca. Des de l’Ajuntament estem posant els recursos possibles i oferint 
serveis com l’Ofideute, que ja ha gestionat una vintena de casos per mirar 
d’evitar el desnonament de les famílies.      
 
Hem parlat amb els regidors de la CUP, que han presentat una esmena a la 
totalitat a la moció que presentem els grups del PSC i d’ICV-EUiA-E, i que també 
comparteixen els regidors de CiU. Uns i altres hem convingut que els acords que 
es plantegen a l’esmena s’afegeixin als acords proposats en la moció inicial. 
D’aquesta manera, la moció esmenada s’aprovarà per unanimitat i se li donarà la 
difusió necessària. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Intervé una altra persona del públic per manifestar la seva queixa davant les 
moltes deposicions de gossos que hi ha a les voreres i als parcs de Sant Celoni i 
per proposar que l’Ajuntament apliqui un impost als propietaris d’aquests 
animals. També es lamenta que alguns ciutadans estrangers s’emportin els 
cartrons dels contenidors de paper per després vendre’ls.  
 
El Sr. alcalde respon que la qüestió dels excrements de gossos a la via pública és 
un problema derivat de l’incivisme d’algunes persones. Si s’aplica un impost 
només pel fet de ser propietari d’un gos estarem castigant també a les persones 
que educadament recullen les deposicions dels seus gossos i, en canvi, els 
incívics continuaran actuant de la mateixa manera per molt que paguin un 
impost. S’ha limitat l’accés dels gossos als parcs infantils, però és difícil poder 
controlar en tot moment que això es compleixi i sancionar a qui no ho respecti. 
Amb la propera implantació de la policia de proximitat s’intentarà posar més 
vigilància sobre aquest problema, però és una situació que no es resoldrà sense 
educació per part de la gent. 
 
Pel que fa als cartrons o a la ferralla que algunes persones s’emporten dels 
contenidors, això és producte de les grans dificultats econòmics que pateix molta 
gent arreu del nostre país. La recollida selectiva de paper i cartró dels municipis 
ha patit una important davallada perquè se’ls emporten tan bon punt els veïns 
els dipositen als contenidors, i això repercuteix en els ingressos que l’Ajuntament 
percep per aquest concepte. Podem mirar d’establir algun tipus de vigilància 
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sobre les persones que viuen d’això d’una manera regular i que en fan un 
negoci, sobretot els dijous, que és quan es fa la recollida del paper. 

 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Atès que ningú més fa ús de la paraula, el Sr. alcalde dóna inici a la sessió 
plenària. 
  
 
 
1. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE 
16.04.2012, DE CORRECCIÓ D’UNA ERRADA MATERIAL EN LA 
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE 
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA. 
 
El Sr. alcalde explica que es tracta de corregir una petita errada aritmètica, de 
només 17 €, en l’import de la modificació del contracte per a la recollida 
d’escombraries i neteja viària que es aprovar en el darrer Ple ordinari. 
  
El Sr. Deulofeu diu que els regidors de CiU s’abstindran en la votació, per 
coherència amb el seu posicionament en aquest tema en el Ple anterior. 
  
La Sra. Montes considera correcte que, si s’ha comès un error aritmètic, es 
vulgui posar en ordre. 
 
El Sr. Masferrer diu que la modificació del contracte amb Concesionaria 
Barcelonesa ja es va discutir en el Ple anterior. Votem a favor d’aquesta 
correcció –diu- perquè el fet de no esmenar l’error no influirà en la forma de 
gestió del servei. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
El Ple municipal, en sessió de 2 d’abril de 2012, va aprovar la modificació del 
contracte per a la gestió dels serveis de recollida i transport de residus sòlids 
urbans, matèria orgànica, objectes voluminosos, paper-cartró i neteja viària del 
municipi de Sant Celoni, en el sentit de suprimir part del servei de neteja viària 
per reduir el preu del contracte, en el context de reducció de la despesa per fer 
front a la davallada d’ingressos derivada de la crisi econòmica. 
 
Amb posterioritat a dit acord, des de la Secretaria municipal s’ha posat de 
manifest l’existència d’un error material i aritmètic en l’acord del Ple, que deriva 
de l’errònia transcripció d’un informe del tècnic municipal de l’àmbit d’Espai 
Públic i que, en definitiva, suposa una diferència de 17,35 € en l’import de 
reducció del contracte. No obstant, l’errada no afecta l’import final en què es fixa 
el nou preu del contracte, que és de 836.851,02 €. 
 
D’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les 



 8

administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents 
en els seus actes. 
 
Atès que per a l’efectiva implementació de la reducció de la despesa era 
necessari formalitzar la modificació del contracte en el corresponent document 
administratiu sense més demora, i que no es preveia cap altre Ple municipal fins 
al proper ordinari del mes de maig per tal de rectificar l’errada detectada, en 
data 16 d’abril de 2012 l’Alcaldia va dictar una resolució que, en la seva part 
dispositiva, diu així: 
 
<< 1. Rectificar l’errada material i aritmètica soferta en la part dispositiva de 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 2 d’abril de 2012 en el sentit següent: 
 
On diu: 
 

2. Determinar que el preu del contracte per l’exercici 2012 es reduirà en la 
quantitat de 55.698,30 € (IVA exclòs), quedant fixat el nou preu, pel 
període comprés entre el dia 1 d’abril de 2012 i fins a la finalització del 
contracte, que es produirà en data 31.12.2012, en 836.851,02 € (IVA 
exclòs). 
 

Ha de dir: 
 
2. Determinar que el preu del contracte per l’exercici 2012 es reduirà en la 
quantitat de 55.715,65 € (IVA exclòs), quedant fixat el nou preu, pel 
període comprés entre el dia 1 d’abril de 2012 i fins a la finalització del 
contracte, que es produirà en data 31.12.2012, en 836.851,02 € (IVA 
exclòs). 

 
2. Elevar aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament per a la seva ratificació. 
 
3. Notificar aquesta resolució a les persones interessades amb indicació dels 
recursos a què hi hagi lloc. >> 

 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa 
de Serveis Comunitaris, per 10 vots a favor de les senyores Miracle, De la 
Encarnación, Coll i Montes i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno, Tardy, Corpas 
i Masferrer, i 7 abstencions de les senyores Costa i Lechuga i dels senyors 
Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch i Garcia Sala, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia de 16 d’abril de 2012 per la que es rectifica 
l’errada material i aritmètica comesa en la part dispositiva de l’acord del Ple 
municipal de 2 d’abril de 2012, de modificació del contracte dels serveis de 
recollida i transport de residus sòlids urbans, matèria orgànica, objectes 
voluminosos, paper-cartró i neteja viària del municipi de Sant Celoni, en el  
sentit que l’import correcte de la reducció del preu del contracte per a l’exercici 
de 2012 és de 55.715,65 €.  
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2. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE 
14.05.2012, DE MODIFICACIÓ DELS PREUS DE CONSERVACIÓ DE 
COMPTADORS I CONSERVACIÓ DE BOQUES D’INCENDI DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. 
 
El Sr. alcalde explica que en darrer Ple de 2 d’abril es van les noves tarifes del 
servei de subministrament d’aigua potable. L’acord adoptat pel Ple –diu- s’ha 
enviat a la Comissió de Preus de Catalunya per a la seva autorització. S’ha 
observat, però, que els preus per a la conservació de comptadors i de boques 
d’incendi no correspon ser autoritzats per la Comissió de Preus de Catalunya. En 
aquests imports s’havia aplicat el mateix augment que en el conjunt de tarifes 
(un 14,23%), quan no es pot cobrar més del cost real del servei. Per tant, 
l’empresa concessionària hauria tingut un ingrés extra per un error tècnic de 
l’Ajuntament. Per això, per resolució de l’Alcaldia, s’han rebaixat 
aproximadament un 10% els preus que s’havien aprovat pels conceptes de 
conservació de comptadors i de boques d’incendi. Es proposa al Ple ratificar 
aquesta resolució.    
 
El Sr. Deulofeu diu que el grup municipal de CiU votarà a favor d’aquesta 
ratificació, també en coherència amb el que van votar en el darrer Ple ordinari. 
 
La Sra. Montes diu que votarà a favor d’aquest punt per tractar-se d’una rebaixa 
de preus, encara que sigui poc significativa. 
 
El Sr. Corpas diu que els regidors de la CUP també votaran a favor de ratificar 
aquesta resolució. Com ja vam dir en aquell Ple –diu- tornem a criticar el 
desmesurat augment de preu de les taxes del servei d’aigua potable, per ser 
molt superior a l’IPC i per no ser proporcional a la tarificació per trams de 
consum.  
 
Després d’aquestes intervencions i  
 
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació de les tarifes del servei de 
subministrament d’aigua potable de Sant Celoni, les quals van ser aprovades pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió de 2 d’abril de 2012. 
 
Atès que en el referit expedient també es determinaven els preus de conservació 
de comptadors i conservació de boques d’incendis, els quals preus no estan 
regulats i, per tant, la seva aprovació no correspon a la Comissió de Preus de 
Catalunya, sinó a l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Atès que amb l’augment de preus de conservació de comptadors i boques 
d’incendi els ingressos totals del servei són superiors als costos del servei. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor accidental, del qual resulta que amb les 
tarifes aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 2 d’abril de 2012 els 
ingressos totals del servei són superiors als costos del servei, atès que 
s’incrementaven els preus de conservació de comptadors i de boques d’incendi 
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respecte la petició efectuada per Sorea SA, però a l’estudi econòmic no es 
modificaven els ingressos per aquest concepte. 
 
Per raons d’urgència, atès que la Comissió de Preus de Catalunya té previst 
aprovar el dia 24 de maig de 2012 les tarifes proposades per l’Ajuntament, 
mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 14 de maig d’enguany es va aprovar la 
modificació dels preus de conservació de comptadors i conservació de boques 
d’incendi, per tal de mantenir l’equilibri econòmic de l’estudi de tarifes aprovat 
pel Ple de l’Ajuntament en data 2 d’abril de 2012. 
 
Pel qual motiu, a proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la 
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors 
presents, el Ple municipal ACORDA:  
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia de data 14 de maig de 2012 i, en 
conseqüència, aprovar els preus que a continuació es relacionen en concepte de 
conservació de comptadors i conservació de boques d’incendi, els quals 
s’aplicaran en el mateix moment de l’entrada en vigor de les tarifes del servei de 
subministrament d’aigua potable aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 
2 d’abril de 2012: 
 
b) Conservació de comptadors 
Fins a 15 mm 0,60 €/mes 
De 20 mm 1,53 €/mes 
De 25 mm 2,14 €/mes 
De 30 mm 3,07 €/mes 
De 40 mm 6,15 €/mes 
De més de 40 mm 9,21 €/mes 

c) Conservació de boques d’incendi 9,46 €/mes 
 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ 
DEL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA, AMB LA INCORPORACIÓ 
D’UN NOU MEMBRE. 
 
El Sr. alcalde explica que una persona de la Batllòria ha demanat d’incorporar-se 
al Consell de Poble, a títol individual. 
 
Després d’aquesta intervenció i vist 
 
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, 
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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. 

• 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 grup municipal del PSC Magalí Miracle Rigalós 
Pel grup municipal de CiU Dolors Lechuga Garcia 
Pel grup municipal de la CUP  Daniel Corpas Cullet 
Pel grup municipal d’ICV  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. Dolors 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 
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que en formaven part a títol individual en l’anterior etapa que manifestessin la 
seva voluntat de continuar o no en el consell. 
  
Paral·lelament es va penjar un ban de l’Alcaldia en diversos punts de la 
Batllòria, oferint a tots els ciutadans i ciutadanes la possibilitat d’integrar la 
nova composició del Consell de Poble, amb motiu d’aquest procés de renovació.  
 
A la vista de les sol·licituds rebudes, el Ple municipal en sessió de 29 de 
setembre de 2011 va aprovar la nova composició del Consell Plenari del Consell 
de Poble de la Batllòria, tant les persones que representen a les entitats com 
aquelles que actuen a títol individual. 
  
En sessions posteriors el Ple municipal ha aprovat les incorporacions i les baixes 
de nous membres. 
 
En data 18 d’abril de 2012 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni una 
instància del Sr. Manuel Valle Corrales, expressant el seu interès en formar 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 de donar d’alta al Sr. Manuel Valle Corrales, a títol individual. 
 
2. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i als oportuns 
efectes, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI AMB L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA PER A LA CESSIÓ TEMPORAL D’UN 
HABITATGE A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
Intervé la Sra. Miracle i explica que es proposa al Ple l’aprovació d’un conveni 
amb l’Agència Catalana de l’Habitatge per a la cessió d’un pis d’inserció social a 
l’Ajuntament de Sant Celoni. Per a nosaltres –diu- és molt interessant disposar 
d’aquest pis per poder donar resposta a les demandes d’urgència social de 
famílies necessitades. La finalitat és l’acolliment temporal de persones, la 
situació de les quals permeti trobar una solució definitiva en un període màxim 
de 6 mesos, prorrogable. Es preveu poder fer ús d’aquest pis a partir del proper 
mes de juliol.  
 
El Sr. Deulofeu pregunta com es farà la selecció de les persones que puguin 
accedir a aquest habitatge i de quina manera es coordinarà. 
 
La Sra. Miracle respon que entre l’Oficina Local d’Habitatge i els Serveis Socials 
de l’Ajuntament s’està elaborant el projecte per a l’aplicació definitiva de les 
finalitats d’aquest conveni. Podem acordar –diu- una reunió per explicar-vos el 
procediment que es seguirà. 
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El Sr. Deulofeu diu que li sembla una bona iniciativa. De fet –diu-, el bloc 
d’habitatges de protecció social del carrer Lluís Companys, número 3 (on està 
situat el pis que se’ns cedeix) està gestionat per la Generalitat de Catalunya i tot 
sovint hi queden pisos buits. L’adjudicació a noves famílies és un procés llarg i, 
per això, en el seu moment vam plantejar a la Generalitat de poder-ho gestionar 
des del mateix Ajuntament. Estem satisfets que s’hagi fet possible en aquest cas 
i pensem que seria bo avançar en aquesta línia de treball per, si és possible, 
disposar de més habitatges per a situacions d’emergència. Estem a la vostra 
disposició per reunir-nos i reflexionar sobre les diverses solucions per aconseguir 
més pisos amb aquesta mateixa finalitat. 
  
La Sra. Miracle anuncia que convocarà a tots els grups municipals per explicar-
los el que s’està treballant des dels Serveis Socials en aquest àmbit. 
 
El Sr. alcalde diu que la reunió es podria fer extensiva a la feina que està fent 
l’Oficina Local d’Habitatge, que treballa conjuntament amb els Serveis Socials en 
aquest tema, atès que ens els darrers temps s’estan multiplicant els casos de 
necessitat imperiosa d’habitatge per part d’algunes famílies. En el cas que ens 
ocupa –diu-, el pis que ens cedeix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té una 
superfície de 73 m2 i un preu de lloguer de 137 €, més despeses de comunitat.   
  
El Sr. Masferrer diu que els regidors de la CUP votaran a favor d’aquest punt. No 
podem deixar de dir, però, que la millor manera de facilitar l’accés de la gent a 
l’habitatge és baixar els preus del mercat. I una de les coses que es poden fer 
des de l’Ajuntament per afavorir aquesta baixada de preus –diu- és activar d’una 
vegada per totes l’increment del 50% de l’impost sobre els béns immobles 
d’aquells habitatges que estan desocupats. Fa anys que tenim aprovat un 
reglament en aquest sentit i no sabem perquè no s’aplica.  
 
El Sr. alcalde diu que va fer arribar a l’anterior regidora del grup municipal de la 
CUP un estudi en què es deixava molt clar que s’havia d’aprovar un reglament 
estatal (que encara no s’ha aprovat), sense el qual no és possible poder executar 
aquest recàrrec de l’IBI sobre els habitatges buits que el Ple municipal va 
aprovar en el seu moment. 
  
El Sr. secretari indica que aquesta qüestió consta també en l’informe jurídic que 
va emetre quan el Ple va aprovar aquesta mesura. 
 
El Sr. Masferrer diu que el grup municipal de la CUP coneix la llei, però creu que 
aquest apartat no queda tan clar i, en absència d’un reglament superior, 
consideren que pot aplicar-se un reglament d’àmbit local. És a dir, si un 
reglament de rang superior inhabilités el nostre –diu- òbviament no seria 
aplicable allò aprovat pel Ple municipal, però, al no existir, el nostre reglament 
local pot ser totalment efectiu. 
 
El Sr. alcalde diu que ell no és jurista, però l’equip de govern es refia de 
l’informe del Sr secretari. En tot cas, -diu- caldria que s’argumentés legalment 
que el reglament municipal per incrementar l’IBI als habitatges desocupats es 
pot aplicar amb la garantia de no ser impugnat i que després no pugui ser 
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executat. Si us sembla, ens podeu passar un informe amb tot un argumentari 
jurídic al respecte. 
  
El Sr. Masferrer diu que l’únic que fa falta és ser una mica més valents. 
 
El Sr. alcalde diu que, si aquesta és l’argumentació, podem revisar el tema.  
 
La Sra. Montes diu que, òbviament, el seu vot serà favorable a la proposta i 
considera que són necessaris més habitatges d’inserció social. 
 
El Sr. alcalde diu que en el seu moment es va promoure la construcció 
d’habitatges de protecció oficial de compra. Posteriorment, en les darreres 
legislatures s’han fet promocions d’habitatges socials de lloguer. El pis objecte 
de cessió correspon a la primera promoció de lloguer feta fa molts anys en un 
terreny de l’Ajuntament per la Generalitat de Catalunya (ADIGSA). També s’ha 
fet un esforç, juntament amb la Fundació Acció Baix Montseny, per poder 
destinar un habitatge de lloguer de la promoció del carrer M. Aurèlia Capmany a 
persones amb discapacitat. De coses ja se n’han fet, però segur que caldrà fer 
més passos a la vista de les necessitats actuals. 
  
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya han 
considerat d’interès la col·laboració i el suport mutu en el desenvolupament dels 
programes socials d’habitatge relacionats amb la inclusió de persones amb 
especials necessitats d’atenció. 
  
En aquesta línia, han formulat una proposta d’establiment de conveni per a la 
cessió de l’ús d’un habitatge, propietat de l’Institut Català del Sòl i administrat 
per l’ l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a favor de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, per possibilitar l’accés a un habitatge públic per part de persones en risc 
d’exclusió. En concret s’ha plantejat disposar per a aquest ús, l’habitatge de 
protecció oficial que actualment es troba buit i ubicat al carrer Lluís Companys i 
Jover, número 3, bloc 1, 2n 1a (habitatge amb plaça d’aparcament). 

 
El conveni es formula amb una vigència d’un any, a partir de la data de la seva 
signatura, podent prorrogar-se successivament per períodes d’idèntica durada, 
sempre i quan es constati un ús adequat de l’habitatge i dels elements comuns 
de l’edifici. 
 
L’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya indica que l’Agència té com objectiu executar i gestionar les polítiques 
d’habitatge que són competència de la Generalitat de Catalunya, les quals s’han 
de desenvolupar d’acord amb els principis de cooperació i col·laboració amb els 
ens locals i en concertació, si s’escau, amb altres ens de caràcter públic o privat. 
 
La mateixa Llei 13/2009, de 22 de juliol, atorga a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya la funció d’evitar que cap persona resti exclosa d’un habitatge per 
motius econòmics i garantir l’estabilitat i la seguretat dels residents més 
vulnerables. 
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L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, preveu que les administracions 
públiques catalanes poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents 
o vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. 
 
Ambdues parts consideren la necessitat d’establir un mecanisme àgil i efectiu per 
a l’accés a aquest habitatge públic per a persones del municipi amb especials 
necessitats d’atenció, que en aquest cas es defineix mitjançant el conveni 
proposat. 
 
Atès l’evident interès públic de la iniciativa, en la mesura que es configura com 
una modalitat de recurs que permet la recerca i innovació en fórmules per a 
l’atenció de les persones en risc d’exclusió. 
 
Vist l’informe del director de l’Àrea de Serveis a les Persones, redactat al 
respecte. 
 
Atès que el conveni resta supeditat a la seva aprovació per part del Ple 
municipal. 
 
A proposta de la regidora de Comunitat i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el 
Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar el conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament 
de Sant Celoni per a la cessió temporal d’un habitatge públic, situat al carrer de 
Lluís Companys i Jover, número 3, bloc 1, 2n 1a, d’aquesta vila, per possibilitar 
l’accés a un habitatge per part de persones en risc d’exclusió. 
 
2. Notificar l’acord precedent a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
 
5. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LES NORMES D’ORGANITZACIÓ 
I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL. 
 
La Sra. de la Encarnación explica que es proposa al Ple l’aprovació inicial de les 
Normes d’organització i funcionament de l’Escola bressol municipal, que s’han 
elaborat de manera conjunta entre la direcció de l’escola, els tècnics municipals 
d’educació i l’AMPA del centre. Se n’ha informat a la resta de grups municipals 
per si volien fer alguna modificació o aportació, i en la darrera reunió de la 
Comissió de seguiment de l’Escola bressol es van aprovar aquestes normes. En 
elles es regula amb detall les funcions dels òrgans directius, els usos dels espais, 
els horaris d’entrada i sortida, la promoció de la convivència, el règim 
disciplinari, etc, fins un total de 65 articles. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de maig de 2008, va aprovar inicialment 
el projecte d’establiment del servei públic “Centre per a la petita infància i família 
– Escola bressol municipal El Blauet”. D’acord amb l’apartat tercer de l’article 
159 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, 
de 13 de juny), dins el projecte d’establiment del servei es va aprovar també el 
Reglament regulador del servei i del règim estatutari dels usuaris de l’Escola 
bressol municipal El Blauet, que va ser publicat al Butlletí oficial de la província 
de Barcelona de 9 de setembre de 2008. 
 
El gener de l’any 2009 es va posar en funcionament el referit servei.  
 
La Llei 12/2009 d’educació de Catalunya, estableix al seu article 98 que els 
centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya exerceixen l’autonomia 
organitzativa per mitjà d’una estructura organitzativa pròpia i de les normes 
d’organització i funcionament. 
 
L’esmentat article queda desplegat pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia dels centres educatius, que en el seu capítol tercer defineix i descriu 
el que han de ser les normes d’organització i funcionament del centre, que 
passen a substituir els antics reglaments reguladors del servei i del règim 
estatutari dels usuaris.  
 
Aquest decret estableix el contingut mínim que ha de contenir la normativa 
d’organització i funcionament del centre. 
 
Per tal d’adequar el funcionament del centre a les necessitats actuals i a la 
normativa actual, la Comissió de seguiment del Centre per a la petita infància i 
família – Escola bressol municipal El Blauet, en diverses reunions, ha anat 
treballant diferents propostes de normes d’organització i funcionament del 
centre. Finalment, en la reunió del dia 21 de maig de 2012 es va consensuar un 
text que té com a objectiu actualitzar el vigent reglament regulador del servei i 
del règim estatutari, adequant-lo també a la normativa actual.  
 
Vist el text de les “Normes d’organització i funcionament de l’Escola bressol 
municipal El Blauet” elaborat a l’efecte, que a la seva entrada en vigor derogarà 
l’actual Reglament regulador del servei i del règim estatutari dels usuaris de 
l’escola bressol municipal El Blauet, publicat al BOP de 9 de setembre de 2008. 
 
Vist l’informe emès per l’Àrea de Cultura, favorable a l’aprovació del text. 
 
A la vista dels següents fonaments de Dret: 
- Llei 12/2009 d’educació de Catalunya 
- Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius 
- Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, articles 49, 70.2 i 
concordants 
- Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, articles 178 i concordants 
- Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, articles 58 i següents 
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A proposta de la regidora de Cultura i previ dictamen de la Comissió informativa 
de Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment les “Normes d’organització i funcionament de l’Escola 
bressol municipal El Blauet”. 
 
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini de trenta dies mitjançant 
anuncis al tauler d’anuncis municipal i als diaris oficials escaients, als efectes que 
les persones interessades puguin formular reclamacions i suggeriments. Cas que 
no se’n presentin, l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre 
tràmit i es publicarà al Butlletí oficial de la província de Barcelona. 
 
3. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la 
efectivitat i execució d’aquest acord. 
 
 
6. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE L’INFORME EMÈS PER 
L’INTERVENTOR ACCIDENTAL SOBRE LA MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT CELONI EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012. 
 
El Sr. Bueno explica que, com és costum en aquest Ajuntament, es dóna compte 
al Ple municipal de l’informe de l’interventor municipal sobre la morositat de 
l’Ajuntament en el primer trimestre de 2012. Estem –diu- dins d’uns paràmetres 
acceptables pel que fa a la mitjana de pagament de les factures, que és de 36 
dies, això significa que des de la Intervenció municipal s’està fent una bona 
gestió i un control molt exhaustiu de la despesa, i que els comptes municipals 
són transparents.   
 
El Sr. Deulofeu diu que, segons el regidor d’Economia, el fet de donar compte de 
l’informe trimestral de morositat és un costum de l’Ajuntament, quan en realitat 
es tracta d’una obligació legal. He tingut la percepció –diu- que en aquest 
informe hi ha un percentatge més alt que en d’altres trimestres de factures 
pendents. Volia saber si això és així. 
 
El Sr. Bueno explica que, efectivament, es va decidir retenir una sèrie de 
factures de l’empresa que gestiona la depuradora d’aigües residuals, a l’espera 
de rebre els pagaments de l’Agència Catalana de l’Aigua. Hem de pensar –diu- 
que des del mes de juny de 2011 l’ACA ens deu la quantitat de 255.000 € 
corresponent a 2011 i 246.000 € a 2012 (mig milió d’euros en total). 
 
El Sr. alcalde respon que davant el gran desfasament entre les factures per la 
gestió de la depuradora i els cobraments per part de l’ACA, se’ns va advertir que 
l’equilibri econòmic de l’Ajuntament podia córrer un cert perill i, per això, es va 
decidir retenir una part de les factures.   
 
Després d’aquestes intervencions 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 
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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 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 dels quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació al registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents 
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 
primer trimestre de 2012. 
 
A proposta del regidor de Serveis Generals i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de 
l’informe de l’interventor accidental de l’Ajuntament de Sant Celoni corresponent 
al primer 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. 
 
 
7. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A 2012. 
 
El Sr. Bueno explica que el Comitè d’empresa i la Junta de personal han demanat 
que la part del salari que han deixat de percebre els treballadors municipals que 
van exercir el dret de vaga el passat 29 de març, es destini a finalitats socials, 
tal com estableix el conveni col·lectiu del personal. Per això, -diu- es proposa el 
traspàs de 3.024 € del capítol 1 del pressupost municipal (import total dels 
diners descomptats als treballadors) a subvencions socials (Banc d’aliments de 
Càritas i Creu Roja). 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
El dia 29 de març de 2012 alguns treballadors de l’Ajuntament de Sant Celoni van 
exercir el dret de vaga. 
 
Segons consta en certificat emès pel secretari de l’Ajuntament de data 7 de maig 
de 2012, la quantitat retinguda als treballadors que van exercir el dret a vaga és de 
3.024,24 €. 
 
El Conveni col·lectiu del personal laboral i el Pacte de condicions de treball del 
personal funcionari estableixen que, en cas de vaga, l’Ajuntament es compromet a 
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ingressar els diners descomptats als treballadors per aquesta causa al compte 
d’una ONG reconeguda que tingui representació al municipi. 
 
El Comitè d’empresa i la Junta de Personal van demanar, mitjançant instància de 4 
d’abril de 2012, que la quantitat retinguda als treballadors per l’exercici del dret de 
vaga es destinés a la Creu Roja- Càritas (Banc d’aliments). 
 
Per donar compliment a aquest compromís és requisit imprescindible traspassar el 
finançament de les diverses partides del capítol I del pressupost prorrogat a la 
partida de subvencions de l’àmbit de Comunitat, essent competència del Ple la 
referida transferència, d’acord amb allò establert a l’article 179.2 del Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes Locals. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor accidental. 
 
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant transferència 
de crèdit 2/2012, al següent tenor: 
 
Transferències de crèdit de partides del capítol I del vigent pressupost de 
la corporació 
 
Partides de despeses amb crèdits en baixa 
                                           
Partida          Descripció                Import € 
 
08 132 A0 120 Retribucions bàsiques  47,28 
00 931 A0 120 Retribucions bàsiques  88,17 
01 920 A0 120 Retribucions bàsiques  44,11 
01 920 B0 120 Retribucions bàsiques  59,05 
04 230 A0 120 Retribucions bàsiques  42,78 
04 231 A0 120 Retribucions bàsiques  45,29 
06 241 A0 120 Retribucions bàsiques  112,11 
06 430 A0 120 Retribucions bàsiques  57,12 
06 491 A0 120 Retribucions bàsiques  72,43 
06 912 A0 120 Retribucions bàsiques  58,95 
07 320 A0 120 Retribucions bàsiques  67,25 
07 321 D0 120 Retribucions bàsiques  41,27 
01 920 B0 130 Retribucions laboral fix  41 
01 920 C0 130 Retribucions laboral fix  54,88 
04 230 A0 130 Retribucions laboral fix  44,02 
04 231 A0 130 Retribucions laboral fix  148,33 
05 150 A0 130 Retribucions laboral fix  48,24 
05 170 A0 130 Retribucions laboral fix  127,33 
05 450 A0 130 Retribucions laboral fix  97,88 
06 491 A0 130 Retribucions laboral fix  42,93 
07 320 A0 130 Retribucions laboral fix  52,13 
07 321 A0 130 Retribucions laboral fix  47,71 
07 321 D0 130 Retribucions laboral fix  36,79 
07 323 F0 130 Retribucions laboral fix  170,56 
07 330 A0 130 Retribucions laboral fix  56,57 
07 330 B0 130 Retribucions laboral fix  94,5 
07 332 D0 130 Retribucions laboral fix  85,98 
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07 340 A0 130 Retribucions laboral fix  68,2 
07 342 C0 130 Retribucions laboral fix  45,36 
09 151 A0 130 Retribucions laboral fix  113,98 
00 931 A0 131 Retribucions laboral temporal  51,26 
01 920 A0 131 Retribucions laboral temporal  39,01 
04 231 A0 131 Retribucions laboral temporal  72,81 
04 232 A0 131 Retribucions laboral temporal  50,59 
05 170 A0 131 Retribucions laboral temporal  75,22 
06 241 A0 131 Retribucions laboral temporal  105,14 
06 241 B0 131 Retribucions laboral temporal  50,06 
06 431 A0 131 Retribucions laboral temporal  51,92 
06 491 B0 131 Retribucions laboral temporal  41,55 
07 321 B0 131 Retribucions laboral temporal  43,91 
07 321 C0 131 Retribucions laboral temporal  42,32 
07 321 D0 131 Retribucions laboral temporal  19,36 
07 323 F0 131 Retribucions laboral temporal  146,94 
07 332 D0 131 Retribucions laboral temporal  83,78 
09 151 A0 131 Retribucions laboral temporal  38,17 
TOTAL BAIXES 
 

3.024,24 

 
Partides de despeses amb altes de crèdits 
 
Partida          Descripció                Import € 
 
04.231E0.489          Subvencions de serveis socials               3.024,24 
TOTAL ALTES                                                                                                                 3.024,24   
 
  
2. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del 
següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí oficial de la Província, 
conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. En cas que durant el referit període no es presenti cap reclamació l'acord 
inicial es considerarà definitivament aprovat. 
 
 
8. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXEMPCIÓ, BONIFICACIÓ O REDUCCIÓ 
D’IMPOSTOS, TAXES I TARIFES, EN LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES 
PER LES ENTITATS DEL MUNICIPI. 
 
Intervé la Sra. de la Encarnación i diu que, en aplicació de la nova Ordenança de 
simplificació d’activitats i de promoció de l’activitat econòmica, qualsevol 
activitat que desenvolupin les entitats i/o associacions haurà de ser objecte de 
llicència municipal. El que proposem amb aquesta modificació de les Ordenances 
fiscals –diu- és deixar exemptes del pagament de taxes les activitats 
desenvolupades per les entitats o articular bonificacions per compensar aquests 
pagaments, a la vista dels pocs recursos econòmics de què disposen les entitats. 
Des de l’equip de govern valorem molt positivament la feina que es fa des del 
món associatiu, ja que contribueix a la dinamització cultural del municipi. 
Considerem que hem de donar suport a les entitats, no pas gravar-les amb 
impostos.  
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En concret –continua- es tractaria de modificar 4 taxes: l’Ordenança fiscal 
número 12 (taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic), l’Ordenança fiscal número 17 (taxa per expedició de 
documents administratius), l’Ordenança fiscal número 18 (taxa per a la prestació 
de serveis d’intervenció administrativa en les activitats dels ciutadans i les 
empreses) i l’Ordenança fiscal número 20 (taxes per serveis generals). Amb 
aquestes bonificacions, per exemple, les entitats municipals inscrites al Registre 
municipal d’associacions quedaran exemptes de pagament per fer ús dels espais 
de la Rectoria Vella o de l’edifici de Sax Sala. 
 
El Sr. alcalde diu que la normativa actual obliga a donar el mateix tractament a 
les activitats que persegueixen un benefici econòmic que a les activitats sense 
ànim de lucre que organitzen les entitats. En conseqüència, l’Ajuntament hauria 
de cobrar la mateixa taxa a uns i altres. Amb aquesta modificació de les 
Ordenances fiscals pretenem que les activitats que promouen les entitats i/o 
associacions del municipi no tinguin cap gravamen.      
 
El Sr. Corpas diu que els regidors de la CUP votaran a favor de la proposta. 
Volem comentar, però, que inevitablement el que sí han d’assumir les entitats 
quan organitzen una activitat –diu- és l’assegurança de responsabilitat civil. Per 
exemple, en el cas d’un concert per a més de 300 persones l’assegurança pot 
costar uns 400 €, import que trobem totalment desproporcionat. Per això, volem 
instar l’equip de govern a signar algun tipus de conveni amb alguna agència 
d’assegurances per poder aconseguir uns preus més econòmics i no ofegar a 
moltes entitats que contribueixen a la programació cultural del municipi.           
 
La Sra. de la Encarnación assumeix el compromís d’estudiar aquesta possibilitat. 
 
La Sra. Montes està d’acord amb la proposta que es porta al Ple perquè aquestes  
exempcions i bonificacions de les Ordenances fiscals estan adreçades a entitats i 
associacions del municipi sense ànim de lucre i això afavorirà la dinamització del 
poble. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
El Ple de l’Ajuntament del passat 2 d’abril de 2012 va aprovar inicialment 
l’Ordenança de simplificació d’activitats i promoció de l’activitat econòmica. 
Aquesta ordenança, a banda de transposar i adaptar diferents normes d’àmbit 
comunitari i autonòmic, intenta suavitzar o alleugerir, en la mesura del 
possible, els condicionants i exigències de la normativa reglamentària que 
regula els espectacles públics i les activitats recreatives establerts 
indistintament per a tots els espectacles extraordinaris. Així, fent ús de la 
previsions de l’article 29.6 de la Llei 11/2009 de regulació administrativa dels 
espectacles i les activitats recreatives, i de la Disposició final primera del Decret 
112/2010, se sotmeten alguns espectacles extraordinaris, en funció de llur 
aforament i naturalesa, al règim de comunicació prèvia i es concreten els 
requisits i les condicions que hauran de complir. 
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Aquesta nova Ordenança municipal d’activitats disposa amb caràcter general 
que aquestes poden iniciar-se mitjançant una comunicació prèvia, essent els 
règims de llicència i d’autorització les excepcions, emparades en els principis de 
no discriminació, proporcionalitat i justificats per la protecció o tutela d’una raó 
imperiosa d’interès públic.  
 
Bé sigui en règim de llicència o en règim de comunicació, les activitats 
ordinàries i extraordinàries generen el fet imposable que merita la taxa per la 
prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i 
les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o 
declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 
 
Així mateix, les activitats ordinàries de les entitats i associacions municipals, 
poden donar lloc a la percepció de diverses taxes, entre elles la Taxa per 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en 
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, 
la Taxa per expedició de documents administratius o les Taxes per serveis 
generals. 
 
Tenint en compte la normativa citada, quan les entitats i associacions duen a 
terme determinats espectacles, es necessari que obtinguin la corresponent 
llicència municipal, la qual cosa comporta el pagament de determinades taxes, 
les quals poden tenir un cost econòmic molt elevat en relació a la capacitat 
econòmica de la majoria d’entitats i associacions del municipi que no tenen 
finalitat de lucre. 
 
Continuant en la línia de donar suport al teixit associatiu del municipi i facilitar 
els actes que poden organitzar les entitats i associacions, es considera 
necessari preveure diverses exempcions o bonificacions de les taxes 
municipals, que s’acomodin a la capacitat econòmica d’aquestes, per la qual 
cosa és necessari aprovar les modificacions de les Ordenances fiscals que es 
dirà. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Àrea de Cultura i el text de modificació que es 
proposa aprovar, així com l’informe de l’interventor municipal. 
 
A la vista dels següents fonaments de Dret: 
 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, en especial els articles 15 a 19 i 
concordants 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, articles 22 i 
106  
- Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, article 178 i concordants 
- Ordenances fiscals municipals 
 
A proposta de la regidora de Cultura i previ dictamen de la Comissió informativa 
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
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1. Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals següents: 
 
A) Ordenança fiscal número 12. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic 
 
S’afegeix un punt 2 a l’article 5, amb el text següent: 
 
“2. Quan el fet imposable es desenvolupi als béns demanials i en funció de les 
seves característiques es poden concedir les següents bonificacions a les entitats 
o col·lectius sense ànim de lucre inscrits al Registre municipal d’associacions o al 
Registre municipal ciutadà de Sant Celoni: 
 

  CARACTERÍSTIQUES BONIFICACIÓ 
No suposa una despesa extraordinària en personal per a 
l’Ajuntament de Sant Celoni 

50 % 

Obert al públic en general 16,6 % 
Gratuïtat per a la ciutadania 16,6 % 
Informe favorable sobre la idoneïtat de l’activitat per a la 
dinamització del teixit social, econòmic i/o esportiu municipal 

16,6 % 

 
La bonificació es concedirà, si s’escau, prèvia sol·licitud del col·lectiu o entitat 
interessada i requerirà l’informe favorable i motivat de l’àrea corresponent de 
l’Ajuntament de Sant Celoni.” 
 
B) Ordenança fiscal número 17.  Taxa per expedició de documents administratius 
 
Es modifica l’article 5, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 5è. Exempcions subjectives  
Gaudiran d’exempció les entitats o col·lectius sense ànim de lucre inscrits al 
Registre municipal d’associacions o al Registre municipal ciutadà de Sant Celoni.” 
 
C) Ordenança fiscal número 18. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels 
controls posteriors a l’inici de les activitats 
 
S’afegeix un punt 2 a l’article 5, amb el text següent: 
 
“2. Quan el fet imposable es desenvolupi als béns demanials i en funció de les 
seves característiques es poden concedir les següents bonificacions a les entitats 
o col·lectius sense ànim de lucre inscrits al Registre municipal d’associacions o al 
Registre municipal ciutadà de Sant Celoni: 
 
CARACTERÍSTIQUES BONIFICACIÓ 
No suposa una despesa extraordinària en personal per a 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 

50 % 

Obert al públic en general 16,6 % 



 24

Gratuïtat per a la ciutadania 16,6 % 
Informe favorable sobre la idoneïtat de l’activitat per a la 
dinamització del teixit social, econòmic i/o esportiu municipal 

16,6 % 

 
La bonificació es concedirà, si s’escau, prèvia sol·licitud del col·lectiu o entitat 
interessada i requerirà l’informe favorable i motivat de l’àrea corresponent de 
l’Ajuntament de Sant Celoni.” 
 
D) Ordenança fiscal número 20. Taxes per serveis generals 
 
S’afegeix un punt 4 a l’article 4, amb el text següent: 
 
“4. Les entitats de Sant Celoni degudament inscrites al Registre municipal 
d’associacions o al Registre municipal ciutadà de Sant Celoni estan exemptes de 
les següents taxes: 
- Utilització dels locals de la Rectoria Vella  
- Utilització de jardins o locals municipals per a la celebració de festejos  
- Utilització de les instal·lacions esportives municipals per a activitats realitzades 
en l’horari ordinari de la instal·lació  
- Utilització dels espais del Centre de formació i ocupació Baix Montseny-Sax 
Sala.” 
 
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini de trenta dies hàbils, a 
partir del següent al de la darrera publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí oficial de la província, en un dels diaris de major difusió de la província i 
al tauler d’anuncis municipal, durant el qual les persones interessades, en els 
termes de l’article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, podran examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats sense necessitat de cap nou acord. 
 
3. Aquestes modificacions, un cop aprovades definitivament, entraran en vigor 
l’endemà de la publicació del seu text al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI AMB EL CONSELL CATALÀ DE 
L’ESPORT PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN 
PAVELLÓ POLIESPORTIU A LA BATLLÒRIA. 
 
La Sra. Miracle explica que es porta al Ple el conveni amb el Consell Català de 
l’Esport per al finançament de les obres del pavelló poliesportiu de la Batllòria. 
Com estava previst –diu-, l’actuació es finançarà a terços entre el Consell Català 
de l’Esport, el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Celoni. 
Aquest equipament actuarà com a gimnàs escolar del CEIP Montnegre, a banda 
de ser utilitzat per la resta de la població en els seus usos esportiu, cultural i 
lúdic. 
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El Sr. Deulofeu pregunta si podrien conèixer les dades econòmiques d’aquest 
finançament a terços. 
 
El Sr. alcalde respon que, de fet, el finançament no és exactament a terços. El 
Consell Català de l’Esport aporta la quantitat de 702.000 € i el Departament 
d’Ensenyament n’aporta 597.000 €, segons l’acord a què han arribat, però la 
suma d’ambdós és d’1.300.000 €, que és la xifra que s’havia pactat. Com en 
altres llocs de Catalunya, l’any 2005 es va optar per construir un pavelló a la 
Batllòria que donés servei a l’escola i a tota la població, finançat a terços. El 
conveni que avui es porta a aprovació del Ple ens permetrà disposar d’una 
instal·lació més gran que un gimnàs escolar, amb un cost distribuït a tres bandes 
i amb un ús polivalent (esportiu, lúdic i cultural). Un cop signat el conveni 
podrem iniciar la licitació de l’obra, amb la idea que els treballs de construcció 
puguin iniciar-se aquest 2012. 
  
El Sr. Deulofeu pregunta quina serà l’aportació econòmica de l’Ajuntament en 
aquest projecte. 
 
El Sr. Castaño respon que l’aportació municipal serà d’uns 600.000 € 
aproximadament. 
 
El Sr. Deulofeu diu que ho pregunta perquè inicialment estava previst que 
l’aprovació del projecte es portés al Ple municipal. Però es va retirar i es va 
incloure a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local perquè el seu valor estava 
per sota del 10% dels recursos ordinaris de la Corporació. No m’acabaven de 
quadrar els números –diu-.  
 
El Sr. alcalde diu que, si no recorda malament, s’havia comptat el pressupost 
amb IVA quan no s’hi havia de comptar. Sense IVA l’import és d’1.600.000 € i 
escaig, i amb IVA és d’1.900.000 € i escaig.        
 
El Sr. Deulofeu diu que la construcció d’aquest pavelló serà de les poques 
inversions que es podran fer aquesta legislatura i, com explicava el Sr. alcalde, 
esdevindrà un espai d’oci i esport per a la gent de la Batllòria, que anirà més 
enllà de la funció de gimnàs escolar. Aquesta actuació –diu- ha patit molts alts i 
baixos. Quan CiU va entrar al govern municipal l’any 2007 ens vam trobar que la 
Batllòria havia desaparegut del llistat de poblacions amb aquesta modalitat de 
pavelló de doble funció. Després de mantenir diferents reunions amb 
representants de la Secretaria General de l’Esport i del Departament 
d’Ensenyament vam aconseguir que el pavelló de la Batllòria s’incorporés de nou 
a la planificació. Els diferents governs municipals hem lluitat contra les dificultats 
que ens hem anat trobant en el camí, fruit de la situació econòmica, però sembla 
que al final el pavelló de la Batllòria serà una realitat. Estem especialment 
contents i satisfets perquè finalment s’atengui aquesta demanda de la gent de la 
Batllòria, que el Consell de Poble ha reivindicat reiteradament. Entenem que 
segurament el pavelló donarà servei no exclusivament a la Batllòria, en la línia 
de mancomunar serveis amb altres poblacions. Per tant, el nostre vot serà 
favorable a la proposta, amb la satisfacció de poder aprovar la dotació 
econòmica que permeti fer realitat el projecte. 
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La Sra. Montes diu que també votarà a favor d’aprovar el conveni per tractar-se 
d’una reivindicació de la Batllòria que finalment tindrà èxit. Ara que el tema del 
pavelló ja està resolt -diu-, esperem que amb la mateixa força i insistència 
aconseguim que el Departament d’Ensenyament construeixi la nova escola i el 
nou institut que tanta falta ens fan. 
  
El Sr. Masferrer diu que els regidors de la CUP també votaran a favor de la 
proposta. En el tema educatiu ja ho tenim més complicat i sembla que haurem 
de suar de valent –diu-. 
  
La Sra. de la Encarnación diu que malgrat les reunions i les trucades telefòniques  
amb els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament pel tema de la 
construcció de l’escola Soler de Vilardell i del nou edifici per a cicles formatius,  
la resposta és sempre la mateixa: que en el pressupost del departament figura  
una partida de 500.000 € per a la construcció de l’escola, però que estan a 
l’espera de rebre l’ordre del Departament d’Economia. Esperem tenir una 
resposta més positiva aviat, però sembla que tots haurem de lluitar molt per la 
construcció d’aquesta escola. 
 
El Sr. Deulofeu diu que l’anterior govern municipal de CiU va treballar 
activament pel model educatiu 3-16 a Sant Celoni, per fer possible impartir l’ESO 
a l’escola Josep Pallerola, per potenciar els cicles formatius a l’IES Baix Montseny 
i, evidentment, per la construcció de la nova escola Soler de Vilardell, que va ser 
motiu d’un extens debat. Ara –diu- nosaltres estem al costat de l’actual govern 
municipal per a que això sigui possible. 
 
El Sr. alcalde diu que uns i altres hauran de fer molta pinya perquè sembla que 
el model educatiu 3-16 està bastant arraconat per part del Departament 
d’Ensenyament. Caldrà pressionar molt –diu- per fer-lo possible al nostre 
municipi, com és voluntat de tots els grups polítics i de totes les escoles de Sant 
Celoni. D’altra banda, considero que tots hem d’estar satisfets per l’aprovació 
d’aquest conveni amb el Consell Català de l’Esport, que donarà peu a que el 
pavelló de la Batllòria sigui una realitat d’aquí a un any i mig. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
L’ampliació del CEIP Montnegre de la Batllòria, que s’ha materialitzat 
recentment, no ha contemplat la construcció de l’habitual gimnàs de centre, 
arran de la possibilitat plantejada a l’Ajuntament, l’any 2005, per part la 
Secretaria General de l’Esport i el Departament d’Educació de Generalitat de 
Catalunya, en el sentit de construir un pavelló poliesportiu (tipus PAV2, segons 
nomenclatura del Pla d’instal·lacions esportives de Catalunya). 
 
Aquesta modalitat resultava d’interès per al municipi, pel fet que permetria, 
mitjançant el triple cofinançament amb aportació econòmica del Departament 
d’Educació i del Consell Català de l’Esport (CCE)de la Generalitat de Catalunya, 
així com del propi Ajuntament, bastir un equipament d’ampli ús social que, sense 
aquest suport, resultaria difícilment assumible. 
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El 5 de juliol de 2010 l’Ajuntament de Sant Celoni va sol·licitar al Consell Català 
de l’Esport una subvenció per a l’actuació “Pavelló poliesportiu al CEIP de la 
Batllòria”. 
 
Atesa la correcció de tota la documentació lliurada, el Consell Català de l’Esport 
ha adreçat a l’Ajuntament de Sant Celoni, amb data 26 d’abril de 2012 (registre 
d’entrada 2012/4547 de 14.05.2012), el conveni de col·laboració que atorga i 
regula la subvenció per a l’actuació “Pavelló poliesportiu a l’Escola Montnegre de 
la Batllòria” (expedient del CCE número 82.011/00), amb indicació de la 
necessitat de complimentar la signatura, tot acompanyant-lo de l’acord de 
l’òrgan competent que faculta l’alcalde a signar-lo. 
 
El conveni preveu la subvenció del CCE, xifrada en 1.300.000,00 €, 
corresponents a l’import principal del préstec que l’Institut Català de Finances 
concedirà a l’Ajuntament de Sant Celoni, així com la quantitat addicional de 
1.019.790,52 €, corresponent a l’estimació de l’import dels interessos del 
principal i altres despeses derivades del préstec esmentat, que seran 
sostingudes pel CCE i pel Departament d’Ensenyament, segons detall expressat 
en el document. També indica, les condicions de desenvolupament del projecte, 
així com el calendari, que fixa en el 31.12.2013 la data de finalització de l’obra 
subvencionada, i els criteris i procediments per a la justificació de l’execució i 
despeses de l’actuació. 
 
Atès que el conveni possibilita el finançament de l’equipament, tot 
complementant la dotació reservada en el pressupost municipal per aquest 
concepte, fins assolir el cost fixat en el projecte executiu. 
 
Atès que els requisits del conveni són d’antuvi, assumibles per part de 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Vist l’informe del director de l’Àrea de Serveis a les Persones, emès al respecte. 
 
A proposta de la regidora d’Esports i previ dictamen de la Comissió informativa 
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar el conveni de concessió de subvenció, a signar entre el Consell Català 
de l’Esport i l’Ajuntament de Sant Celoni, per al finançament de la construcció 
del “Pavelló poliesportiu a l’Escola Montnegre de la Batllòria”.  
 
2. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la 
efectivitat i execució d’aquest acord. 
 
3. Notificar al Consell Català de l’Esport els acords precedents. 

 
 
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI A LA “DECLARACIÓ DE VIC PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS 
RIO+20: CAP AL BON GOVERN AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA” 
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PROMOGUDA PER LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA 
SOSTENIBILITAT. 
 
Intervé la Sra. Coll i explica que el Ple municipal, en sessió de 4 de març de 
1999, va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat, associació de municipis compromesos amb el medi 
ambient amb l’objectiu d’avançar cap a un desenvolupament sostenible. En 
l’Assemblea general de la Xarxa, celebrada el passat 12 de febrer de 2012 a Vic, 
en va sorgir la “Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20: cap al bon 
govern ambiental i l'economia verda”, amb una sèrie de compromisos: potenciar 
les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la seva 
idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, desenvolupar 
l’activitat econòmica verda, explorar possibilitats d’ocupació relacionades amb 
l’àmbit de la sostenibilitat, estimular la coordinació entre les administracions 
locals, supramunicipals i nacional en l'àmbit de Catalunya, fomentar la 
cooperació amb el sector industrial, garantir l’educació a tots els nivells de la 
ciutadania, donar suport a actuacions de recerca i innovació en sostenibilitat, 
establir lligams amb les xarxes de sostenibilitat i el teixit social per potenciar 
estratègies de sensibilització, donar suport als acords nacionals i internacionals i 
al Pacte dels alcaldes per una energia sostenible local i impulsar el treball en 
xarxa.  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni –continua la Sra. Coll- treballa per millorar el medi 
ambient i es compromet a seguir treballant en aquesta línia. Actualment estem 
dedicant un esforç important a la millora de l’eficiència energètica, tant pel que 
fa l’enllumenat públic com als equipaments municipals. Per tot plegat, es 
proposa l’adhesió del nostre municipi a la Declaració de Vic.     
 
La Sra. Costa diu que l’Ajuntament de Sant Celoni està adherit al Pacte 
d’alcaldes i alcaldesses per l’energia sostenible, que va derivar en el Pla de 
l’energia sostenible, iniciat a finals de 2009. Voldria saber –diu- com es 
connecten les dues coses i les accions que estan engegades en el marc d’aquest 
Pla de l’energia sostenible. 
 
El Sr. alcalde respon que, com ha explicat la Sra. Coll, dos dels objectius de la 
“Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20: cap al bon govern 
ambiental i l'economia verda” són l’establiment de lligams amb altres xarxes de 
sostenibilitat i donar suport als acords nacionals i internacionals i al Pacte dels 
alcaldes per una energia sostenible local. És a dir, la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat se suma al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia 
sostenible.   
 
La Sra. Costa pregunta com casen les actuacions incloses al Pla de l’energia 
sostenible amb les accions que puguin sorgir de la Declaració de Vic. 
 
El Sr. alcalde diu que en aquest moment no té cap notícia de com s’interelaciona 
un tema amb l’altre. L’adhesió del nostre Ajuntament al Pacte d’alcaldes i 
alcaldesses per l’energia sostenible –diu- va ser aprovada pel Ple municipal per 
unanimitat de tots els regidors. En el marc d’aquest pacte, des de l’any 2010 es 
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vénen fent accions relacionades amb l’estalvi energètic, tant pel que fa a 
l’enllumenat públic com a la sostenibilitat dels edificis municipals.  
 
La Sra. Costa diu que, quan l’Ajuntament disposi de dades més concretes, seria 
bo tornar a parlar d’aquest tema. Els pactes signats no poden quedar com un 
brindis al sol.  
 
El Sr. alcalde diu quan es disposi de dades sobre l’estalvi energètic als  
equipaments municipals i a l’enllumenat públic s’informarà als grups municipals. 
  
El Sr. Masferrer diu que les declaracions són molt boniques, però el que importa 
són els fets. En els darrers anys –diu- ens han construït al nostre territori un 
gasoducte i una canonada d’aigua (dues infraestructures que no tindran un ús); 
una línia ferroviària d’alta velocitat, que després de tants anys també segueix 
sense ús; no s’ha desclassificat el sector de la Ferreria; l’Observatori de la 
Tordera fa aigües; pot ser que algun dia ens afecti el 4t cinturó; la variant de 
Moixerigues... Votem a favor de la proposta, però us demanem que no només es 
facin declaracions, sinó que s’actuï amb fets.  
 
La Sra. Montes diu que la seva formació política ha estat sempre molt vinculada 
als temes mediambientals. Per tant, -diu-, votaré a favor de l’adhesió de 
l’Ajuntament de Sant Celoni a la Declaració de Vic. De tota manera, a vegades 
es barregen termes... no és el mateix eficiència energètica que estalvi econòmic. 
En aquest sentit, cal dir que Catalunya és una de les àrees europees en què 
l’eficiència energètica no s’ha començat ni tan sols a considerar. La Declaració de 
Vic és un bonic manifest, però el que cal realment és buscar les mesures 
adequades per millorar l’eficiència energètica. Hi ha molts estudis segons els 
quals això té un important cost econòmic, però també un important valor afegit. 
En matèria d’eficiència energètica hi ha molt treball a fer en molts aspectes 
(rendiment de l’aigua, de l’energia elèctrica i noves tecnologies). Des d’ICV 
donem suport a la proposta, sempre en la línia de voler potenciar en el possible 
totes les mesures per millorar els aspectes mediambientals. 
 
La Sra. Coll indica que quan parlem d’estalvi energètic no parlem només de 
diners, sinó també, per exemple, d’emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera. 
 
El Sr. alcalde diu que eficiència energètica i estalvi econòmic són conceptes 
complementaris. Cal treballar junts –diu-, des de casa i des de l’Administració, 
per aquesta eficiència energètica. S’han d’incorporar sistemes energètics més 
eficients i de menys consum. En això tots estem d’acord en continuar avançant. 
  
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
En el marc de la 12a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat es va aprovar la “Declaració de Vic pel compromís local envers 
Rio+20: cap al bon govern ambiental i l'economia verda”, quin text complet 
consta a l’expedient. 
 
Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d'ençà de la Cimera de la 
Terra de 1992, que va inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va marcar 
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un punt d'inflexió en la manera d'abordar l'encaix del medi ambient en la 
societat, els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat van 
aprovar la Declaració de Vic que, entre d'altres aspectes, acorda:  
 
- Potenciar les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la 
seva idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local i perquè 
constitueixen una estratègia que coincideix plenament amb els criteris 
d'eficiència i estalvi de recursos aplicable a la situació econòmica actual. 
 
- Desenvolupar la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps 
generadors d'activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament 
sostenible. 
 
- Estimular la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i 
nacional en l'àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un 
avançament net en desenvolupament sostenible i garanteixin l'eficiència dels 
recursos invertits, econòmics, humans i d'organització. 
 
L'Ajuntament de Sant Celoni com a membre de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat té una llarga trajectòria de compromís amb un model de 
desenvolupament tendent a la sostenibilitat. 
 
Per tot això, a proposta de la regidora d’Espai Públic i previ dictamen de la 
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors 
presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a la “Declaració de Vic pel 
compromís local envers Rio+20: cap al bon govern ambiental i l’economia 
verda”, promoguda per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.  
 
2. Notificar aquest acord a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
 
 
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA. 
 
El Sr. alcalde explica que en un Ple anterior es va aprovar l’inici dels tràmits 
necessaris per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a l’Associació de 
Municipis per la Independència. Avui –diu- es torna a portar aquest tema al Ple 
proposant l’adhesió formal. 
  
La Sra. de la Encarnación diu que la posició del grup municipal del PSC serà 
l’abstenció, en coherència amb el que van manifestar quan en va tractar aquest 
tema en aquell Ple, i atès que la seva aspiració com a formació política és 
esdevenir un Estat federal.  
 
Intervé el Sr. Garcia Ramírez i felicita la Joventut Nacionalista de Catalunya per 
la seva feina i per haver presentat aquesta moció. Els regidors de CiU –diu- 
votarem a favor de la proposta d’adhesió i ens felicitem si finalment resulta 
aprovada. 
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La Sra. Montes diu que, per coherència amb la seva posició en aquell Ple, també 
s’abstindrà en la votació.  
 
El Sr. Masferrer diu que els regidors de la CUP votaran a favor de la proposta, 
com ja van fer quan es tractava d’iniciar-ne els tràmits i demana al Sr. alcalde 
que, quan assisteixi a les reunions de l’Associació de Municipis per la 
Independència representant a l’Ajuntament de Sant Celoni, faci alguna cosa per 
a que l’associació no sigui tan presidencialista com ho és actualment i serveixi 
més a les classes populars de Catalunya. 
 
El Sr. alcalde pregunta si pot delegar aquesta representació. 
 
El Sr. secretari respon que el Ple designa al Sr. alcalde per a que el representi. 
Caldria veure què diuen els Estatuts de l’associació pel que fa a la delegació del 
vot. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de 
continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un 
moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de 
municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta 
manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.  
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels 
drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions 
Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, ratificat per 
l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu article 1 proclama:  
 
“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret 
determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu 
desenvolupament econòmic, social i cultural.  
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de 
llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les 
obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en 
un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un 
poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.  
 
Els Estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat 
d’administrar territoris no autònoms i territoris en fideïcomís, promouran 
l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les 
disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”  
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de 
protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics.  
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Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu títol XI, articles 133 
a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se, en concordança amb el que 
disposa l’esmentat Decret 110/1996.  
 
Tenint en compte que Sant Celoni i la Batllòria no han de deixar passar aquesta 
oportunitat i que cal que se sumin a aquesta iniciativa que agrupa moltes viles i 
ciutats de Catalunya. 
 
A proposta de la Joventut Nacionalista de Catalunya i previ dictamen de la 
Comissió informativa de Serveis Personals, per 9 vots a favor de les senyores 
Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch, 
Garcia Sala, Corpas i Masferrer, i 8 abstencions de les senyores Miracle, De la 
Encarnación, Coll i Montes i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno i Tardy, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1. Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic 
en data 14 de desembre de 2011. 
  
2. Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
 
3. Facultar el Sr. alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords. 
 
4. Delegar en el Sr. alcalde la representació d’aquest Ajuntament davant 
l’Associació, amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
 
5. Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per 
la Independència, domiciliada al C/ Ciutat, número 1, de Vic, codi postal 08500.   
 
 
12. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ PER A 
L’ADEQUACIÓ A LA DIRECTIVA DE SERVEIS DEL MERCAT INTERIOR 
2006/123/CE I SIMPLIFICACIÓ NORMATIVA. 
 
El Sr. alcalde explica que el Ple municipal en sessió del passat 2 d’abril va 
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana per 
a l’adequació a la Directiva de Serveis del Mercat Interior 2006/123/CE i 
simplificació normativa. El document ha estat exposat al públic sense que s’hagi 
presentat cap al·legació. La proposta aprovada inicialment pel Ple –diu- s’ha 
enviat a la Direcció General de Comerç, a l’Autoritat Catalana de la Competència, 
al Departament d’Empresa i Ocupació i a la Subdirecció General de Seguretat 
Industrial. Tots aquests organismes ham emès informe favorable, excepte la 
Direcció General de Comerç, que ha prescrit algunes petites puntualitzacions, 
que no alteren en cap cas la filosofia del document. Incorporats aquests retocs, 
la modificació puntual del PGOU es porta de nou al Ple per a la seva aprovació 
provisional. Posteriorment es trametrà a la Generalitat de Catalunya, que té la 
competència per a la seva aprovació definitiva. 
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Creiem que aquesta modificació urbanística facilitarà la instal·lació d’activitats al 
nostre municipi. Com ja vaig comentar, fa uns anys tots teníem certes recances 
pel fet que el centre de la vila estava essent ocupat per diverses activitats que 
no ens semblaven positives. Però els temps han canviat i així ens ho confirma la 
Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Comerç, i també 
l’Autoritat Catalana de la Competència, que en els seus informes veuen molt 
positivament la nostra proposta perquè facilitarà la instal·lació de noves 
activitats sense l’encorsetament actual. Així mateix, amb aquesta modificació 
puntual del PGOU també es pretén la simplificació i l’agilització de tots els 
tràmits administratius. Pel que fa a la industria, es deixa de banda la classificació 
de les activitats en funció de la potència instal·lada (cavalls fiscals) i es passa a 
una classificació segons el nivell d’impacte ambiental. També es deixa enrere la 
limitació de la superfície dels establiments comercials al centre de la vila, que 
fins ara no podien superar els 200 m2. Això permetrà regularitzar la situació 
d’aquells comerços que actualment ja sobrepassen aquesta superfície i farà 
possible la instal·lació de locals comercials més grans al centre de la vila. És un 
canvi de filosofia perquè significarà el progressiu trasllat al nucli urbà del comerç 
que ara trobem als afores. 
 
Intervé el Sr. secretari i diu que s’hauria d’introduir una petita esmena en la 
proposta per corregir un error que s’ha detectat a última hora. En el primer dels 
acords, paràgraf tercer, on diu: 
 
<< S’elimina la referència continguda a l’article 74.1b en relació al “comerç a 
l’engròs” amb la següent redacció: “b) Els emmagatzematges industrials.>>. 
 
Hauria de dir: 
 
<< S’elimina la referència continguda a l’article 74.1b en relació al “comerç a 
l’engròs” amb la següent redacció: “b) Els emmagatzematges industrials i les 
estacions de servei”.>> 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 02.04.2012 va aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació per a l’adequació a la 
Directiva de Serveis del Mercat Interior 2006/123/CE i simplificació normativa. 
En el mateix acord es va suspendre l’atorgament de llicències a l’àmbit afectat 
per dita modificació, amb el benentès que, d’acord amb l’article 102.4 del 
Reglament d’urbanisme, mentre estigui suspès l’atorgament de llicències es 
poden atorgar les fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb 
els determinacions del nou planejament aprovat inicialment. 
 
Aquesta modificació puntual té l’objectiu d’adequar la normativa urbanística 
vigent en matèria de regulació d’activitats de serveis, com en el cas dels usos 
comercials i industrials, a les determinacions de la DSMI. En aquest sentit, la 
proposta de modificació abasta i analitza tres àmbits de regulació: usos 
administratiu i comercial dins la Trama Urbana Consolidada, ús industrial i 
adequació i simplificació de normativa. 
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La proposta adequa i simplifica la normativa amb la finalitat de resoldre les 
diverses incompatibilitats amb la DSMI o incoherències en relació amb la 
legislació territorial i/o sectorial vigent proposant la modificacions d’articles de la 
normativa al Títol III Règim dels usos i activitats, dels capítols 3 i 4 del Títol IV 
Regulació de sistemes del capítol 4 del Títol V Sòl urbà, dels capítols 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9 del Títol VI Sòl Urbanitzable del capítol 1 i del Títol VIII Protecció de 
Sistemes del capítol 2, a més de l’article 8 de l’Annex 1. 
 
També es deroguen alguns articles de la normativa urbanística i tota la 
normativa del Pla especial d’ordenació dels establiments comercial i de serveis 
de Sant Celoni, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona en sessió de 04.03.2010. 
 
L’expedient ha estat exposat al públic a l’Àrea municipal de Territori i al web de 
l’Ajuntament pel termini d’un mes 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 diari “L’actualitat del 
Baix Montseny” de 07.04.2012. Durant el termini d’exposició pública també 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 no s’ha presentat cap reclamació, al·legació o 
suggeriment al respecte. El certificat també fa constar que s’ha donat 
compliment al que disposa l’article 8.5.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Arran de l’aprovació inicial de la modificació puntual s’ha sol·licitat l’informe 
preceptiu a la Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i a la Direcció General de Comerç. També 
s’ha sol·licitat informe a l’Autoritat Catalana de la Competència. 
 
El dia 26.04.2012 va tenir entrada l’informe favorable de la Subdirecció General 
de Seguretat Industrial envers aquesta modificació atès que l’articulat (articles 
131, 134, 148, i article 8 de l’annex 1) preveu específicament les limitacions 
urbanístiques a tenir en compte pel que fa a la legislació vigent en matèria 
d’accidents greus. 
 
La Direcció General de Comerç ha emès informe envers aquesta modificació el 
dia 22.05.2012 indicant que aquest es considerarà favorable un cop es recullin 
les prescripcions que indica en l’aprovació definitiva. 
 
El 23.05.2012 la Direcció General de l’Autoritat Catalana de la Competència ha 
emès informe favorable envers la modificació valorant molt positivament tres 
aspectes: la derogació del text refós del Pla especial d’ordenació d’equipaments 
comercials de Sant Celoni, la nova regulació dels usos comercials i la nova 
classificació de les activitats industrials.  
 
L’arquitecte municipal ha emès informe de data 23.05.2012 del qual es desprèn 
que a la modificació puntual s’han recollit les prescripcions indicades pel Director 
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General de Comerç, restant modificat l’articulat de la normativa de la següent 
manera: 
 

S’afegeix un apartat primer a l’article 73 amb el següent redactat: “Article. 
73.1. L’ús comercial s’adequarà en quan a la seva classificació, localització i 
ordenació a la normativa sectorial vigent en matèria d’equipaments 
comercials.” 
Aquesta addició implica la renumeració dels apartats següents de l’article 73. 
 
S’elimina la referència continguda a l’article 74.1b en relació al “comerç a 
l’engròs”, quedant amb la següent redacció: “b) Els emmagatzematges 
industrials”. 
 
Es completa l’article 159 incorporant a l’ús comercial la referència a les 
determinacions de l’article 73.1, amb la següent redacció: 
 
Article 159 – USOS 
S'admet l'ús industrial amb la limitació que s’estableix per a cada subzona.  
S’admet l’ús 1, habitatge unifamiliar, limitat a un habitatge, del vigilant, per 
indústria. 
També s’admet l’ús 2, comercial “en els termes que disposa l’article 73.1 
d’aquestes normes”; 3, administratiu i els usos propis d’equipaments (8-15). 
Aparcaments: És obligatori preveure a l’interior de cada parcel·la una plaça 
d’aparcament per cada 100 m2 construïts. 

 
Els canvis i/o esmenes introduïdes es justifiquen per donar compliment a 
l’informe de caràcter vinculant de la Direcció General de Comerç, entenent que la 
justificació respecte de les quatre prescripcions del mateix s’estableix en base al 
següent: 
 
- La primera prescripció demana que s’afegeixin les referències al Decret Llei 
1/2009 o normativa sectorial vigent que el substitueixi. En aquest sentit, el nou 
article 73.1 remet, en quan a la classificació, localització i ordenació de l’ús 
comercial a la legislació sectorial vigent en matèria d’equipaments comercials. 
S’ha optat per no fer esment exprés al Decret Llei 1/2009 atès el caràcter 
canviant d’aquesta normativa i la vocació d’indefinit del planejament, entenent 
així que es compleix dita prescripció. 
 
- La segona prescripció proposa afegir que als sectors industrials situats fora de 
la TUC només s’hi poden emplaçar els establiments comercials singulars quan 
l’ús comercial s’admeti en planejament. A aquest efecte, s’ha considerat afegir a 
l’article 159, que regula la zona 9 industrial situada fora la TUC, una remissió al 
nou article 73.1 de les normes, el que permet establir la referència expressa a la 
legislació sectorial vigent, la qual estableix que fora la TUC, només es poden 
admetre els ECS, establiments comercials singulars, identificant quins són 
aquests establiments.  
 
- Les prescripcions tercera i quarta reprodueixen el contingut de les disposicions 
addicional vuitena i transitòria tercera del Decret Llei 1/2009, i s’entenen 
incorporades a la normativa urbanística amb les modificacions que s’introdueixen 
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als articles 159 i 73.1 esmentats, els quals remeten a la legislació sectorial 
vigent en matèria d’equipaments comercials. 
 
L’arquitecte municipal informa favorablement aquesta modificació per a la seva 
aprovació provisional i indica que les modificacions introduïdes en el document 
respecte de l’aprovat inicialment, no constitueixen canvis substancials, atès que 
no s’ajusten als descrits en l’article 112.2 del D305/2006 en no adoptar, 
respecte de l’aprovació inicial, nous criteris respecte de l’estructura general o el 
model d’ordenació del territori ni respecte de la classificació del sòl de 
l’emplaçament dins l’àmbit dels sistemes urbanístics previstos, per tant no 
requereix un nou tràmit d’informació pública.   
 
Pel que fa a l’aprovació provisional de la modificació, d’acord amb l’article 85 
TRLU correspon a l’Ajuntament de Sant Celoni, i concretament al Ple de la 
corporació municipal, d’acord amb l’article 52.2.c) 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 informes favorables obrants a l’expedient. 
 
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general municipal 
d’ordenació per a l’adequació a la Directiva de Serveis del Mercat Interior 
2006/123/CE i simplificació normativa, la qual incorpora, respecte del document 
aprovat inicialment, les següents modificacions que no es consideren 
substancials: 
 
S’afegeix l’article 73.1 amb el següent redactat: “Article. 73.1. L’ús comercial 
s’adequarà en quan a la seva classificació, localització i ordenació a la normativa 
sectorial vigent en matèria d’equipaments comercials.” 
Aquesta modificació implica que l’article 73.1 existent passi a ser l’article 73.2 
 
S’elimina la referència continguda a l’article 74.1b en relació al “comerç a 
l’engròs” amb la següent redacció: “b) Els emmagatzematges industrials i les 
estacions de servei”. 
 
A l’article. 159: s’afegeix on diu: També s’admet l’ús 2, comercial “en els termes 
que disposa l’article 73.1 d’aquestes normes”. 
 
2. Trametre còpia de l’expedient i de la modificació puntual del Pla general 
municipal d’ordenació per a l’adequació a la Directiva de Serveis del Mercat 
Interior 2006/123/CE i simplificació normativa a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
 
13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL D’ICV-EUIA-E PER INSTAR A LA GENERALITAT DE 
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CATALUNYA A EVITAR UNA EXTERNALITZACIÓ DELS SERVEIS QUE FINS 
ARA OFEREIX L’EMPRESA PÚBLICA AIGÜES TER LLOBREGAT. 
 
Pren la paraula la Sra. Montes i explica que aquesta moció que presenta el grup 
municipal d’ICV-EUiA-E està impulsada per la Plataforma Aigua és Vida, amb la 
intenció d’evitar que la Generalitat de Catalunya externalitzi dels serveis que fins 
ara presta l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL).  
 
Es dóna lectura a la moció. 
 
Intervé la Sra. Costa i diu que, en primer lloc, voldria informar d’una notícia 
d’actualitat: avui mateix s’ha obert el procés per a l’adjudicació de la concessió 
del servei que presta Aigües Ter Llobregat. Des de CiU –diu- celebrem aquesta 
notícia perquè constitueix una mesura molt important per part de la Generalitat 
de Catalunya per aconseguir ingressos econòmics i lluitar contra la crisi. Cal no 
oblidar que amb l’anterior govern tripartit l’endeutament de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (i, per tant, també d’ATLL) va augmentar un 250%, és a dir, en 
quatre anys l’ACA va passar de tenir un dèficit de 800 milions d’euros a un dèficit 
de 2.100 milions d’euros. 
  
Malgrat que ara es privatitzi, el servei que presta ATLL seguirà sent un servei 
públic, amb elements reguladors i òrgans decisoris, esperem que millors que els 
actuals. I això no ha de significar cap cosa dolenta, sinó tot el contrari. Es tracta 
d’una concessió a 50 anys que, si tira endavant, representarà uns ingressos 
automàtics per a la Generalitat de 400 milions d’euros i de 600 milions d’euros 
més al llarg d’aquests 50 anys. Aquests diners han de permetre eixugar el deute 
de l’ACA, la qual cosa serà molt benvinguda per tots els ciutadans de Catalunya.  
 
S’estan dient coses que no són certes –continua la Sra. Costa- i que les podem 
rebatre quan faci falta, relacionades amb les inversions, els aqüífers, els cabals, 
etc, qüestions que estan recollides a la Directiva marc de l’aigua, que no són 
responsabilitat d’ATLL, sinó directament de l’ACA. 
 
L’afirmació de que ATLL és una empresa eficient i viable també és falsa. Existeix 
una investigació del Tribunal de Cuentas sobre una infraestructura que es va 
projectar durant l’etapa de govern anterior per canalitzar l’aigua del Segre pel 
túnel del Cadí, que no s’ha arribat a executar mai i en la que es van invertir 30 
milions d’euros. S’està investigant on han anat a parar aquests diners i esperem 
que el tema es resolgui positivament per a la ciutadania de Catalunya. D’altra 
banda, a l’octubre de 2010, el Consell d’administració de l’ACA en època del 
govern tripartit (quan ICV portava el pes d’aquesta institució) va aprovar un Pla 
financer en què es preveia un augment de les tarifes de l’aigua del 315%.  
 
En tot cas, el que nosaltres posem per davant, a part de com resoldre la situació 
d’endeutament de l’ACA, no és la forma de gestió d’ATLL, sinó com aconseguir la 
relació qualitat-preu més beneficiosa per als ciutadans i ciutadanes. Per tot això, 
el nostre vot serà contrari a la moció. 
 
Intervé de nou la Sra. Montes i diu que, segons la Sra. Costa, part de les dades 
que figuren a la moció no són veritat. No em sembla massa correcte –diu- 
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afirmar que la moció diu mentides, quan no és així. No es pot barrejar el deute 
de l’ACA amb el d’ATLL. Ara mateix aquesta empresa està valorada en més 
diners dels que s’està venent (té un valor estimat d’1.000 milions d’euros, quan 
el preu de sortida de la concessió per a 50 anys és de 400 milions d’euros). No 
tothom pensa el mateix i cadascú pot posicionar-se d’una manera o d’una altra. 
En aquest cas, des d’ICV pensem que l’externalització d’ATLL és una errada 
política perquè s’està inculcant a la població la idea de que la culpa és nostra i de 
que són necessàries aquestes retallades. Pensem que hi ha coses que no 
s’haurien de privatitzar i una d’elles és una empresa pública com ATLL, que 
gestiona un bé públic com és l’aigua. Però cadascú té el seu criteri... Des d’ICV 
recolzem la moció proposada per la Plataforma Aigua és Vida, integrada per 17 
entitats.  
 
La Sra. Costa insisteix en que la posició del grup municipal de CiU és prioritzar la 
forma de gestió que oferirà als ciutadans la millor relació qualitat-preu. L’import  
de la concessió és de 1.000 milions d’euros, però no crec –diu- que 
s’aconsegueixi aquesta quantitat. En tot cas, s’obtindran 400 milions d’euros de 
manera automàtica i la resta al llarg dels 50 anys de durada de la concessió. En 
cap cas, però, s’està privatitzant un bé públic. 
  
Pren la paraula el Sr. Corpas i diu que és evident que l’empresa que obtingui la 
concessió d’ATLL contribuirà a eixugar el deute de l’ACA, però això es farà 
apujant les taxes de l’aigua, de manera que els Ajuntaments i els ciutadans  
hauran de pagar més pel mateix servei. A més, l’empresa voldrà obtenir uns 
beneficis, la qual cosa repercutirà més encara sobre les taxes. 
 
Dit això, compartim amb el grup municipal de CiU la sorpresa pel fet que sigui  
ICV qui presenti aquesta moció al Ple. Si fem memòria –diu- durant l’etapa de 
govern tripartit a la Generalitat de Catalunya, ICV estava al capdavant del 
Departament de Medi ambient i va malgastar molts diners en grans 
infraestructures destinades només a afavorir el totxo i el ciment. Un clar 
exemple el tenim a la zona: la canonada construïda l’any 2010 que havia d’unir 
la dessaladora de Blanes amb la planta potabilitzadora de Cardedeu, construïda 
al llarg del curs de la Tordera.  
 
Aquesta obra, planificada pel Departament de Medi Ambient (amb ICV al 
capdavant) va ser investigada per la Fiscalia de Medi Ambient per possible 
delicte ambiental. A dia d’avui la connexió no està operativa pels elevats costos 
que suposa posar-la en marxa. El seu cost va ser de 2,7 milions d’euros per 
quilòmetre. 
 
Per casualitats del destí, tampoc no podem obviar que l’antic nucli dur del 
Departament de Medi Ambient pertanyent a ICV treballa o col·labora actualment 
amb el grup empresarial AGBAR: 
 
- Francesc Baltasar (exconseller de Medi Ambient) i Eduardo Pallejà (exsecretari 
general) que presten el seu assessorament a través d’empreses externes. 
- Elisenda Rius (exdirectora de serveis): cap de Recursos Humans d’AGBAR. 
- Imma Mayol (exregidora de l’Ajuntament de Barcelona): ha representat AGBAR 
a Palma de Mallorca.  
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Cal recordar que durant la sequera dels anys 2007 i 2008 el Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va signar contractes amb AGBAR 
per valor d’uns 107 milions d’euros en obres d’emergència. I va adjudicar també 
la construcció i explotació de la planta dessaladora del Prat a una unió temporal 
d’empreses en què AGBAR participava en un 40% (és a dir, 92 milions d’euros). 
 
Després de fer una mica de memòria –continua el Sr. Corpas-, diré que el grup 
municipal de la CUP està a favor de la moció perquè l’aigua és un dret humà i un 
servei públic bàsic; perquè aquesta privatització segur que portarà associat un 
augment de les tarifes (per eixugar el deute i per cobrir el marge de benefici 
privat); i perquè tot aquest procés de privatització s’ha fet sense per part del 
govern de la Generalitat i sense consultar-ho amb els municipis afectats. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu que el grup municipal del PSC votarà a favor de la 
moció per diversos motius, però bàsicament –diu- perquè tenim una certa 
desconfiança envers el control que es pugui fer sobre l’empresa privada que 
obtingui la concessió de la gestió del servei.  
 
En el seu moment, equivocadament o no, ATLL va haver de fer tot un seguit 
d’obres a causa del període de sequera. No oblidem que en aquell moment es va 
estar a punt de tallar el subministrament d’aigua a tota l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Val a dir que, durant l’estiu, una part de l’aigua que utilitza el nostre 
municipi prové d’ATLL i aquest tall també ens hauria afectat a nosaltres, 
produint-se una situació dramàtica. Arrel d’aquesta situació es van fer tot un 
seguit d’obres importants, com ara la construcció de dessaladores i 
l’aprofitament d’aigües pròpies, amb una despesa molt important, però 
segurament necessària. 
 
Totes les polítiques en matèria d’aigua són discutibles, -continua el Sr. Castaño- 
però nosaltres som partidaris d’aprofitar els recursos propis i de construir 
dessaladores, tot i el seu alt cost energètic, abans de tot el que representaria la 
portada d’aigua des del Roine francès. Considerem que cal fer un bon 
aprofitament dels recursos hídrics propis, a més de promoure un estalvi de 
l’aigua, tant per part dels ciutadans com de les empreses. En aquest sentit, cal 
recordar que a Catalunya estem per sota de la mitjana dels països d’Europa pel 
que fa al consum d’aigua per habitant.  
 
Creiem que s’ha de continuar així i, per això, ens preocupa el control de la gestió 
per part d’una empresa privada. Tenim seriosos dubtes de que aquesta vigilància 
sigui efectiva i de que la privatització no repercuteixi en un augment de tarifes 
per als ciutadans, directa o indirectament.  
 
Intervé de nou el Sr. Corpas i diu que no deixa de ser sospitós que, en els 
moments de sequera, la mateixa persona que parlava de situació dramàtica, 
externalitzés contractes amb AGBAR i actualment estigui treballant per aquest 
grup empresarial. 
 
El Sr. alcalde diu que en aquella temporada de sequera les dades del consum 
d’aigua a Catalunya i de l’estat dels embassaments eren molt preocupants i 
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empitjoraven dia rere dia. Finalment es va produir un període de pluges que va 
resoldre el tema i que va acabar amb la situació d’alerta que estàvem vivint, 
però no cal oblidar que la pluviometria al nostre país és sempre molt variable. 
  
El Sr. Corpas diu que, en tot cas, estaríem parlant de situació d’alerta, però no 
de situació dramàtica.  
 
Intervé el Sr. Deulofeu i diu que als ciutadans se’ls han d’explicar les coses tal 
com són. L’any 1990 la Generalitat de Catalunya (amb govern de CiU) va 
constituir l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL). Per què s’està 
plantejant ara traslladar la gestió de l’aigua en alta a mans d’una empresa 
privada? Perquè la gestió econòmica d’ATLL ha estat molt negativa i perquè 
actualment el seu deute és inassumible. Evidentment –diu- l’única manera de 
resoldre aquesta situació és augmentar les tarifes de l’aigua, tant si ATLL es 
privatitza com si no. Això ho hem de tenir clar. La diferència és que si l’empresa 
es privatitza s’aconsegueix avançar uns recursos econòmics per poder eixugar el 
deute, recursos que resulta molt difícil o quasi impossible d’obtenir per la via del 
crèdit amb entitats financeres. Aquesta és la realitat i l’actual govern de la 
Generalitat ha pres aquesta decisió perquè creu que és la millor. Potser no és 
una decisió compartida pels altres partits, però es fonamenta en tot un seguit de 
justificacions que no es poden menystenir.  
 
La gestió d’un bé públic –continua el Sr. Deulofeu- es pot fer de manera directa 
o indirecta, i això ho hem discutit altres vegades en relació amb altres serveis 
públics municipals. I és així, tant si parlem de l’aigua en alta o en baixa. El 
mateix grup municipal d’ICV, quan formava part del govern municipal tripartit, 
va votar a favor del Plec de prescripcions tècniques per iniciar la contractació de 
la gestió del servei d’aigua potable del municipi. El grup municipal de la CUP es 
va abstenir en aquella votació. Actualment el servei d’aigua potable de Sant 
Celoni està essent gestionant per Sorea SA, amb un contracte de concessió per 
un període de 25 anys, durant el qual l’empresa està obligada a executar tota 
una sèrie d’inversions en la xarxa d’aigua. Això no és massa diferent del que  
pretén fer la Generalitat amb l’externalització d’ATLL per a la gestió de l’aigua en 
alta. El que no podem fer és enganyar la gent i no dir tota la veritat. L’única 
manera de resoldre el dèficit és incrementar les tarifes de l’aigua amb el seu 
preu real. D’altra manera la situació d’ATLL serà insostenible. I un dels 
responsables polítics d’aquesta situació tan complicada des del punt de vista 
financer ha sigut ICV. Els deutes s’han de pagar i si ningú posa cap altra solució 
sobre la taula, els recursos econòmics d’han de buscar d’allà on sigui possible. 
 
La Sra. Montes diu que la gestió de l’aigua que fa ATLL abasta 4 milions de 
catalans. La concessió que preveu fer la Generalitat de Catalunya és per a 50 
anys. Moltes vegades, a nivell d’Ajuntament, s’ha dit que els serveis municipals 
comporten moltes despeses, però malgrat tenir pèrdues econòmiques són un 
benefici social i, per tant, s’han de mantenir aquests serveis. Considero que la 
situació d’ATLL –diu- és un d’aquests casos i que la seva gestió hauria de 
continuar essent pública. Això és bàsicament el que diu la moció. 
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El Sr. Masferrer diu que, contràriament al que ha manifestat el Sr. Deulofeu, els 
recursos que necessita ATLL poden sortir de molts llocs. Sempre, però, hem de  
pagar els mateixos –diu-. 
 
El Sr. alcalde diu que l’equip de govern se suma a les entitats signants de la 
moció, malgrat que la Generalitat de Catalunya ha iniciat avui el procés de 
licitació d’aquesta empresa pública. El temps ja dirà com funciona la concessió. 
 
El Sr. Deulofeu diu que si la gestió d’ATLL afecta a 4 milions de persones, com 
s’ha dit, la suma de les concessions de la gestió de l’aigua a tots els municipis de 
Catalunya afecta un número molt superior de persones. 
 
El Sr. alcalde diu que les concessions municipals es fan a diferents empreses, 
però altra cosa és que l’aigua en alta depengui d’una única empresa. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
Aigües Ter Llobregat (ATLL) és una empresa pública adscrita al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 
1990 i responsable de l'abastament d'aigua a més de 100 municipis de les 
comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, 
el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. ATLL és una peça 
clau per garantir un servei públic d’aigua de qualitat a 4,9 milions de catalans i 
catalanes i a les activitats econòmiques que desenvolupen.  
 
El marc legal desenvolupat des de 1879 fins a 2011 estableix la constitució d’un 
model públic de gestió de l’aigua que garanteixi la governabilitat del país i la 
universalització del servei, establint un clar caràcter públic des que l’Estat va 
proclamar la “Ley de Aguas de 1879” fins al vigent “Texto refundido de 2002”.  
 
D'altra banda, l'Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga, entre d’altres, les 
competències a la Generalitat de Catalunya en “l'organització de l'administració 
hidràulica, inclosa la participació dels usuaris”. A tal efecte, l'article 34 del Decret 
Llei 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya, adjudica a la Xarxa d'Abastament Aigües Ter  
Llobregat: “La producció i el subministrament d'aigua potable per a l'abastament 
de poblacions per mitjà de la xarxa d'abastament Ter Llobregat, la qual és un 
servei públic d'interès de la Generalitat i, per tant, de la seva competència, que 
comprèn, en tot cas, la regulació dels recursos hídrics i l'adopció de 
determinacions per a la millor explotació en quantitat i qualitat, la planificació, la 
redacció dels projectes, l'execució de les obres, la gestió i l'explotació de les 
instal·lacions.”  
 
En aquest context, també cal destacar la responsabilitat municipal en 
l’abastament d’aigua als seus ciutadans: des de la Constitució Espanyola fins a la 
legislació específica del Règim Local s’estableix l’obligació ineludible de les 
municipalitats de garantir als seus respectius veïnatges l'abastament d'aigua 
potable i el sanejament, independentment del nombre d’habitants.  
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El nou marc legislatiu establert amb la Llei de simplificació i millorament de la 
regulació normativa, aprovada pel Parlament de Catalunya el 22 de desembre de 
2011, pot comportar el desmantellament de les institucions públiques d’aigua 
cabdals per a aquest país. A les seves disposicions addicionals, per exemple, 
determina la prestació indirecta del servei d'abastament mitjançant la xarxa Ter 
Llobregat, atorga al Departament de Territori i Sostenibilitat la licitació i 
l’adjudicació dels contractes administratius de gestió i prestació de serveis 
públics en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, 
de 4 de novembre, i, a més, considera de manera indirecta com a ingressos de 
la Generalitat de Catalunya els drets de naturalesa econòmica aconseguits per 
l’explotació i la gestió de les instal·lacions que integren la xarxa Ter Llobregat. 
També determina que es dissolgui l'ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat, el 
seu patrimoni s’incorpori al patrimoni de la Generalitat i es subrogui en la posició 
jurídica de l'ens d'Abastament d'Aigua pel que fa als béns, drets i obligacions de 
qualsevol tipus de què sigui titular.  
 
La privatització o externalització del servei en alta de la xarxa Ter Llobregat 
afectarà negativament el nostre municipi, on els serveis d'abastament en alta a 
hores d'ara són prestats total o parcialment per l'empresa pública ATLL, 
mitjançant la signatura del corresponent conveni. Una afectació que pot derivar 
en la pèrdua de qualitat en el servei d’aigua que avui disposa el nostre municipi 
en base als motius següents:  
 
1. Perquè l’accés a l’aigua potable i al sanejament és un dret humà i configura 
un servei públic bàsic, com així ho va aprovar l’Assemblea General de les 
Nacions Unides el 2010. La privatització de la gestió introdueix altres prioritats, 
alienes al bé comú, com són les mercantils, de negoci i de beneficis que 
l’allunyen i, fins i tot, s’oposen a la preservació d’aquest dret bàsic. I 
l’ajuntament, com administració més propera a la ciutadania i garant dels 
serveis públics, no pot defugir vetllar pels béns comuns i garantir-los.  
 
2. Perquè l’externalització de la gestió encarirà el cost de l’aigua en alta i la 
repercussió al rebut dels usuaris serà més gran perquè s’haurà de recuperar el 
capital inicial de la inversió (el valor pagat a la Generalitat com a conseqüència 
de la concessió), pagar el deute actual, eixugar el dèficit d’explotació existent i 
pagar els beneficis industrials i els dividends. Això, apart dels generosos 
sobrecostos generats pel propi concessionari en adjudicar obres i serveis de 
construcció, reparació i manteniment de les infraestructures a empreses del seu 
propi grup, al marge de concursos i de competències, un procediment prou 
conegut en les privatitzacions i que són la part més suculenta, oculta, i 
descontrolada de les privatitzacions dels serveis públics. Es calcula que el 
sobrecost estimat oscil·la entre els 30 i 50 M€ anuals i significarà que la tarifa 
pugui acabar multiplicant-se per 3, és a dir, un 300%.  
 
3. Perquè ATLL és patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes, dels municipis i 
altres entitats locals (que hi han aportat part important dels seus pressupostos 
en els darrers anys), no només de la Generalitat. ATLL disposa d’un complet parc 
d’instal·lacions modernes i ben conservades que suposen un actiu aproximat de 
950 M€ i d’infraestructures pagades amb l’aportació econòmica de la ciutadania 
a través dels seus impostos, la tarifa, l’aportació directe dels ajuntament 
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connectats, el cànon i aportacions del Fons de Cohesió Europeu que tenien com 
objectiu “finançar projectes d’inversió pública destinats a millorar el medi 
ambient”, en cap cas finançar infraestructures per fer-ne una explotació 
mercantil.  
 
4. Perquè afecta negativament les finances municipals en tant que obvia les 
aportacions que aquests municipis han fet per a la connexió amb el sistema Ter 
Llobregat. Els municipis són copropietaris de les infraestructures i, per això, és 
inacceptable que aquest aspecte no s’hagi tingut en compte i que, a més, es 
pretengui que el cost de l’aigua que acabin pagant s’incrementi des del 150% al 
300% .  
 
5. Perquè afecta la governança de l’aigua ja que el paper de regulació que 
puguin exercir els municipis o la Generalitat sobre els serveis bàsics privatitzats 
és nul o extremadament complex, com es va evidenciar durant la nevada de 
març de 2010 on més de 200.000 persones es van quedar sense llum, o el 
recent conflicte al Poblenou de Barcelona amb el gas (Gas Natural), l’electricitat 
(Endesa) i l’Aigua (Agbar) donant-se les culpes l’una a l’altre i dilatant 
lamentablement la solució i on s’han vist afectades 4.000 famílies. 
  
6. Perquè l’externalització de la gestió pot suposar un abús de mercat ja que el 
servei en alta a mans d’una empresa que també sigui distribuïdora en baixa 
significa un clar abús de posició dominant i contradiu l’article 2 de la Llei 
15/2007, del 3 de juliol, de defensa de la competència d’Espanya, i l’article 102 
sobre abús de mercat del Tractat de funcionament de la Unió Europea.  
 
La dissolució de l'ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat i la posterior 
privatització del servei d’abastament d’aigua en alta del sistema Ter Llobregat no 
se sustenta sobre cap document ni argumentari que justifiqui el procés 
d’externalització, sinó que es tracta d’una decisió arbitrària i sense cap fonament 
ni rigor tècnic, ni econòmic, ni social, ni ambiental, ja que:  
 
7. No hi ha cap justificació tècnica. ATLL és una empresa eficient que 
subministra anualment un volum de 229 hm3 amb un molt bon rendiment del 
95,14%. El 2010 va ser considerada la segona millor empresa pública del món 
per la Global Water Awards.  
 
8. No hi ha cap justificació econòmica. ATLL és una empresa perfectament viable 
i solvent amb petites correccions al sistema tarifari. I això que ha hagut de 
suportar càrregues de despeses d’inversió que corresponien al Govern, com les 
derivades del greu episodi de la sequera de 2006-2008. Malgrat tot, durant 
aquest període, el volum d’inversió d’ATLL va passar de 25 M€ a més de 100 M€ 
anuals. Convé recordar que les privatitzacions al sector de l’aigua, per motius 
financers, acostumen acabar malament.  
 
9. No hi ha cap justificació social. L’externalització que s’està plantejant no 
només no estava al programa electoral de cap força política ni del Parlament ni 
dels municipis, sinó que amb el període que es preveu de la licitació, 50 anys, 
constitueix una hipoteca desmesurada per a l’exercici democràtic en el futur i 
evidencia una clara pèrdua de governança. A més, el procés pateix un dèficit 
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democràtic i una evident falta de transparència des del seu començament perquè 
els ciutadans no han pogut participar de cap manera en una decisió tan 
transcendental per als seus interessos.  
 
10. No hi ha cap justificació ambiental. Al contrari, la privatització de la gestió de 
l’aigua va en contra de la gestió integral del cicle de l’aigua. La Directiva Europea 
Marc de l'Aigua exigeix als Estats el bon estat de les masses d’aigua per al 2015. 
Una gestió en mans privades no possibilitarà les inversions de caràcter 
mediambiental, de recuperació d’aqüífers, d’aplicació del Pla Sectorial de Cabals 
Ambientals, dels Plans d'Espais Fluvials, etc. tant necessàries. Difícilment, per 
exemple, es podrà fer el retorn del Ter previst al Pla de Gestió de l’Aigua aprovat 
pel Govern de la Generalitat el novembre de 2010.  
 
Els 10 motius exposats fonamenten, per si mateixos, qualsevol oposició i 
desacord al procés d’externalització iniciat. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal d’ICV-EUiA-E i previ dictamen de la 
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots a favor de les senyores 
Miracle, De la Encarnación, Coll i Montes i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno, 
Tardy, Corpas i Masferrer, i 7 vots en contra de les senyores Costa i Lechuga i 
dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch i Garcia Sala, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1. Manifestar i reiterar l’oposició a la dissolució de l'ens d’Abastament d’Aigua del 
sistema Ter Llobregat.  
 
2. Rebutjar que el patrimoni de l'ens Ter Llobregat pagat parcialment per aquest 
municipi sigui transferit a la Generalitat de Catalunya sense haver consultat a 
aquest Ajuntament.  
 
3. Oposar-nos a la gestió privada de l’abastament en alta d’aquest municipi 
mitjançant una empresa o grup d’empreses privades.  
 
4. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits legals 
necessaris per a que siguin derogades totes les disposicions que infringeixen o 
simplement alteren l’irrenunciable caràcter públic d’Aigües Ter Llobregat (ATLL)  
 
5. Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a Aigües Ter Llobregat i a 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 
14. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA 
PELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA-E I LA CUP PER DEMANAR 
RESPONSABILITATS A L’EMPRESA ENAGAS I AL MINISTERI 
D’INDÚSTRIA PER LA CONSTRUCCIÓ DEL GASODUCTE MARTORELL-
FIGUERES. 
 
La Sra. Montes proposa que s’estableixi un protocol a seguir en el tema de les 
mocions que es porten al Ple perquè cada dia se’n presenten més. 
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El Sr. alcalde diu que l’altre dia va llegir que el Reglament orgànic municipal d’un 
ajuntament plantejava l’establiment d’un número màxim de mocions per sessió 
plenària. També estaria bé –diu- que les mocions es presentessin a la resta de 
grups municipals per poder ser estudiades i veure si s’escau poder-s’hi afegir, 
llevat que es tracti d’una moció d’urgència. D’aquesta manera es podria agilitzar 
el procediment per a la seva aprovació i no passaria com en aquest Ple que els 
grups municipals d’ICV i de la CUP han presentat mocions pràcticament 
idèntiques.  
 
En aquest cas, la moció que finalment es presenta de forma conjunta per 
ambdós grups ve referida al gasoducte projectat pel Ministeri d’Indústria, 
actualment en construcció, que arribarà fins a Hostalric passant pel nostre 
territori. 
 
La Sra. Montes llegeix els acords que es proposa adoptar a la part dispositiva de 
la moció.  
 
El Sr. alcalde explica que durant el proper mes de juny l’empresa Enagas SA farà 
una reunió informativa, a la que esteu convidats tots els grups municipals –diu-, 
per informar de la funció d’aquest gasoducte en construcció, de com s’estan 
desenvolupant les obres, de com es farà el manteniment, etc. Falta només 
concretar el dia de la sessió. Es tracta d’una infraestructura de caràcter estatal 
de la que, en el seu moment, es va donar compte al Ple municipal. 
  
El Sr. Masferrer diu que, òbviament, els regidors de la CUP votaran a favor de la 
moció, però no vol deixar d’explicar la situació d’aquesta infraestructura perquè 
és important que tothom la conegui i perquè les obres s’estan fent una mica 
d’esquenes a la ciutadania. Pensem que cal informar –diu- de què està passant. 
  
Ara fa dos anys, la llera de la Tordera es va veure greument afectada per les 
obres de soterrament de la “urgentíssima” canonada que l’ACA i ATLL van 
planificar per salvar una assedegada ciutat de Barcelona. Avui, amb l’ACA a la 
ruïna i ATLL a punt de ser privatitzada per AGBAR i investigada per la Fiscalia de 
Medi Ambient per delicte ecològic, la dessaladora de Blanes està pràcticament 
inoperativa i per la canonada de la Tordera no hi passa ni una sola gota d’aigua. 
I encara ningú ha donat explicacions pels diners públics llençats (uns 2,7 milions 
d’euros per quilòmetre d’obra), ni per l’impacte ambiental causat. 
 
I avui, com per art de màgia i envoltat d’un enigmàtic silenci, ens trobem amb 
l’inici de les obres del gasoducte Martorell–Figueres. L’obertura d’un vial de més 
de 20 metres, la tala de vegetació, els moviments de terres i el colgament de 
sots i torrents estan causant un fort impacte ambiental i paisatgístic en l’àmbit 
de les serres del Baix Montseny, com ara als Maribaus, un espai d’alt valor 
social, natural i històric per a la gent del territori. I, curiosament, des de 
l’Ajuntament celoní no s’ha donat cap explicació als veïns i veïnes sobre les obres 
i els seus motius, els impactes causats i les futures mesures correctores. 
 
Un gasoducte és una conducció de canonades d’acer que serveix per transportar 
gasos combustibles, generalment gas natural, a gran escala. El gas natural és 
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una font d’energia no renovable formada per una mescla de gasos, bàsicament 
metà, que es troba en jaciments de petroli. Actualment a l’Estat espanyol la 
major part d’aquest subministrament prové d’Algèria, a través del gasoducte de 
Tarifa. La resta de gasoductes transfronterers són l’Andalusia-Marroc i les dues 
conduccions que connecten l’Estat francès a través dels Pirineus basc i navarrès. 
 
Aquesta nova infraestructura de 167 quilòmetres de longitud, pretén connectar 
amb l’Estat francès a través de Catalunya i consisteix en una canonada soterrada 
de 0,9 metres de diàmetre, situada a una profunditat de poc més d’un metre. 
Transportarà gas a 80 bar de pressió, amb un cabal entre 985.000 i 1.200.000 
m3/h. El gasoducte té un pressupost estimat de 81,5 milions d’euros. 
Aquest projecte forma part de l’estratègia de la Unió Europea d’interconnexió de 
les xarxes de gran distribució d’energia al territori europeu, per facilitar 
l’intercanvi i la diversificació de les fonts de subministrament. Aquesta estratègia 
sorgeix arrel dels problemes en l’abastiment de gas a alguns països de l’est 
d’Europa, com Alemanya o Àustria als anys 2008 i 2009, a causa de diferents 
crisis polítiques entre la Unió Europea i Rússia.  
 
Davant d’aquesta nova situació geopolítica i la dependència de les fonts de gas 
dels països de l’antiga URSS, la millora i l’increment de l’abastament pel nord 
d’Àfrica apareixia com una opció estratègica que situava a l’Estat espanyol en 
una posició determinant. 
 
Per aquest motiu, la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas (2008-
2016) del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç va preveure la construcció 
d’una nova connexió amb l’Estat francès per Catalunya, que es concebia com 
una prolongació del gasoducte català ja existent fins a Barcelona. 
 
L’any 2008 el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç va adjudicar a l’empresa 
Enagas SA la construcció d’un gasoducte entre Castellví de Rosanes i Avinyonet 
de Puigventós, que creuaria les comarques del Baix Llobregat, els dos vallesos, 
la Selva, el Gironès, el Pla de l’Estany i l’Alt Empordà. El projecte transfronterer 
es va anomenar MIDCAT i havia d’estar llest l’any 2016. 
 
Al març de 2011 la Direcció General de Política Energètica i Mines (DGPEM) va 
aprovar el projecte, va atorgar l’autorització administrativa i va declarar d’utilitat 
pública el tram sud del gasoducte, entre Castellví de Rosanes i Hostalric. Alhora 
el Govern català va fer l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic. El tram 
següent, fins a Avinyonet de Puigventós, estava pendent de l’autorització de la 
DGPEM, si bé el Govern de l’Estat confiava que estigués construït al 2014. 
 
Amb les obres ja iniciades, a mitjans del mes de gener d’enguany, el Govern 
francès va anunciar per sorpresa que ajornava el projecte MIDCAT i que 
apostava per reforçar els gasoductes existents al País Basc i Navarra, enlloc de 
crear-ne de nous. Aquest fet qüestiona la necessitat real d’aquesta 
infraestructura i els veritables interessos que s’hi amaguen al darrera.  
 
Des de l’any 2008 han estat moltes les entitats, ajuntaments i ciutadania que 
s’han oposat a la construcció del gasoducte i a la planificació del seu traçat. Ja 
en aquell moment, des de la CUP vàrem signar les al·legacions presentades per 
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l’associació ecologista ADENC, que foren rebutjades pel Govern estatal. En 
aquestes al·legacions es qüestionaven, entre altres, el traçat proposat i 
l’absència d’alternatives, la manca de consideració de l'efecte illa en els espais 
naturals, l’impacte sobre espais Xarxa Natura 2000, àrees importants per a la 
conservació de les aus o el bosc de can Deu de Sabadell, l’impacte paisatgístic 
sobre la plana del Vallès, o la tramitació fragmentada del gasoducte per evitar-
ne l'avaluació ambiental estratègica. 
  
Un dels temes més polèmics ha estat la reclamació que el traçat avancés 
paral·lel a l’autopista AP-7 o al tren d’alta velocitat, enlloc de fer-ho per la 
reserva de sòl del Quart Cinturó, amb l’objectiu d’evitar l’escampament 
d’infraestructures sobre el territori i minimitzar l’impacte ambiental sobre 
diversos espais protegits. Curiosament des del Govern es va rebutjar aquesta 
proposta, al·legant que era molt més costos expropiar els terrenys contigus a 
l’autopista, propietat del Ministeri de Foment. 
  
Més enllà de Sant Celoni, al Baix Montseny i a la conca de la Tordera s’estan 
veient afectats espais emblemàtics o protegits, com la riera d’Arbúcies, els 
estanys de Tordera i Sils, la riera de Santa Coloma, zones forestals limítrofes al 
Parc Natural del Montseny o la plana agrícola de la Ferreria.  
 
Després d’explicar tot el que està passant –conclou el Sr. Masferrer-, volem 
corroborar que l’únic que hi ha al darrera d’aquesta actuació són interessos 
econòmics per part dels mateixos que moltes vegades signen declaracions, i que 
tot plegat és una vergonya.  
 
El Sr. Deulofeu indica que els regidors de CiU votaran a favor de la moció. De fet 
–diu- aquest matí hem enviat un correu electrònic als grups municipals de la CUP 
i d’ICV dient que ens adheríem al contingut de la moció. Pensem que qualsevol 
infraestructura que es decideixi construir ha d’estar molt ben fonamentada abans 
de tirar-la endavant, i més quan implica altres països. Més enllà de la discussió 
sobre la necessitat o no del gasoducte, és evident que si la connexió amb França 
no està garantida, no té cap sentit que el gasoducte tiri endavant. Ens sembla 
esperpèntic que les coses hagin anat d’aquesta manera i que ara quedi una 
infraestructura soterrada que no acaba enlloc, com està passant amb alguna 
altra infraestructura al nostre país. Entenem que això s’ha de denunciar i s’han 
de demanar responsabilitats a qui ha gestionat aquest tema, que en aquest cas 
és el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 
 
El Sr. alcalde diu que el grup municipal del PSC també s’adhereix a la moció 
presentada. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El 7 de març de 2011 la Direcció General de Política Energètica i Mines, depenent 
del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, va resoldre atorgar a l’empresa 
Enagas SA l’autorització per a la construcció del gasoducte Martorell-Figueres. 
Aquest gasoducte forma part del projecte MidCat, que té com a finalitat principal 
abastir de gas els països del centre d’Europa, a través de la connexió amb la 
xarxa gasística francesa. 
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La gran dimensió d’aquesta canonada, per tractar-se d’una infraestructura de 
transport i no de distribució, comporta per a la seva construcció l’ús de 
maquinaria pesant i l’obertura d’una pista de treball d’entre 19 i 24 metres 
d’amplada al llarg del seu recorregut, travessant amb tota contundència camps 
de conreu, boscos, carenes, rius i torrents. 
 
Aquest sistema constructiu i el traçat escollit generen una gran afectació a 
múltiples espais naturals del Vallès, la major part dels quals mantenen elevats 
valors ambientals, ecològics i socials i alguns d’ells formen part de la Xarxa 
Natura 2000. 
 
Ja iniciades les obres de construcció del gasoducte, el passat mes de gener va 
transcendir la decisió del govern francès de desestimar la construcció del tram 
del gasoducte europeu entre Figueres i Barbairan, que era el que donava 
continuïtat i sentit al tram Martorell-Figueres, optant per interconnectar la xarxa 
francesa amb l’espanyola a través del gasoducte Biriatu-Larrau, ja existent. 
 
El passat 13 de març la directora general del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme donava resposta escrita a la petició feta sobre la situació del gasoducte 
Martorell-Figueres. En aquesta resposta oficial deixa palesa la no continuïtat del 
gasoducte a partir d’Hostalric: “En definitiva, en la actualidad solo se encuentra 
en ejecución el tramo sur del gasoducto Martorell-Figueres, dado que su tramo 
Norte, como el gasoducto Martorell-Frontera francesa se encuentran supeditados 
a la decisión de acometer una nueva conexión internacional entre España y 
Francia, circunstancia que finalmente no se ha producido.” 
 
També hem tingut coneixement que el 16 de juliol de 2010 l’European 
Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG) –un grup consultiu 
independent de la Comissió Europea en les àrees d’electricitat i gas, format pels 
màxims representats dels organismes reguladors competents dels estats 
membres- junt amb la Comisión Nacional de Energia (CNE) i la Comission de 
Regulation de l’Énergie (CRE) van fer pública la decisió, dins del procediment 
Open Season 2015, de validar la capacitat de transport de la connexió Irún-
Biriatu en el sentit Espanya-França i al mateix temps no validar el 
desenvolupament del projecte MidCat (“La capacidad solicitada por los 
comercializadores en el proceso no fue suficiente para validar el desarrollo del 
proyecto MidCat”). 
 
Es constata, doncs, que la Direcció General de Política Energètica i Mines, del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, va autoritzar a l’empresa Enagas SA la 
construcció del gasoducte Martorell-Figueres, com a tram espanyol del projecte 
MidCat, sense l’existència dels necessaris acords dels organismes internacionals 
que donessin la garantia d’interconnexió amb França i un cop l’Estat francès ja 
havia desestimat el projecte. 
 
El gasoducte Martorell-Figueres no servirà doncs per a la principal finalitat per a 
la qual s’està construint: abastir de gas els països del centre d’Europa, a través 
de la connexió amb la xarxa gasísta francesa.  
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En conseqüència, el tram Martorell-Figueres està mancat de tota justificació i 
encara menys justificació té l’enorme afectació que està ocasionant als diferents 
espais naturals del Vallès pels quals travessa. La capacitat del gasoducte, els 
requeriments tècnics i de seguretat i el sistema constructiu emprat estan 
sobredimensionats i no es corresponen als subministraments que ha de 
possibilitar, en el cas que fos destinat a millorar l'abastiment a les comarques 
barcelonines i gironines. 
 
Per tot això, a proposta dels grups municipals d’ICV-EUiA–E i de la CUP i previ 
dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 
17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Instar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i l’empresa Enagas SA a 
donar explicacions públiques del perquè va autoritzar la construcció del 
gasoducte Martorell-Figueres sense tenir les garanties necessàries 
d’interconnexió amb França i, en conseqüència, del sobrecost econòmic i del 
major impacte ambiental, si el seu destí acaba sent en un futur únicament el 
possible subministrament de gas a les comarques gironines i barcelonines. 
 
2. Instar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i l’empresa Enagas SA per a 
que en el termini màxim d'un mes constitueixin una comissió mixta de 
seguiment integrada per representants del Ministeri d’Indústria, d’Enagas SA, de 
la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments afectats, així com per dos 
representants d'entitats conservacionistes del Vallès Oriental i Occidental, amb 
l’objectiu d’avaluar la correcta reposició física i vegetal del territori afectat. 
 
3. Instar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i l’empresa Enagas SA perquè 
el cost d'aquest gasoducte no recaigui sobre els pressupostos públics, ni sobre 
els usuaris d'aquest recurs energètic, sinó sobre els responsables personals de 
l'aprovació d'un projecte interestatal que no disposa dels acords necessaris per a 
la seva construcció. 
 
4. Traslladar aquests acords al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i a Enagas 
SA, i informar-ne al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament 
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
15. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 
MUNICIPALS DEL PSC I D’ICV-EUIA-E PER DONAR SUPORT A LA 
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER A LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ 
EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER 
SOCIAL. 
 
Intervé el Sr. alcalde i explica que fa uns dies el grup municipal del PSC va 
passar aquesta moció a tots els grups municipals per conèixer la seva opinió i 
veure si algú s’hi volia adherir. El grup municipal d’ICV va contestar molt 
positivament. El grup municipal de la CUP va dir que s’ho estava mirant i 
finalment ha presentat una esmena a la totalitat.  
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Pel que fa a la nostra moció –diu- el seu contingut expressa el que ens han 
enviat les persones que estan recollint signatures i tramitant la iniciativa 
legislativa popular per demanar al Congrés dels Diputats el canvi de tot un seguit 
de lleis que ara mateix no permeten la dació de l’habitatge en pagament de 
manera automàtica. Les poques vegades que això s’aconsegueix és via 
negociació, però la majoria de famílies que no poden pagar la hipoteca s’estan 
quedant amb una mà al davant i l’altra al darrera, perdent el seu habitatge i 
amb un deute important amb l’entitat bancària. Això és la ruïna per sempre per 
a moltes persones perquè després d’haver pagat uns anys la hipoteca, es troben 
al carrer i devent una gran quantitat de diners que se’ls descompta de la 
nòmina. És a dir, hipotecats per vida i sense habitatge. Creiem que el problema 
és molt greu i que cal buscar-hi una solució. Com he dit, el grup municipal de la 
CUP ha presentat una esmena a la totalitat.  
 
Intervé el Sr. Corpas i diu que quan el grup municipal del PSC els va fer arribar 
la seva moció, van tenir un cúmul de sensacions. Primer –diu- vam sentir 
indignació perquè la moció venia de qui venia, tot recordant el que va passar fa 
uns anys en temes d’habitatge amb el PSC-PSOE. Però el que preval més és el 
respecte i l’admiració per les persones que formen la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca. La nostra esmena no pretén ser una esmena a la totalitat, sinó sumar 
a la vostra moció les nostres condicions, tant pel que fa a la part expositiva com 
als acords. 
  
El Sr. alcalde diu que es tractaria, doncs, de votar si el Ple municipal està d’acord 
en sumar les dues mocions i convertir-les en una de sola, atès que el contingut 
d’una moció i de l’altra no es contradiuen. Evidentment els grups municipals del 
PSC, d’ICV i de la CUP estaríem d’acord en fer-ho així. Caldria veure –diu- si el 
grup municipal de CiU s’hi suma també.  
 
A la vista d’aquesta proposta, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA que el nou text que es sotmet a consideració del Ple 
és el resultat de la suma de la moció presentada pels grups municipals 
del PSC i d’ICV més l’esmena presentada pel grup municipal de la CUP. 
 
A continuació es procedeix a debatre el seu contingut. 
 
Pren la paraula el Sr. Corpas i diu que els ha sorprès que el grup municipal del 
PSC-PSOE hagi presentat aquesta moció quan es tracta d’un partit que ha tingut 
i té molta responsabilitat en els fets que denuncia la mateixa moció: 

- Durant tots els anys que ha governat (els darrers, de 2004 fins a 2011) amb 
majoria al Congrés dels Diputats no ha fet res per canviar la Llei hipotecària i la 
Llei d’enjudiciament civil. 

- Els diferents governs del PSOE han contribuït a augmentar la bombolla 
immobiliària que ens ha portat a l’actual crisi, amb multiplicitat de mesures 
(desgravació a la primera vivenda, etc.) impulsades des dels diferents governs 
del president Zapatero.   
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- El grup parlamentari del PSOE ha boicotejat sistemàticament qualsevol intent 
d’assolir la dació en pagament en retroactivitat mitjançant el seu vot al Ple del 
Congrés dels Diputats i a la Mesa del Parlament.  

Tot fent memòria, entre els anys 1997 i 2007 –amb governs de José M. Aznar i 
José L. Rodríguez Zapatero- el preu de l’habitatge es va multiplicar per 2,9 i es 
van construir més de 7 milions d’habitatges a Espanya, molts dels quals segones 
residències. Aproximadament, la riquesa patrimonial de les famílies va créixer 
més de tres vegades. Però alhora que el preu de l’habitatge feia créixer, com 
una bombolla, la riquesa de bona part de la població, el crèdit es va disparar i 
amb el crèdit l’exposició al deute. Així doncs, aquest augment del preu de 
l’habitatge, l’estancament real dels salaris, l’absència d’habitatges de lloguer, 
uns tipus d’interès a mínims històrics i una manca de supervisió –per no dir 
flagrant permissivitat- per part del Banc d’Espanya, van empènyer moltes 
famílies a endeutar-se. Ens trobem molts casos on, fins i tot per a les famílies 
més modestes, la contractació d’una hipoteca que podia superar el 50% del 
salari era una opció racional: en tres o quatre anys el preu de l’habitatge podia 
duplicar-se i podia servir per accedir a tota mena de nous crèdits. Només 
d’aquesta manera s’explica que en aquests anys el nombre de llars amb 
habitatge en propietat creixés prop de 10 punts percentuals, i que una part 
important de les famílies immigrants i dels més joves, sotmesos a les feines més 
precàries i més mal pagades, accedís a l’habitatge per la via del crèdit hipotecari. 
Ara bé, en moltes ocasions les hipoteques concedides pels bancs tenien un 
import superior al 80% del valor de taxació, la qual cosa suposava una exposició 
desmesurada al risc. L’any 2007, just abans que comencés la cadena de 
desnonaments, fins a un 87% de les famílies tenia un habitatge de propietat. És 
a dir, el creixement sostingut del preu de l’habitatge va servir per aixecar la clau 
de volta financera que aguantava tot el cicle econòmic. 

Malgrat aquesta expansió econòmica basada en el ‘totxo’, el fet és que bona part 
de la població està inserida en una estructura de baixos salaris. Així, el 
mileurisme (o situacions pitjors) és la realitat quotidiana de gairebé el 60% dels 
sous, més d’un 30% dels assalariats tenen contractes temporals, només el 30% 
dels treballadors gaudeix de posicions laborals típiques de classe mitjana i l’altre 
70% està format per treballadors subordinats i el pes del pagament de la 
hipoteca o de les despeses lligades a l’habitatge suposa entre el 30% i el 50% 
dels ingressos per a un 50% de la població. 

Així, doncs, el pes del deute ha marcat una corba creixent sobre la renda 
disponible de les famílies, fins al punt de passar del 50% l’any 1995 a més del 
140% el 2008. Tanmateix, com sempre passa, aquesta exposició al deute és 
molt desigual segons les capes socials. Per als sectors que van assumir deutes 
molt elevats en proporció a la renda disponible, o per als qui van comprar molt 
tard, en els últims anys del cicle, com ara molts joves i molts immigrants, i per 
tant molt car, la situació és molt dura. Per a aquests sectors, el col·lapse del 
mercat immobiliari suposa que el valor del seu habitatge o de les seves 
propietats ja no pot sostenir el valor del deute. En molts casos, la crisi implica 
que el que es deu al banc sigui molt més que el preu a què es pot vendre 
l’habitatge, suposant que es trobi comprador. Els estudis disponibles assenyalen 
que aquesta mena de situacions en què el deute es torna pràcticament 
impagable amb els ingressos disponibles són moltísim més freqüents entre les 
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famílies d’ingressos baixos i en llars joves o d’origen estranger. L’alta exposició 
al deute és, així, el primer factor discriminador del diferent impacte de la crisi 
segons sectors socials. 

A la vegada, l’atur es concentra pràcticament en els mateixos sectors que 
presenten una exposició més gran al deute. Quan aquests dos factors es 
combinen o coincideixen en els integrants d’una mateixa casa, el resultat 
probable és el desnonament. Entre els anys 2007 i 2010 es van produir més de 
271.000 desnonaments. El desnonament a l’Estat espanyol suposa no només la 
pèrdua de l’habitatge a mans del banc que va concedir la hipoteca. Una legislació 
molt dura, auspiciada políticament pel PP i el PSOE, impedeix que les entitats de 
crèdit es considerin “satisfetes” amb l’expropiació de l’habitatge i els permet 
subhastar els béns confiscats, alhora que el creditor queda a càrrec dels costos 
judicials i del pagament de la diferència (més els interessos) entre el que devia 
al banc i el que aquest ha recuperat amb la subhasta. El desnonament significa, 
doncs, tant la ruïna com la prolongació d’una situació d’endeutament, sovint per 
a tota la vida. La pràctica corrent d’incloure clàusules abusives en els contractes 
hipotecaris, com els avals d’habitatges a tercers, han començat a generar 
desnonaments en cadena i auguren que el pitjor encara ha de venir.  

Davant aquesta exposició a l’atur i a l’endeutament es podria pensar que el 
Gobierno hauria d’actuar com un mecanisme de garantia social dels sectors més 
fràgils. Malauradament, però, tant els governs del PSOE –abans- i del PP –ara- 
no han inclòs aquest objectiu entre les seves prioritats.        

De fet, moltes de les estratègies adoptades pel darrer govern del PSOE per sortir 
de la crisi van apostar per l’adopció d’instruments que van permetre el 
desenvolupament de les bombolles financeres i que es van demostrar 
completament ineficaços. Així doncs, en els primers moments de la crisi, el 
govern Zapatero va intentar mantenir el preu de l’habitatge mitjançant un 
entramat de mesures que van des de la Llei del sòl de 2007, fins a la 
permissivitat del Banc d’Espanya (cal recordar que l’actual governador del Banc 
d’Espanya va ser nomenat pel govern de Zapatero) perquè els bancs quadressin 
els balanços comptables amb uns preus absolutament inflats dels habitatges que 
han acabat a les seves mans. Així, el Banc d’Espanya ha permès que les 
institucions financeres aprovisionessin els balanços comptables amb fins un 80% 
del valor nominal dels actius immobiliaris que posseeixen; lògicament, els bancs 
i les caixes d’estalvi s’han convertit en els primers interessats en bloquejar la 
caiguda dels preus de l’habitatge. També, en aquells primers moments de la 
crisi, el govern, generosament, va subvencionar l’entramat empresarial 
constructor immobiliari, amb l’objectiu de mantenir la màquina financera i 
immobiliària.   

Convé recordar que l’any 2007, quan ja s’havia iniciat la cadena de 
desnonaments, el PSOE va revisar la Llei hipotecària. Ara bé, aquesta 
modificació va tenir com a principal objectiu el de fomentar els productes 
financers mixtes i reduir els costos aranzelaris que tenien les renovacions 
hipotecàries, que al ser massa elevats dificultaven la possibilitat de canviar de 
préstec (ergo endeutar-se més). L’objectiu era facilitar un mercat hipotecari més 
flexible i més d’acord amb l’evolució real dels tipus d’interès.  
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El juny de 2011 el PSOE i el PP, a través de la Mesa del Congrés, van impedir 
l’entrada d’una iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la dació en pagament. 
PSOE i PP van fer servir un submarí anomenat “verds ecopacifistes” vinculat amb la 
màfia immobiliària valenciana per bloquejar aquesta ILP. Des de feia temps, la 
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, junt amb altres entitats, havien anunciat la 
presentació d'una ILP per portar al Congrés dels Diputats la proposta de regular la 
dació en pagament, de manera que amb el lliurament de l'habitatge quedés saldat 
el deute hipotecari. Entre novembre de 2010 i febrer de 2011, les organitzacions 
socials impulsores de la ILP, amb l'ajut d'advocats i advocades, juristes i 
acadèmics, van treballar en el redactat del text per aconseguir que fos precís i 
rigorós. Tanmateix, després de la seva presentació a finals de març de 
2011 davant de la Mesa del Congrés, aquesta va fer arribar el mes de juny la seva 
negativa: ILP rebutjada. Motiu? Ja hi havia una altra d'ILP sobre el mateix tema. 
Després d’investigar el que havia succeït es descobrí que un grup desconegut, 
anomenat “verds ecopacifistes”, que no havia fet cap treball previ sobre la 
problemàtica hipotecària, ni s'havia posicionat mai sobre el tema, havia presentat 
una ILP mal redactada i sense rigor jurídic, fent esment de la dació en pagament, 
tot just una setmana abans de que es registrés la ILP de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca. Casualitat? Una entitat que en cap moment no ha començat cap 
campanya de recollida de signatures... 

Després de l'anunci que la Mesa del Congrés rebutjava la ILP sobre la dació en 
pagament, escudant-se en la ILP presentada pel grupuscle “ecopacifista”, es va 
decidir presentar una nova ILP. Si l'excusa era que formalment ja n'hi havia una 
altra sobre la dació, van presentar una ILP més àmplia, contra els desnonaments i 
per la creació d'un parc d'habitatge social en règim de lloguer. Ara bé, la Mesa del 
Congrés va tornar a rebutjar la segona ILP presentada, amb la mateixa excusa (ara 
més difícil de sustentar perquè la ILP dels “ecopacifistes” no diu res de 
desnonaments ni lloguer social. La Mesa del Congrés (és a dir, bàsicament PSOE i 
PP) van fer servir una ILP fantasma d'un desconegut grup vinculat a la màfia del 
totxo per impedir una ILP que centenars de milers de ciutadanes i ciutadans 
estaven esperant, impulsada per organitzacions socials que compten amb un ampli 
suport i que portaven mesos treballant-hi durament per fer-la possible. Davant 
això la PAH i moltes altres entitats van denunciar enèrgica i públicament PSOE i 
PP per llur comportament de cacics.  

Però encara tenim més dades sobre aquesta esquizofrènia política presentada 
pel PSOE. El mes de març d’enguany el Congrés dels Diputats va rebutjar, amb 
els vots de PP, FAC i UPN, la proposta de l'Esquerra Plural d'obligar les entitats 
financeres a acceptar la dació en pagament com a fórmula per a que els 
ciutadans puguin saldar els seus deutes hipotecaris, així com augmentar el límit 
dels ingressos inembargables i limitar els interessos de demora en cas 
d'impagament. Galdós fou el posicionament del PSOE i del grup liderat pel Sr. 
Josep Antoni Duran i Lleida, que es van abstenir davant aquesta iniciativa.  

En canvi, el PSOE va votar favorablement la proposta del PP d’aprovar una guia 
de bones pràctiques per a les entitats financeres, en la qual s’incloïa la 
possibilitat –mai l’obligatorietat- d’acollir-se a la dació en pagament. Aquí els 
socialistes van votar favorablement perquè, en paraules del diputat Sr. Antonio 
Hurtado, “És necessari escometre un fenomen que, si abans era una malaltia 
rara, ara és una veritable epidèmia que podria anar clarament a pitjor. Hem 



 54

d'abordar aquest drama humà i social des de la serietat, el rigor i l'objectivitat. 
És fàcil caure en la demagògia i en els cants de sirena en aquest tema". Què vol 
dir que cal abordar-ho des de la serietat, el rigor i l’objectivitat? Vol dir que la 
proposta de la dació en pagament impulsada per la PAH no ho és? Vol dir que no 
és objectiu el drama quotidià que viuen moltes famílies que han perdut 
l’habitatge o estan a punt de fer-ho?  

Per tots els motius exposats no podem entendre la presentació d’aquesta moció 
per part de l’equip de govern. Malgrat això, ens volem sumar al contingut de la 
moció, però amb una sèrie de condicions: que en el text expositiu i en els acords 
es parli sobretot de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (perquè en la moció 
presentada pels grups municipals del PSC i d’ICV no hi veiem aquesta referència 
i creiem que cal donar més suport que mai a aquestes entitats socials), i que es 
digui que la dació en pagament es faci amb retroactivitat (que és un tema prou 
important perquè ja portem alguns anys amb desnonaments).  

A continuació pren la paraula la Sra. Costa i diu que voldria posar sobre la taula 
tota la feina feta per CiU en aquest tema. En primer lloc –diu- m’agradaria 
explicar que els primers que van plantejar aquesta qüestió al Congrés del 
Diputats la legislatura passada va ser el grup parlamentari de CiU. Arran d’això 
es va crear una subcomissió per tractar exclusivament el problema dels 
desnonaments i del sobreendeutament,  que va recolzar la proposta impulsada 
per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Atès que el tema no s’activava, al 
desembre de 2010 CiU va presentar una moció per impulsar les mesures que 
proposava la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Des del Govern de la 
Generalitat de Catalunya també s’han fet altres coses: s’han reforçat els 
recursos econòmics i personals que es demanen en aquesta moció (malgrat la 
disminució dels ingressos de la Generalitat i de les transferències de l’Estat); 
s’ha augmentat la bossa de l’Ofideute; s’ha posat a disposició de la ciutadania un 
nou servei per donar suport a les emergències socials, sobretot en municipis 
petits; i s’ha fet cessió d’habitatges a alguns ajuntaments i entitats socials (com 
s’ha tractat al punt 4 de l’ordre del dia d’avui) per fer front a situacions 
d’emergència per desnonaments.  

També hem presentat esmenes al Congrés en la tramitació de diverses lleis 
relacionades amb aquest tema: la Llei concursal, la Llei general de defensa del 
consumidor i de l’usuari i la Llei de mesures contra el sobreendeutament 
personal i familiar, amb l’objectiu de limitar l’obligació garantida, limitar els 
efectes de les clàusules abusives, facilitar la continuació d’ús en l’habitatge 
habitual, evitar el sobreendeutament, impedir que els ingressos siguin 
embargables, etc.  

Així mateix, s’han posat en pràctica canvis de criteris en els convenis entre la 
Generalitat de Catalunya i les entitats de crèdit, per garantir l’habitatge i evitar 
els desnonaments. També s’han signat convenis amb les entitats bancàries que 
ho han volgut per establir processos de mediació abans d’iniciar un procediment 
d’execució hipotecària. Val a dir que el govern de l’Estat, pressionat per les 
propostes de plataformes i de grups polítics, va aprovar el 9 de març de 2012 un 
Reial Decret Llei de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense 
recursos. És una bona norma, però insuficient perquè només s’hi poden acollir  
aquelles persones en situació molt precària. 



 55

En tot cas, el grup municipal de CiU –continua la Sra. Costa- es mostra a favor 
tant de la moció com de l’esmena que s’han presentat, i que finalment han 
sumat els seus continguts, però ens hagués agradat que s’hi deixés constància 
que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha intensificat les mesures per fer 
front a aquest problema, per molt que entenem que s’han de seguir reforçant i 
adaptant al que s’esdevingui en els propers anys. També ens hagués agradat 
que es digués que CiU dóna suport a la proposició de Llei de mesures contra el 
sobreendeutament familiar i personal i de protecció enfront dels procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual, que fa molt temps que s’està 
impulsant des de la Generalitat de Catalunya i que s’ha redactat després de 
moltes converses amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb l’objectiu 
que prendre un acord al Parlament de Catalunya que es pugui traslladar al 
Congrés dels Diputats, que és qui té competència en aquesta matèria. En tot 
cas, volem agrair la feina de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i donem 
suport a la moció. 

La Sra. Montes demana que es llegeixi el contingut de la moció i de l’esmena per 
a que quedi clar què és el que se sotmet a votació del Ple.  

Abans de passar a la votació, el Sr. alcalde i el Sr. Corpas llegeixen, per separat, 
els acords que es proposen a la moció i a l’esmena. 
 
Feta la refosa d’ambdós documents, el text que es sotmet a votació del Ple és el 
que es transcriu a continuació, amb el resultat que s’indica: 
  
 
TEXT REFÓS DE LA MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL 
PSC I D’ICV-EUIA-E I DE MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 
LA CUP PER DONAR SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 
PER A LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ 
DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL. 
 
El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la 
construcció d’habitatges i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament 
d’aquest cicle econòmic ha provocat una forta crisi en el sector, que ha produït 
acomiadaments massius de treballadors i treballadores, la pèrdua d’importants 
recursos privats i públics i, el que és encara més greu, la pèrdua de l’habitatge 
habitual de milers de famílies catalanes, condemnant a la vegada a desenes de 
milers de persones a una situació d’alt risc social per causa del 
sobrendeutament. 
 
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el 
crèdit hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions públiques per 
tal de fer front als efectes de l’actual problemàtica i cal, també, la reforma del 
marc legal vigent pel tal de reduir les situacions de sobreendeutament, limitant 
els efectes d’aquesta situació en la renda familiar per evitar que esdevingui un 
factor d’exclusió social.  
 
Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions 
públiques, responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al 
conjunt dels ciutadans que ho necessitin, es necessari procedir, també de forma 
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immediata, a la reforma legislativa que impedeixi el desnonament del seu 
habitatge habitual a aquelles persones i famílies deutores, que per raons alienes 
a la seva voluntat no puguin fer front als deutes hipotecaris, garantint-los un 
lloguer social, ja sigui al mateix habitatge o a un altre. 
 
Ens cal, per això, el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les 
reformes legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat de Catalunya per 
tal de posar en funcionament el màxim de recursos i mitjans per garantir la 
mediació pública entre deutors i creditors i l’accés a un habitatge en règim de 
lloguer a les persones i famílies afectades. El Govern de Catalunya, a la vegada, 
ha de cooperar de manera activa amb les administracions locals i les entitats 
cíviques i socials que treballen amb el mateix objectiu.   
 
Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem 
plenament convençuts que l’únic camí per cercar sortides als sectors socials més 
vulnerables pel que fa al dret a l’habitatge, és la creació de grans acords de 
diàleg social, capaços de sustentar l’acció de govern solidària i de cohesió social 
que faci efectiu el dret d’accés a un habitatge digne al conjunt de catalans i 
catalanes. 
 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i el 
tercer trimestre de 2011 s’han produït a l’Estat espanyol 151.369 processos de 
desallotjament com a conseqüència dels més de 328.000 procediments 
d’execució hipotecària iniciats. 
 
Aquesta legislació, que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els 
habitatges pel 60% del valor de taxació, no nomes és extremadament dura en 
comparativa amb les legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a 
més era desconeguda per les famílies quan van signar els contractes hipotecaris, 
molts cops amb informació insuficient i enganyosa. 
 
Considerem inadmissible i injust que totes les conseqüències de la crisi recaiguin 
sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari, i més en un Estat que 
recull el dret a un habitatge digne i adequat a través de mandat constitucional. 
 
Considerant que els efectes dramàtics es concentren a l’àmbit municipal, ja que 
és als serveis socials de les administracions locals on s’adrecen majoritàriament 
les persones i famílies afectades en busca d’ajut. 
 
Per tot això, manifestem el nostre suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a 
la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el 
lloguer social. 
 
A la vista d’aquests antecedents, a proposta dels grups municipals del PSC, 
d’ICV-EUiA-E i de la CUP, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
                         
1. Instar el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les 
Corts Generals un projecte de llei que incorpori la dació en pagament a 
l’ordenament jurídic, en els casos que afecti la residència habitual. 
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2. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que 
impedeixin el sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els 
garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge. 
  
3. Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, 
de comú acord amb les comunitats autònomes, per tal que les persones 
desnonades o amb risc de desnonament comptin amb els ajuts necessaris per 
accedir a un habitatge de lloguer i/o tinguin dret a optar, si s’escau, amb la 
mediació de l’administració pública davant les entitats financeres per tal que 
puguin romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o d’usdefruit durant 
un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.  
 
4. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Agència Catalana 
de l’Habitatge, a establir de forma urgent un programa de mesures, coordinades 
amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació de 
desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de 
lloguer assequible, així com de suport i assistència jurídica i financera a les 
famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge per 
deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les Persones 
que pateixen aquesta situació (Ofideute). 
 
5. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a establir un marc estable de 
coordinació amb les administracions locals que en aquests moments estan 
assumint l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a 
les nostres ciutats. 
 
6. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les modificacions legals 
necessàries per tal de que, en els casos de l’habitatge habitual, quedi suspesa 
l’execució hipotecària a aquelles persones i/o famílies sense ingressos i que es 
troben en una situació de risc d’exclusió acreditada pels serveis públics d’atenció 
social, per un període no inferior a dos anys, que permeti a la vegada dur a 
terme les mesures d’atenció a dites persones i famílies, a fi i efecte del seu 
reallotjament segur i assequible.  
 
7. Donar recolzament al procés de recollida de signatures que faci possible la 
discussió parlamentària d’una reforma de la Llei, a través de la Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) impulsada per l’Observatori DESC, CCOO, la FAVB, UGT, 
la PAH i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb la finalitat 
de regular la dació en pagament amb efectes retroactius, una moratòria 
immediata dels desnonaments i la reconversió de les hipoteques en lloguer 
social, com a mesura de mínims destinada a garantir el dret a l’habitatge de les 
persones afectades per execucions hipotecàries. 
 
8. Col·laborar activament en el procés de recollida de signatures de les persones 
i entitats al municipi. 
 
9. Fer públic aquest acord en el municipi a través de les vies de comunicació 
ordinàries de les que disposa el consistori, com són “L’informatiu municipal” i 
Ràdio Sant Celoni. 
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10. Donar suport a les mobilitzacions, actuacions i reivindicacions que es duguin 
a terme a la comarca a favor de la reforma de la Llei hipotecària per tal que 
permeti la dació en pagament. 
 
11. Donar suport a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca al Baix Montseny en 
la seva tasca. 
 
12. Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Mesa del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Foment, a les Meses del 
Congrés de Diputats i del Senat, i enviar-ne copia escanejada a la Comissió 
promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de regulació de la dació en 
pagament, de lloguer social i de paralització dels desnonaments a la adreça 
electrònica: contacto@quenotehipotequenlavida.org. 
 
 
16. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 
MUNICIPALS DEL PSC I D’ICV-EUIA-E EN DEFENSA DELS AFECTATS PER 
LA CONTRACTACIÓ DE “PARTICIPACIONS PREFERENTS” EMESES PER 
DIVERSES ENTITATS FINANCERES. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu que el grup municipal de CiU ha manifestat que 
s’adhereix també a la moció. 
 
La Sra. Montes explica que aquesta moció pretén reflectir el neguit social que hi 
ha actualment en moltes famílies afectades per l’adquisició de les anomenades 
“participacions preferents”. Tot plegat –diu- és una mena d’engany, sovint 
deliberat, que s’ha fet a una part de la població, sobretot a persones grans, que 
ara no poden recuperar els seus estalvis. Això ha creat un moviment social per 
demanar que aquesta situació es regularitzi i que les entitats bancàries es facin 
responsables d’aquest producte financer. La moció que avui presentem al Ple 
pretén afavorir les persones que estan patint aquesta situació.  
 
A continuació la Sra. Montes llegeix els acords que es contenen a la part 
dispositiva de la moció. 
 
Pren de nou la paraula el Sr. alcalde i diu que tothom és conscient d’aquesta 
situació, que afecta sobretot a persones grans, a qui s’ha venut un producte 
financer complex (les “participacions preferents”) dient-los que tenien la mateixa 
seguretat que l’estalvi a termini, però amb un interès del 7%. Se’ls deia que en 
48 hores podrien vendre aquestes participacions i recuperar els seus diners, però 
ningú no els explicava que hi havia d’haver algú amb voluntat de comprar-les. 
Ara aquestes persones es troben que no poden recuperar el seu capital. Alguna 
entitat bancària ha buscat alternatives per a que els clients puguin recuperar els 
diners, però en la majoria de casos només podran recuperar-ne una part. Moltes 
persones grans van firmar la compra de “participacions preferents” per la 
confiança que tenien en la seva entitat bancària i això s’ha de denunciar, alhora 
que s’han d’articular mesures per tal que els afectats puguin recuperar els seus 
estalvis. Em sembla que tots els grups polítics municipals compartim aquesta 
opinió. 



 59

Intervé el Sr. Masferrer i explica que desenes de milers de persones no poden 
accedir als seus estalvis. L’any 2009 les entitats bancàries de l’Estat espanyol 
van emetre en massa les anomenades "participacions preferents", valors 
borsaris molt inestables i sense garantia, amb l’objectiu d’incrementar el capital 
propi. Per col·locar el producte, que oferia avantatges escassos, van recórrer a 
les xarxes de confiança teixides entre el personal de les sucursals i la clientela de 
tota la vida. L’estratègia va ser convèncer la gent sense coneixements del 
sistema bancari, especialment persones grans, per a que dipositessin els seus 
modestos estalvis en unes inversions arriscades i complexes, pensades per a 
experts, ocultant deliberadament la seva naturalesa. 
 
Amb la crisi del sistema capitalista les “participacions preferents, indirectament 
lligades a l’economia del totxo i a la bombolla immobiliària, han perdut fins a un 
50% del seu valor. Els dictàmens de la Unió Europea han obligat la banca a 
desfer-se d’aquest producte, qualificat com a “actiu tòxic”, i després de la 
prohibició de comercialitzar-lo entre petits estalviadors, les entitats financeres 
han lliurat una cursa per desempallegar-se’n. La Caixa (aquella que molts 
qualifiquen de “la nostra”), que ostenta el rècord estatal amb 4.898 milions 
d’euros invertits en “participacions preferents”, va anunciar el passat mes de 
desembre la seva reconversió en altres productes financers. La resta d’entitats 
han emprès iniciatives similars. Quan les persones afectades volen retirar els 
seus estalvis, s’adonen que per art de màgia els tenen bloquejats i que els seus 
diners s’han perdut dins del maremàgnum dels mercats de valors. Allò que els 
van vendre com un dipòsit resulta ser un producte borsari de caràcter perpetu, 
subjecte a les oscil·lacions dels mercats, no garantit si l’entitat fa fallida i sense 
cap mena de liquiditat, és a dir, sense possibilitat de transformar-lo en efectiu. 
 
Després que es multipliquessin les queixes, el frau es va destapar el novembre 
passat, quan l’Associació d’usuaris de bancs i caixes va denunciar 52 entitats 
bancàries, incloses totes les de gran volum, per la comercialització indeguda de 
“participacions preferents”. La denúncia clarifica que les aquest producte 
financer està destruint la vida de milers de ciutadans, la majoria gent gran, que 
havia posat els estalvis en aquests títols amb total desconeixement de les seves 
característiques. Cal tenir present que els diners invertits no estan coberts pel 
Fons de Garantia de Dipòsits, per tant, si el banc o caixa fa fallida, la persona 
ho perd tot. Per recuperar els diners, les “participacions preferents” s’han de 
vendre als mercats borsaris al preu que se’n pagui, que avui dia és molt més 
baix que el seu valor nominal (la quantitat invertida inicialment). Sembla ser 
que aquesta situació afecta a un mínim de 325.000 persones a l’Estat espanyol. 
 
Com s'ha donat aquesta situació? Tot fent memòria podem veure que a partir 
de 2009 la venda de participacions preferents va adquirir un caràcter 
generalitzat i, des de llavors, la banca n’ha emès per valor de 12.000 milions 
d’euros. Els bancs i les caixes havien d’ampliar el seu capital per encaixar la 
crisi i omplir el sot que va deixar l’explosió de la bombolla immobiliària, i van 
decidir fer-ho a costa de la seguretat dels estalvis de la clientela de base. A 
través de les sucursals, les entitats van dur a terme una campanya comercial 
per col·locar “participacions preferents” entre els clients particulars, sense cap 
mena d’escrúpols a l’hora d’entabanar la gent gran per a que diposités els 
estalvis de tota una vida en aquestes inversions. Aprofitant la proximitat i la 
coneixença generades per anys de relació comercial, les oficines van presentar-
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los les participacions preferents com un producte ideal, de rendibilitat garantida 
i totalment segur, amb disponibilitat dels diners en tot moment, que donaria 
més interès als seus estalvis. Les víctimes de l’engany, pensant-se que 
contractaven un servei similar a un dipòsit corrent, simplement van firmar, 
confiades, el paper que els va posar al davant. 
 
Així, com a exemple, La Caixa va generar gairebé 5.000 milions d’euros en 
“participacions preferents”. El 15 de desembre el seu Consell d’administració va 
donar com a termini el 31 de gener per a dur a terme el bescanvi dels títols. Les 
“participacions preferents” de l’entitat s’han convertit en deute subordinat a 10 
anys (70%) i en bons convertibles en accions de CaixaBank (30%). Les víctimes 
de l’engany no podran recuperar, doncs, el 70% dels seus estalvis fins d’aquí a 
una dècada, a la vegada que el nou producte continua sense tenir garanties de 
cobrament i el seu valor dependrà dels mercats. Els bons es podran vendre 
d’aquí a uns mesos, quan es converteixin en accions, però el seu valor també 
estarà determinat per la borsa i, probablement, serà inferior a l’inicial. La 
majoria de persones damnificades han acceptat el tracte a contracor, ja que 
mantenir les “participacions preferents” encara comportava més riscos. Vendre-
les suposa perdre entre el 40 i el 50% dels diners. Dit i fet, com se sol dir, 
negoci rodó! 
 
Tanmateix, malgrat que la Justícia encara no ha actuat, les direccions de caixes 
i bancs no resten impunes. Des de principis d'any la mobilització ciutadana és 
un fet i diferents plataformes i col·lectius han començat una tasca de denúncia i 
pressió contra aquest engany massiu, perpetrat per aquells que ens han 
condemnat a una crisi del deute que ens ha fet endinsar en una profunda 
depressió. Aquestes plataformes, com el cas d'Estafabanca 
(http://estafabanca.blogspot.com.es/) es mouen cada setmana per denunciar 
aquest gran robatori. Per sort, cada dia hi ha més gent que recolza aquests 
moviments. L'objectiu està clar: recuperar els estalvis, fer justícia i que els 
lladres amb americana i corbata comencin a circular pels jutjats. Ras i curt.  
 
Tot plegat amb la total permissivitat i complicitat dels governs, tant l’Estatal 
com els autonòmics, els quals han permès aquests productes financers alhora 
que flirtejaven amb els Consells d’administració de les entitats financeres. Se’ns 
passen pel cap noms com el de Francesc Oms i Ferret, membre executiu de 
Convergència Democràtica de Catalunya, que havia estat conseller d’Economia i 
Finances i actualment és conseller de La Caixa en representació de l’Ajuntament 
de Barcelona; o Narcís Serra, exministre del PSOE que va passar a ser president 
de Caixa de Catalunya; o Rodrigo Rato, exministre d’Economia del PP, membre 
del Fons Monetari Internacional i expresident de Caja Madrid i Bankia. 
 
El Sr. alcalde es felicita perquè tots els grups se sumen a la moció per demanar 
els canvis legislatius que garanteixin el retorn dels estalvis a la gent que va ser 
enganyada. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
Més de 700.000 persones, de les quals 210.000 a Catalunya, són afectades per 
haver adquirit les conegudes com a “participacions preferents”, producte 
financer d’alt risc ofert per diverses entitats financeres.  
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Les “participacions preferents” consisteixen en eines de captació de fons 
procedents de persones estalviadores, amb molt baixa liquidesa, sense 
venciment de retorn del capital, i que en la seva remuneració, en rendiment i en 
retorn del capital inicial queden subjectes a l’arbitrarietat de l’entitat financera 
emissora.  
 
Aquest producte financer presenta un gran nombre d’avantatges per a les 
entitats financeres emissores atès que el capital captat és comptabilitzat com a 
fons propis. Per tant, i en raó de les exigències en dotació de capital propi 
efectuades pel Banc Central Europeu i pel Banc d’Espanya, la promoció de les 
“participacions preferents” entre les persones clients de diverses entitats 
financeres alleujava aquestes noves exigències dels ens reguladors esmentats, 
sense carregar els seus balanços i endossant la responsabilitat a les persones 
subscriptores d’aquest producte financer.  
 
A diferència dels dipòsits efectuats a comptes corrents, comptes d’estalvi o 
comptes a termini, el capital situat a les “participacions preferents” no queda 
cobert pel Fons de Garantia de Dipòsits, perdent una important seguretat per a 
la persona estalviadora o inversora.  
 
En els darrers mesos, i com a conseqüència de la profunda situació de crisi 
econòmica, moltes de les persones que tenien dipositats els seus estalvis en 
forma de “participacions preferents” han vist com ni la remuneració compromesa 
ni la recuperació del capital inicial no són satisfets per diverses entitats 
financeres. La complexitat d’aquest producte financer, així com la particular 
situació econòmica d’algunes entitats financeres ha generat que moltes persones 
estalviadores no puguin recuperar en cap moment el seu capital inicial, trobant-
se en alguns casos amb respostes que incloïen només la recuperació d’una part 
del capital invertit, perdent-ne bona part, o amb compromisos de retorn de fins 
a 10 anys.  
 
Cal notar que les “participacions preferents”, en no tenir venciment, només 
poden ser venudes al que es coneix com a “mercat secundari”, àmbit on la 
venda és força complicada, sovint a un preu molt més baix que el valor inicial 
dipositat, i on generalment només la pròpia entitat emissora acostuma a 
recomprar, també sovint a un preu molt menor que el capital inicial.  
 
La venda de “participacions preferents” a persones estalviadores s’ha estat duent 
a terme per part de diverses entitats financeres sota frau, en no informar de 
forma detallada i acurada tant dels avantatges com dels inconvenients d’aquest 
tipus d’inversions. De fet, moltes de les persones afectades per les 
“participacions preferents” són persones amb dificultats per comprendre moltes 
de les subtilitats de productes financers complexes com aquest. I, tal i com la 
realitat demostra, sovint diverses entitats financeres han obviat d’explicar a 
aquestes persones els inconvenients que presenten les “participacions 
preferents”. 
  
Moltes de les persones afectades per les “participacions preferents” són gent 
gran, pensionista, amb no massa recursos o amb rendes baixes, raó per la que 
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el fet de no rebre la remuneració prevista o promesa, així com els dubtes i 
dificultats per recuperar el capital inicial, els col·loca en una situació 
compromesa, difícil i generadora d’un malestar important.  
 
Davant la important incidència que té aquest fet per a moltes persones que es 
veuen desprotegides i indefenses per la complexitat d’uns productes financers 
dels que no han estat correctament informades ni assessorades, a proposta dels 
grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA-E i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el 
Ple municipal ACORDA: 
 
1. Manifestar la manca d’informació en la que han incorregut en molts casos 
determinades entitats financeres en la comercialització d’aquests productes. 
 
2. Comunicar als organismes reguladors (Banc d’Espanya i Comissió Nacional del 
Mercat de Valors) la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per 
part de les pròpies entitats financeres per tal de garantir la correcta informació al 
conjunt de persones afectades, dels seus drets i dels seus deures.   
 
3. Instar al govern de l’Estat a demanar als organismes reguladors que les 
entitats financeres garanteixin liquiditat en terminis raonables als afectats per 
aquests productes, dels que no hagin garantit una informació adequada sobre les 
seves característiques a l’hora de la seva contractació i comercialització.  
 
4. Donar suport a totes les actuacions de les associacions de persones usuàries 
de les entitats financeres, en la informació i defensa de les persones afectades i 
en la denúncia de les irregularitats comeses en la fase de comercialització i 
contractació d’aquests productes financers.  
 
5. Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a 
la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a la 
defensa i demanda de restitució dels drets de les persones afectades.  
 
 

~~~~~~~~~~ 
 

 
A continuació el Sr. alcalde anuncia que cal sotmetre a consideració del Ple una 
altra moció, no inclosa a l’ordre del dia, presentada pels grups municipals del 
PSC, de la CUP i d’ICV-EUiA-E, per recolzar la inserció laboral de les persones 
amb discapacitat i garantir la continuïtat dels Centres especials de treball. La 
urgència de la moció ve justificada per les retallades que està patint el 
finançament d’aquests centres per part del Govern de l’Estat, que posen en perill 
la seva continuïtat.  
 
Dit això, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal APROVA LA 
URGÈNCIA d’incloure aquesta moció a l’ordre del dia de la sessió plenària que 
s’està celebrant. 
 
Es procedeix a continuació a debatre el seu contingut. 
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MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, DE LA CUP I 
D’ICV-EUiA-E, PER RECOLZAR LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT I GARANTIR LA CONTINUÏTAT DELS CENTRES 
ESPECIALS DE TREBALL 
 
El Sr. alcalde explica que aquesta moció s’ha presentat per part dels grups 
municipals del PSC, de la CUP i d’ICV-EUiA-E, a petició del col·lectiu dels 
Centres especials de treball, entre els quals hi ha la Fundació Acció Baix 
Montseny. El grup municipal de CiU –diu- ha volgut introduir algunes 
puntualitzacions en el contingut de la moció, que considerem interessants i que 
permetran que la moció sigui assumida pels quatre grups polítics. 
  
Intervé la Sra. Costa i explica que les esmenes que proposa el grup municipal de 
CiU s’han comentat abans amb la Fundació Acció Baix Montseny. En el primer 
paràgraf –diu-, quan es parla de la reducció del 56,92% del finançament dels 
Centres especials de treball, volen que la moció deixi ben clar que no és la 
Generalitat de Catalunya sinó el Govern central qui ha aprovat aquesta retallada 
sobre les polítiques actives d’ocupació (entre elles, els Centres especials de 
treball). En aquest sentit, també hem proposat la supressió del tercer dels 
acords, que feia referència al manteniment per part de la Generalitat dels ajuts 
als Centres especials de treball per valor del 75% del salari mínim 
interprofessional dels treballadors discapacitats.    
  
El Sr. alcalde llegeix el text de la moció amb les esmenes incorporades i explica 
que l’any 2009 la Generalitat subvencionava el 50% del salari mínim 
interprofessional dels treballadors amb discapacitats (físiques i psíquiques) dels 
Centres especials de treball. L’any 2010 aquesta aportació va passar a ser del 
75%. I l’any passat es va mantenir aquest percentatge de subvenció per als 
discapacitats psíquics, però es va reduir al 50% per als discapacitats físics. 
Enguany la subvenció del cost salarial per a ambdós col·lectius és del 50%. 
Recentment molta gent vinculada amb Centres especials de treball s’ha 
manifestat a Barcelona per reclamar que aquesta subvenció tornés a ser del 
75% i garantir així la continuïtat d’aquests centres, la supervivència dels quals 
corre perill (entre ells la Fundació Acció Baix Montseny). 
 
La Sra. Costa indica que aquests percentatges del 50% i del 75% de subvenció 
per als discapacitats físics i psíquics estan regulats per llei. L’Estat espanyol, 
però, mai ha complert aquesta obligació i ha hagut de ser la Generalitat de 
Catalunya qui complementés l’import de les subvencions. Per tant, és al Govern 
de l’Estat a qui s’ha d’exigir el manteniment dels percentatges de subvenció. 
  
El Sr. alcalde explica que la Fundació Acció Baix Montseny ocupa actualment a 
43 persones, de les quals 31 tenen algun tipus de discapacitat. Aquests darrers 
dies s’han fet reunions extraordinàries per mirar de salvar la situació i els 
Ajuntaments que formen el Patronat s’han compromès a aportar una quantitat 
econòmica que garanteixi la seva supervivència fins al desembre. Apart –diu- 
també s’hauran de revisar els contractes que la Fundació manté amb alguns 
Ajuntaments, entre d’altres accions. Val a dir que en els darrers anys la Fundació 
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Acció Baix Montseny ha comptat també amb aportacions d’alguna caixa 
d’estalvis, que ara s’han deixat de donar. Tot plegat complica molt la viabilitat 
econòmica de la Fundació. Els 15 Ajuntaments que integrem el Patronat 
considerem que cal fer un esforç per garantir la seva supervivència i així ho vam 
manifestar. D’altra banda, alguns Ajuntaments que no han contractat mai els 
serveis de la Fundació, tot i ser-ne patrons, es van comprometre també a fer un 
pas endavant i encarregar algunes feines.  
 
El Sr. Deulofeu diu que la subvenció del 75% dels salaris dels treballadors 
discapacitats dels Centres especials de treball s’ha de reclamar a qui 
correspongui, en aquest cas al Govern de l’Estat. Que quedi clar –diu- i que no hi 
hagi cap dubte al respecte. La Fundació Acció Baix Montseny és un exemple de 
Centre especial de treball que fa una bona feina i dóna ocupació a moltes 
persones (amb i sense discapacitat). En el període que jo vaig viure (i que vaig 
compartir amb el Sr. Castaño com a representant del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental) vam fer l’esforç de sumar-hi més Ajuntaments de l’entorn. Alguns 
potser no han acabat de fer el pas de contractar els serveis de la Fundació, però 
ara ja són a dins i senten la pressió d’haver de fer algun encàrrec laboral per 
ajudar al seu sosteniment. Les subvencions són imprescindibles per mantenir els 
Centres especials de treball, però sense feina aquests centres tampoc no són 
sostenibles. La crisi ha afectat també a alguna de les empreses que cobrien una 
part de l’activitat laboral de la Fundació, i el volum de contractes s’ha reduït 
considerablement. Això obliga als Ajuntaments del Baix Montseny a fer un esforç 
per mantenir la Fundació, no només fent una aportació econòmica a fons perdut 
(que no resol definitivament el problema), sinó encarregant-li feines que el 
municipi necessita, contribuint així a fer un servei social. Considero que la 
incorporació de nous municipis en els darrers anys ha sigut positiva perquè 
permetrà repartir despeses entre un número més gran d’Ajuntaments i perquè hi 
ha més possibilitats de signar contractes i aconseguir el sosteniment de la 
Fundació i el manteniment dels llocs de treball de les persones discapacitades. 
 
El Sr. alcalde diu que el Govern de l’Estat ha d’assumir les responsabilitats que 
per llei està obligat a complir. L’Administració autonòmica també ha de fer 
l’esforç de prioritzar les polítiques actives d’ocupació per sobre d’altres temes, 
com també ho hem de fer des de l’Administració local –diu-. En el nostre cas, els 
Ajuntaments que formem el Patronat de la Fundació Acció Baix Montseny ens 
hem compromès a fer un esforç complementari aquest any, i esperem que de 
cara a l’any vinent puguem continuar garantint la seva viabilitat.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que el finançament que 
reben els Centres especials de treball pot patir una disminució perquè l’Estat 
redueix les polítiques actives en un 56,92%, fet que afectarà a la viabilitat i a la 
continuïtat d’aquests serveis, ja agreujades per l’actual situació de crisi 
econòmica. 
 
El Projecte de Llei de pressupostos de l’Estat per a 2012 contempla, com dèiem,  
una disminució de la partida per a polítiques actives d’ocupació per a les 
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comunitats autònomes del 56,92%. A Catalunya això representa més de 252 
milions d’euros.  
 
En una situació de crisi global, aquest Ajuntament considera prioritari promoure 
accions de protecció per als col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben 
les persones amb discapacitat o trastorn mental amb especials dificultats 
d’inserció al mercat de treball. 
 
Per aquesta raó, a proposta dels quatre grups polítics municipals, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Instar el Govern de la Generalitat a assegurar la continuïtat dels serveis 
d’inserció laboral a l’empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport, i 
dels Centres especials de Treball. 
 
2. Instar el Govern de la Generalitat a aprovar, de manera consensuada amb 
totes les organitzacions del sector, un Pla estratègic per als Centres especials de 
treball que, a partir de la singularitat i especificitat d’aquests centres a 
Catalunya, contempli mesures per a la seva sostenibilitat, reestructuració i  
revitalització amb l’objectiu de garantir la seva viabilitat financera i la seva 
competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de línies de negoci viables, formació 
i inversió. Aquest Pla hauria de contemplar un model integral que inclogui les 
quanties de les subvencions en funció dels graus de discapacitat, característiques 
empresarials del centres i localització territorial d’aquests. 
 
3. Instar el Govern de l’Estat a través del Ministerio de Ocupación y Seguridad 
Social a aportar els recursos econòmics suficients per poder mantenir els ajuts 
als Centres especials de treball i a les empreses d’inserció vinculades a la 
discapacitat. 
 
4. Instar el Govern de la Generalitat a garantir els serveis d’inserció a l’empresa 
ordinària per a persones amb discapacitat amb especials dificultats. 
 
5. Potenciar clàusules socials en la contractació pública que permetin una 
discriminació positiva en la compra de serveis i productes que produeix el tercer 
sector i de manera especial els Centres especials de treball. 
 
6. Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat i al Ministerio de 
Ocupación y Seguridad Social. 

 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
17. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I 
PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE MARÇ I 
ABRIL 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 març i abril de 2012, 
l’extracte de les quals es relaciona a continuació: 
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE MARÇ DE 2012 
 
Dia  Extracte  
1 Donar-se per assabentat l’Ajuntament del canvi de titularitat d’una activitat industrial 
1 Aprovar una despesa per contractar un curs de formació 
1 Incoar un expedient d’ordre d’execució amb motiu de l’estat insalubre d’una finca 
1 Incorporar romanents de crèdit a l’estat de despeses del pressupost municipal 
1 Concedir una llicència municipal per tinença d’un gos potencialment perillós  
2 Incoar un expedient per a la modificació d’un contracte administratiu   
2 Requerir a una empresa l’execució d’unes obres 
2 Contractar una persona per substituir la baixa d’una treballadora municipal 
2 Ampliar la jornada de treball d’una monitora de l’Escola bressol municipal 
2 Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària (gener de 2012) 
2 Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona 
2 Revocar una autorització per disposar d’una plaça d’aparcament reservada  
4 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
5 Contractar el subministrament de consumibles informàtics 
5 Aprovar la despesa per contractar els treballs d’enderroc d’un habitatge 
5 Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical 
5 Aprovar la despesa per contractar els treballs d’impressió d’una revista 
5 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio 
5 Generar crèdit a les partides de l’estat de despeses del pressupost municipal 
5 Retornar un dipòsit per la gestió de runes  
5 Retornar un dipòsit per la gestió de runes  
5 Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’un tram de barana de protecció 
5 Aprovar liquidacions dels preus públics de l’Escola bressol municipal 
5 Aprovar les liquidacions de la taxa de l’Escola de teatre municipal 
6 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
6 Retornar un dipòsit per la reposició d’elements urbanístics 
7 Aprovar la concessió d’una bonificació per fer aportacions a la deixalleria municipal 
7 Facilitar a un particular l’accés a un projecte executiu d’obres 
7 Aprovar la despesa per contractar un curs d’informàtica 
7 Aprovar la despesa per contractar els treballs d’impressió de la Guia educativa 2012-2013 
7 Desestimar les al·legacions presentades contra una ordre d’execució  
7 Aprovar la despesa per contractar personal tècnic per a l’Ateneu municipal 
7 Reclamar l’import d’uns danys al mobiliari urbà  
7 Aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic 
7 Donar de baixa una llicència de gual 
7 Autoritzar una reserva de la via pública 
7 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers 
8 Aprovar una despesa pel subministrament de kits preventius  
8 Concedir una llicència d’obres menors 
8 Concedir una llicència d’obres menors 
8 Reclamar l’import d’uns danys al mobiliari urbà  
8 Autoritzar unes obres de rehabilitació de façana 
9 Acceptar la cessió d’un nínxol del cementiri municipal 
9 Desestimar una sol·licitud de correcció d’un acord de la Junta de Govern Local 
9 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
9 Concedir una llicència d’obres menors 
9 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
9 Reclamar l’import d’uns danys al mobiliari urbà  
9 Reclamar l’import d’uns danys al mobiliari urbà  
9 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
9 Aprovar una bonificació sobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres 
9 Aprovar una sol·licitud de canvi d’ubicació d’una parada del mercat setmanal 
9 Donar de baixa una llicència de gual 
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9 Donar de baixa una llicència de gual 
9 Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal 
9 Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal 
10 Aprovar la despesa per a la contractació d’un espectacle musical 
12 Sotmetre a vista un expedient de tancament d’activitat 
12 Facilitar a un ciutadà una còpia d’una llicència d’obres 
12 Aprovar la despesa per contractar un curs de monitors de lleure 
12 Aprovar la despesa per contractar el manteniment de màquines expenedores de tiquets 
12 Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola bressol municipal 
12 Aprovar el Pla de seguretat i salut d’unes obres 
12 Aprovar la revisió de preus del servei de transport urbà de viatgers 
12 Aprovar la despesa per contractar el servei de vigilància d’una exposició 
13 Concedir una llicència de gual 
13 Concedir a un treballador municipal una bestreta del seu salari 
13 Concedir a un treballador municipal una bestreta del seu salari 
13 Denegar la concessió d’una bonificació per a cursos del Centre municipal d’expressió 
13 Nomenar un secretari per a la tramitació d’un expedient sancionador  
13 Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública 
13 Aprovar la modificació d’una obra 
13 Incoar un expedient d’ordre d’execució per causa del mal estat d’una finca 
13 Arxivar un expedient per donar de baixa diverses persones del Padró municipal d’habitants 
13 Retornar un dipòsit urbanístic  
13 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient per possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament  
13 Incoar un expedient de reclamació per possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament  
13 Aprovar la liquidació de la taxa del servei de grua municipal (febrer 2012) 
13 Prendre coneixement d’un informe de gestió econòmica 
13 Aprovar la despesa per contractar els treballs de tractament dels horts municipals 
13 Aprovar la despesa per contractar un servei de visites guiades  
13 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials 
13 Donar de baixa una autorització de venda en el mercat setmanal  
13 Donar de baixa una autorització de venda en el mercat setmanal  
14 Arxivar un expedient de sol·licitud de llicència ambiental 
14 Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública 
14 Encarregar a un funcionari les funcions de direcció de l’àmbit de Recursos Humans 
14 Reclamar l’import d’uns danys al mobiliari urbà  
15 Designar els administradors d’usuaris municipals de l’aplicatiu WTP de l’ORGT 
15 Aprovar la despesa per contractar un servei d’assessorament jurídic 
15 Aprovar una certificació d’obres 
15 Aprovar una certificació d’obres  
15 Aprovar una certificació d’obres  
15 Aprovar una certificació d’obres  
15 Aprovar una certificació d’obres  
15 Aprovar la despesa per contractar el manteniment d’un equipament municipal 
15 Retornar a una comunitat de propietaris un dipòsit per la gestió de runes 
15 No admetre una reclamació per possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament  
16 Concedir una bestreta del salari a una treballador municipal 
16 Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública 
16 Concedir una llicència de divisió horitzontal 
16 Aprovar definitivament la llista d’aspirants admesos per disposar d’un hort municipal 
16 Reclamar l’import d’uns danys al mobiliari urbà  
16 Reclamar l’import d’uns danys al mobiliari urbà  
16 Concedir a una treballadora la compactació del permís de lactància  
16 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de targes T-10 per la gent gran 
19 Concedir una llicència de gual 
19 Autoritzar un abocament a la depuradora d’aigües residuals  
19 Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al conveni del Pla d’assistència financer local 
19 Incoar un expedient d’ordre d’executiu pel mal estat d’una finca  
19 Reclamar l’import d’uns danys al mobiliari urbà  
19 Reclamar l’import d’uns danys al mobiliari urbà  
19 Autoritzar unes obres d’arranjament de façana 
19 Corregir un error de fet incorregut en la part expositiva d’una resolució 
19 Denegar ajuts socials a una família per superar el llindar econòmic 
19 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials 
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20 Aprovar la gestió econòmica de la festa de Carnestoltes 
20 Desestimar una reclamació per possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
20 Notificar el tràmit d’audiència en un expedient  
21 Cancel·lar un aval bancari dipositat en concepte de garantia d’obres 
21 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
21 Decretar la recerca i captura d’un vehicle  
21 Reclamar l’import d’uns danys al mobiliari urbà  
21 Contractar dues persones a jornada parcial per l’àmbit d’Esports 
21 Concedir una llicència de gual 
21 Requerir un informe sobre el mal estat d’una vorera 
21 Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’elements de senyalització  
22 Acceptar un recurs tècnic  
22 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
22 Aprovar una factura de despeses de la depuradora municipal 
22 Aprovar una factura de despeses de la depuradora municipal 
22 Aprovar una factura de despeses de la depuradora municipal 
22 Aprovar una factura de despeses de la depuradora municipal 
22 Aprovar la despesa per contractar els treballs d’impressió de guies turístiques 
22 Aprovar la despesa per contractar un servei extraordinari de neteja viària 
22 Reclamar l’import d’uns danys al mobiliari urbà  
22 Reclamar l’import d’uns danys al mobiliari urbà  
22 Desestimar una reclamació per possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
22 Aprovar l’ampliació d’una parada del mercat setmanal 
22 Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitats comercials 
22 Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitats comercials 
23 Aprovar la despesa per contractar un servei d’anàlisi d’aigua residual 
23 Contractar una persona per substituir una treballadora en situació de baixa laboral 
23 Aprovar el trasllat i l’ampliació d’una parada del mercat setmanal 
23 Donar de baixa una autorització de venda en el mercat setmanal 
26 Aprovar el pagament de gratificacions al personal funcionari i laboral de la Corporació 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
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RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE MARÇ DE 2012 
 
Dia Extracte 
2 Desestimar al·legació presentada per SCC 
2 Desestimar al·legació presentada per JCR 
2 Estimar al·legació presentada per LCM 
2 Estimar al·legació presentada per DJF 
2 Estimar al·legació presentada per JMF 
2 Estimar al·legació presentada per LOT  
12 Resolució per acord d'incoació 
12 Proposta sanció 
16 Arxiu per sentència de GBA 
16 Estimar al·legació presentada per JMGP 
16 Estimar al·legació presentada per DHG 
16 Estimar al·legació presentada per MMP 

26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Atorgar una llicència d’ocupació i ús temporal d’un terreny d’hort municipal 
26 Aprovar la modificació d’un projecte d’obres 
26 Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític 
26 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal municipal 
26 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
26 Arxivar un expedient incoat per donar de baixa diverses persones del Padró d’habitants 
27 Sol·licitar un ajut per a la restauració d’una capella del municipi 
27 Aprovar les despeses de beques de menjador escolar 
27 Aprovar una certificació d’obres 
27 Requerir a una empresa la recollida de les seves aigües residuals 
27 Considerar justificada una subvenció atorgada a una entitat del municipi 
27 Considerar justificada una subvenció atorgada a una entitat del municipi 
27 Facilitar a un ciutadà dades sobre un expedient d’obres 
27 Aprovar la despesa corresponent a una convocatòria de premis  
27 Aprovar els preus públics d’una activitat esportiva 
27 Aprovar la despesa per contractar els treballs de reparació d’una calefacció 
27 Prendre coneixement de diverses subvencions concedides per l’Institut Català d’Energia 
27 Procedir a l’obertura d’un compte multitermini 
27 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de samarretes 
27 Aprovar la despesa per contractar un servei de transport escolar 
27 Efectuar el canvi de nom d’una liquidació per neteja de franges perimetrals 
27 Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitats comercials 
27 Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitats comercials 
27 Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitats comercials 
28 Aprovar un conveni de col·laboració amb una associació del municipi 
28 Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària 
28 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats al Centre municipal d’expressió 
28 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola municipal de teatre 
29 Concedir a una treballadora la compactació d’un permís de reducció de jornada per lactància 
30 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
30 Facilitar a un ciutadà còpia d’una llicència d’obres 
30 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
30 Aprovar la despesa per contractar els treballs de traducció de fulletons turístics 
30 Donar de baixa una llicència de gual 
30 Aprovar una relació de beneficiaris d’ajuts socials 
30 Aprovar una relació de beneficiaris d’ajuts socials 
30 Aprovar una relació de beneficiaris d’ajuts socials 
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16 Estimar al·legació presentada per PPH 
16 Estimar recurs de reposició interposat per PRRC 
16 Desestimar al·legació presentada per  PASG 
16 Desestimar al·legació presentada per S XXI 
16 Estimar al·legació presentada per KZJ 
23 Resolució per acord d'incoació 
28 Resolució per acord d'incoació 
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’ABRIL DE 2012 
 
Dia Extracte 
2 Autoritzar una empresa a abocar a la depuradora d’aigües residuals 
2 Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal 
2 Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal 
2 Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal 
2 Reclamar l’import d’uns danys al mobiliari urbà 
2 Aprovar la liquidació de les despeses del programa “El Tritó” 
2 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució   
2 Concedir una autorització per a l’ocupació de la via pública amb finalitats comercials 
3 Autoritzar la modificació d’un permís d’abocament 
3 Adscriure un funcionari a l’Àrea de Serveis Generals 
3 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
3 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
3 Facilitar a un ciutadà còpia d’un expedient d’activitats  
3 Corregir una errada material comesa en una llicència de divisió horitzontal 
3 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
3 Reclamar l’import d’uns danys fets en el mobiliari urbà 
3 Reclamar l’import d’uns danys fets en el mobiliari urbà 
3 Declarar el caràcter essencial i urgent d’una contractació de personal 
3 Autoritzar la substitució d’una garantia definitiva d’obres 
4 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio 
4 Aprovar un projecte d’actuació d’interès públic 
4 Reclamar l’import d’uns danys fets en el mobiliari urbà 
4 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers 
4 Aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació de la via pública 
4 Donar de baixa una autorització de venda en el mercat setmanal  
5 Declarar adjudicat un contracte de subministrament  
5 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
5 Aprovar la despesa per contractar un curs de dibuix i pintura 
5 Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública 
5 Aprovar la despesa per contractar un servei d’atenció psicològica  
5 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
5 Aprovar la liquidació dels costos del CDIAP corresponent a l’any 2011 
10 Concedir una llicència municipal per a la tinença d’animals potencialment perillosos 
10 Aprovar la concessió d’una bonificació en el rebut de la taxa d’escombraries 
10 Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública 
10 Concedir una llicència municipal d’obres 
10 Donar per rebut el treball d’actualització del mapa acústic del municipi 
10 Reclamar l’import d’uns danys ocasionats en el mobiliari urbà 
10 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució  
10 Atorgar ajuts socials per a activitats educatives 
11 Aprovar la despesa per contractar l’actualització de llicències informàtiques  
11 Aprovar la despesa per adequar els sistemes informàtics de l’Ajuntament 
11 Atorgar una subvenció per a l’enllumenat públic d’una urbanització del municipi 
11 Aprovar la despesa per contractar els treballs d’impressió d’una guia d’activitats d’estiu 
11 Reconèixer l’antiguitat d’un treballador municipal 
11 Aprovar una liquidació del servei de grua municipal  
12 Imposar una quota urbanística al propietari d’unes finques 
12 Efectuar una compensació entre deutes a favor de la hisenda municipal 
12 Corregir un error de fet incorregut en la part dispositiva d’una resolució 
12 Concedir una llicència d’obres 
12 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes  
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12 Concedir una llicència d’ocupació temporal d’un espai municipal 
12 Denegar a un treballador una sol·licitud de canvi de torn 
13 Aprovar una certificació d’obres 
13 Aprovar la despesa per contractar un espectacle de circ 
13 Autoritzar unes obres de rehabilitació de la façana d’un habitatge 
13 Autoritzar unes obres per pintar la façana d’un habitatge 
13 Autoritzar unes obres per pintar la façana d’un habitatge 
13 Contractar una persona per a tasques a la brigada de jardineria 
13 Aprovar la liquidació de la taxa per la intervenció administrativa en activitats i instal·lacions 
13 Aprovar la liquidació de la taxa per la intervenció administrativa en activitats i instal·lacions 
16 Rectificar una errada material feta en la part dispositiva d’un acord de Ple 
16 Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical 
16 Incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística 
16 Aprovar una liquidació d’ingressos de l’àmbit de Comunitat  
16 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal 
16 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució  
16 Aprovar una sol·licitud de trasllat d’una parada del mercat setmanal 
16 Donar de baixa una autorització de venda en el mercat setmanal 
17 Aprovar una relació de crèdits incobrables feta per l’Oficina de gestió tributària 
17 Aprovar la despesa pels treballs d’impressió del programa de Sant Jordi 
17 Arxivar un expedient de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants 
17 Aprovar la despesa pel servei de manteniment de la xarxa de veu i dades 
17 Comparèixer davant els tribunals com a part d’un recurs contenciós administratiu 
17 Estimar una reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
17 Aprovar la despesa per contractar una audició de sardanes 
17 Aprovar una liquidació de la taxa per parades en el mercat setmanal 
17 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials 
17 Donar de baixa una autorització de venda en el mercat setmanal 
18 Incoar un expedient disciplinari a un funcionari municipal 
18 Retornar un dipòsit urbanístic 
18 Incoar un expedient per possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
18 Notificar la incoació d’un expedient per possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
18 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials 
19 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
19 Concedir una llicència d’obres menors 
19 Retornar un dipòsit per gestió de runes 
20 Prendre coneixement de la designació d’un nou arquitecte en una obra privada   
20 Acceptar la cessió d’un nínxol del cementiri municipal 
20 Aprovar la despesa per contractar una cantada d’havaneres 
20 Concedir una llicència d’obres per obertura de rasa 
20 Ordenar al propietari d’una finca el restabliment de les condicions de salubritat de la finca 
20 Contractar dues monitores per l’Escola bressol municipal 
20 Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona 
20 Retornar un dipòsit per gestió de runes 
20 Incoar un expedient per possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
23 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
23 Desestimar un recurs de reposició  
23 Aprovar la despesa pels treballs de manteniment del pavelló municipal 
23 Aprovar la despesa pel manteniment del reg automàtic del camp de futbol 
23 Aprovar la despesa per contractar la reparació del rocòdrom 
23 Suspendre la resolució d’un expedient d’obres 
23 Concedir una llicència de gual 
23 Desestimar les al·legacions presentades en la resolució d’un contracte d’obres 
23 Suspendre la resolució d’un retorn per dipòsit de runes 
24 Aprovar les bases per a la creació d’una borsa de monitores d’Escola bressol municipal 
24 Concedir una llicència d’obres menors 
24 Incoar un expedient d’ordre d’execució per arranjar l’estat d’abandonament d’una finca 
24 Autoritzar una persona a poder disposar d’una plaça d’aparcament reservada 
24 Incoar un expedient de baixa al Padró municipal d’habitants  
24 Estimar una sol·licitud de pròrroga del lloguer d’un nínxol del cementiri municipal 
24 Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública 
25 Aprovar el pagament de gratificacions al personal funcionari i laboral de la Corporació 
25 Aprovar la liquidació definitiva de les despeses per l’enderroc parcial d’una finca 
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RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES D’ABRIL DE 2012 
 
Dia Extracte 
2 Estimar al·legació presentada per LAF 
2 Estimar al·legació presentada per PCL 
2 Desestimar recurs de reposició interposat per MJFR 
2 Estimar al·legació presentada per JGB 
2 Estimar al·legació presentada per LJG 
2 Estimar recurs de reposició interposat per BMR  
2 Desestimar al·legació presentada per FNP  
11 Resolució per acord d'incoació 
12 Resolució per acord d'incoació 
 
 
18. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE MARÇ I ABRIL DE 
2012. 
 
Durant el mesos de març i abril de 2012, i per cobrir necessitats urgents i 
inajornables, l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:  
 
Març  2012: 
 

1 tècnica auxiliar per a l’Escola bressol municipal (substitució per IT) 
1 monitora per a l’Escola bressol municipal (substitució per IT) 
2 peons d’esports  
1 auxiliar administratiu per a l’Escola d’adults (substitució per IT) 
 

Abril 2012: 
 

1 peó (contracte de relleu per prejubilació) 
1 peó de jardineria  
2 monitores per a l’Escola bressol municipal (substitució per IT) 
 

Atès el que estableix l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre 

25 Incoar un expedient d’ordre d’execució per arranjar l’estat d’abandonament d’una finca 
25 Concedir una llicència d’obres menors 
25 Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític 
25 Incoar un expedient d’ordre d’execució per arranjar l’esfondrament de la coberta d’un edifici 
25 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal municipal 
25 Concedir una llicència de gual 
25 Retornar un dipòsit per la gestió de runes 
25 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució  
26 Acceptar les renúncies d’adjudicació de parcel·les d’hort municipal 
26 Donar de baixa una llicència de gual 
26 Aprovar la modificació d’un conveni 
26 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
27 Aprovar la concessió d’ajuts socials a famílies amb infants en escoles bressol 
27 Aprovar la concessió d’ajuts socials a famílies amb infants en escoles bressol 
27 Aprovar la concessió d’ajuts socials a famílies amb infants en escoles bressol 
27 Concedir una llicència per assumptes propis a un funcionari municipal 
27 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució  
29 Autoritzar la rehabilitació de la façana d’un habitatge 
30 Aprovar el tancament de la comptabilitat de l’exercici 2011 
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contractació urgent de personal, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les 
contractacions temporals del següent personal, efectuades durant el mesos de 
març i abril de 2012 :  
 
Març 2012 
 
Núria Deumal Sánchez  tècnica auxiliar 
Vanina Gimeno Bretón  monitora d’Escola bressol 
Xavier Godoy García   peó  
Guillem Alfaras Espinàs  peó 
Jesús Martín Martín   auxiliar administratiu 
 
Abril 2012 
 
Eduard Miralpeix Camps  peó  
Francisco Pérez Ruiz   peó 
Sílvia Pinto Mena   monitora d’Escola bressol 
Anna Harder Relat   monitora d’Escola bressol 
 
 
19. PRECS I PREGUNTES.  
 
Pregunta que formula el grup municipal de la CUP: 
 

 El Sr. Corpas diu que la setmana passada uns companys regidors 
de Castellar del Vallès li van comentar que moltes poblacions han 
rebut compensacions econòmiques de l’Estat espanyol pel pas del 
gasoducte pel seu territori. Ha rebut també aquesta compensació 
l’Ajuntament de Sant Celoni, –pregunta. De quin import? On són 
aquests diners?   

 
El Sr. Deulofeu respon que els municipis afectats han cobrat una quantitat 
establerta per quilòmetre de gasoducte que passa pel municipi. En el nostre cas 
–diu- estem parlant d’uns 100.000 €. Aquests diners figuren al projecte de 
pressupost municipal per al 2012, que els grups municipals estem revisant. En el 
seu moment, quan el Govern central ens va trametre el projecte tècnic de 
construcció del gasoducte, vam formular al·legacions demanant que la canonada 
passés pel costat de l’autopista AP7 i els tècnics municipals es van reunir sobre 
el terreny amb tècnics de l’empresa Enagas SA. Alhora es va constituir una 
agrupació de municipis afectats, liderats per l’Ajuntament de Sabadell. 
 
El Sr. alcalde indica que es passarà la informació relativa a aquest ingrés. 
 
 
Pregunta i prec que formula el grup municipal d’ICV-EUiA-E: 
 

 La Sra. Montes diu que vol traslladar una pregunta que li han fet 
arribar els veïns del barri de les Illes Belles. Els veïns –diu- estan 
preocupats per la situació de la font del parc i pregunten quan es 
farà netejar. 
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La Sra. Coll diu que també li ha arribat aquesta queixa i que la setmana vinent 
es reunirà amb veïns del barri de les Illes Belles per parlar-ne. Ens estem 
plantejant –diu- la possibilitat de suprimir aquesta font perquè s’embruta molt i 
la seva neteja (un cop a l’any) és complicada. 
 
La Sra. Montes diu que s’hauria de netejar més sovint. 
 
El Sr. alcalde diu que la font s’alimenta d’aigües subterrànies que neixen en 
aquella zona. No es tracta, doncs, d’un circuit tancat d’aigua i això fa més difícil 
el seu sanejament. Estem mirant –diu- quina seria la millor solució a aplicar: si 
desviar les aigües i que la font tingui un circuit tancat, o eliminar la font i deixar 
l’espai endreçat. 
 
La Sra. Montes demana que l’Ajuntament faci partícips als veïns de qualsevol 
decisió que es prengui ja que, en el seu moment, el parc es va dissenyar amb la 
participació de l’Associació de veïns. 
  
La Sra. Coll diu que el proper dia 7 de juny està prevista una reunió amb 
representants de l’Associació de veïns. 
 
 

 La Sra. Montes demana que es tingui en consideració la petició 
que s’ha fet abans d’establir un protocol per a la presentació de 
mocions que es volen portar al Ple. Si les mocions no es presenten 
en temps i forma –diu-, com a mínim que se’n doni trasllat a la 
resta de grups municipals per poder-les valorar abans de la 
sessió. 
  

El Sr. alcalde proposa elaborar un protocol per a les mocions que sigui àgil i 
operatiu. Per exemple, es podria establir que les mocions (exceptuant les que 
siguin urgents) es presentin 15 dies abans dels Plens ordinaris, que se’n doni 
trasllat a tots els grups municipals, que es produeixi una interlocució i que en la 
reunió de la Comissió informativa en resulti la redacció definitiva. 
  
El Sr. secretari diu que, de fet, les Comissions informatives estan articulades 
precisament per a això, per discutir les esmenes i decidir el text definitiu que es 
sotmetrà a consideració del Ple. 
 
 
Preguntes i precs que formula el grup municipal de CiU: 
 

 El Sr. Perapoch diu que, després d’un any de l’actual equip de 
govern, les obres a l’antic dipòsit d’aigua de la Salle continuen 
aturades. Hi ha algun problema? –pregunta. Quan està previst que 
s’acabin aquests treballs? 
  

El Sr. alcalde respon que fins que no estiguin en funcionament els nous dipòsits 
d’aigua de Can Sans, no es pot fer cap més actuació en el dipòsit de la Salle. De 
moment –diu- s’ha construït un dipòsit auxiliar, que serà el definitiu quan 
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s’elimini el gran i que ja està connectat. Els dipòsits de Can Sans ja estan plens 
d’aigua per fer les proves corresponents i poder ser utilitzats. Quan es posin en 
marxa, es podrà enderrocar el dipòsit vell de la Salle i endreçar aquella zona. 
Demanaré als tècnics que preparin un calendari aproximat de les actuacions. 
 
 

 El Sr. Garcia Sala pregunta en quina situació estan les 
negociacions amb els representants dels treballadors municipals. 
Vam rebre una nota informativa –diu- explicant que aquest mes 
de juny els treballadors cobrarien la paga d’assistència íntegra 
perquè ja s’havia meritat. Volem saber quines implicacions 
tindran en el pressupost municipal les negociacions amb els 
treballadors i si cobraran la paga d’assistència el proper semestre. 
  

El Sr. Bueno diu que l’equip de govern està en fase de negociació amb els 
membres de la Junta de personal i del Comitè d’empresa. Estem treballant 
diferents propostes –diu-, però encara no hem arribat a cap acord. El conveni 
laboral estableix els criteris de meritació de la paga d’assistència, que es cobra 
dues vegades a l’any (el mes de juny i el mes de desembre). L’objectiu de la 
negociació és arribar a un acord per reduir el cost d’aquesta paga. 
 
El Sr. Garcia Sala pregunta si la negociació està avançada o s’allargarà més. 
Volem saber –diu- la percepció de l’equip de govern sobre si aquest tema 
quedarà o no resolt aviat. 
 
El Sr. Bueno respon que la idea de l’equip de govern és tancar un acord el més 
aviat possible, però la proposta ha de ser meditada i pactada amb els 
representants dels treballadors.  
 
 

 La Sra. Lechuga, en qualitat de presidenta del Consell de Poble de 
la Batllòria, pregunta:  
 
a) Quan s’acabaran les obres de la Unió Batllòrienca? Teòricament 
havien d’haver acabat el passat mes de març.  
 
b) Fa uns 6 mesos el regidor Sr. Arenas i la regidora Sra. Miracle 
ens van explicar el tema dels desfibril·ladors que es volen 
instal·lar i van comentar que es faria un curset al respecte. De 
moment, no se’ns ha dit quan es farà el curset, ni quan 
s’instal·larà el desfibril·lador. Com està aquest tema? 

 
El Sr. alcalde diu que demanarà als tècnics d’Entorn que facin un informe en 
relació a l’estat de les obres de la Unió Batllorienca, per al coneixement de 
tothom. Em sembla que les obres s’han demorat perquè una de les empreses 
que conformen la Unió Temporal d’Empreses adjudicatària de les obres ha tingut 
certs problemes econòmics. De tota manera, els treballs estan a les acaballes.        
 
La Sra. Miracle explica que els tres desfibril·ladors ja són a les dependències de 
Comunitat. El personal d’Esports i de Cultura ja ha fet la formació a través de la 
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Creu Roja. I ara falta que properament els membres del Consell de Poble facin 
també el curset. Ja disposem de les oportunes autoritzacions i d’aquí a 15 dies, 
aproximadament, es col·locaran els desfibril·ladors de la zona esportiva del 
Camp de futbol i de l’Ateneu. A la Batllòria es trigarà una mica més perquè falta 
aclarir encara la ubicació de l’aparell. 
 
 

 El Sr. Deulofeu formula un parell de precs: 
  
a) Darrerament –diu- s’han produït dos robatoris amb pistola a 
Sant Celoni, amb un important impacte sobre les persones 
afectades. Aquests incidents han generat un neguit sobre la 
conveniència de que la Policia Local faci una activitat més 
preventiva, encara que això no evitarà segons quins delictes. 
Malgrat que estem pendents de la incorporació de dos agents, 
volem saber com està el projecte de la policia de barri i si, en 
aquest context, s’ha plantejat que els agents tinguin més 
presència al carrer, vista l’angoixa que s’ha generat entre una 
part de la població.  
 
b) D’altra banda, la reducció de l’enllumenat públic en 
determinats indrets de la vila pot generar situacions 
d’inseguretat, sobretot en carrers que són estrets o en els que hi 
ha determinats establiments comercials. Us demanem que reviseu 
aquest tema i que reflexioneu al respecte. 

 
El Sr. Arenas respon que, malgrat estar pendents de la incorporació de dos 
policies que fan el curs de formació a l’Escola de Policia de Catalunya, aquest 
mes de maig s’han donat instruccions per incrementar la presència policial al 
carrer.  
 
El Sr. alcalde considera delicat que es barregi el tema de l’enllumenat públic amb 
la qüestió de la inseguretat. Per desgràcia, –diu- d’atracaments amb pistola 
també se’n produïen abans d’aplicar la reducció de l’enllumenat públic. 
L’apagada més important de fanals s’ha fet als polígons industrials i, de moment, 
en aquestes zones no s’ha produït cap incident, malgrat que això no significa que 
no pugui passar. La reducció de l’enllumenat ha anat acompanyada d’una revisió 
continuada, no només quan els veïns s’han queixat, sinó bàsicament per copsar i 
corregir, si cal, els llocs de més risc. L’apagada de fanals no és la mateixa en 
totes les zones i crec que hem de buscar l’equilibri entre el malbaratament 
d’energia i l’estalvi econòmic que necessitem. En cap moment no s’ha copsat que 
això influeixi en la seguretat, i cal recordar que alguns dels atracaments amb 
pistola s’han produït en ple dia. Sortosament, però, l’activitat delictiva ha 
disminuït en els darrers temps i s’està fent una actuació coordinada entre la 
Policia Local i els Mossos d’Esquadra.  
 
La Sra. Coll explica que quan una persona es queixa de que al seu carrer hi ha 
poca llum, es comprova i, si s’escau, es tornen a encendre els fanals.     
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El Sr. alcalde explica que quan les queixes provenen de persones amb dificultats 
visuals, es revisa si l’apagada és adequada. En qualsevol cas, l’atenció a les 
persones preval sobre qualsevol estalvi energètic. 
 
 

 El Sr. Deulofeu diu que un ciutadà li ha preguntat quins criteris se 
segueixen per autoritzar la instal·lació de terrasses en els bars i 
quina àrea municipal s’encarrega d’aquest tema. 

 
El Sr. Arenas contesta que actualment les autoritzacions de les terrasses dels 
bars es tramiten des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, previ estudi per part 
d’una comissió formada per tècnics de Territori, Espai Públic i Seguretat 
Ciutadana, que es reuneixen periòdicament. Abans d’atorgar cap l’autorització, 
es revisa l’establiment que ha fet la petició i es comprova l’espai que es vol 
ocupar.  
 
El Sr. alcalde diu que sempre es té en compte la idoneïtat de l’espai i en algun 
cas s’ha denegat l’autorització perquè el lloc no era adient per instal·lar-hi una 
terrassa. 
 
El Sr. Deulofeu diu que la persona que li ha fet la consulta deu ser un d’aquests 
casos. Després ho comentem –diu- per a que ho pugueu valorar. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 00:27 hores de 
la nit i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
 
L’alcalde              El secretari, 

   Joan Castaño Augé                  Ramon Oriol Grau 


