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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 31 DE GENER DE 2013 
 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 31 de gener de 2013  
Inici: 21.00 hores 
Fi: 22.25 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: ordinària   
 
Assistents: 
 
President: Joan Castaño Augé  PSC-PM 
Regidors/es: 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 
 Josep Capote Martín 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: -- 
 
Ordre del dia: 
 
1. Presa de coneixement de les resolucions de l’Alcaldia de 21.12.2012 de 

modificació dels membres de la Junta de Govern Local, de modificació dels 
tinents d’alcalde, de delegació d’atribucions específiques i de determinació 
de la jornada de dedicació d’un regidor. 

2. Incorporació, si escau, del regidor Sr. Josep Capote Martín a les Comissions 
informatives permanents i modificació d’algunes designacions dels 
representants municipals en determinats òrgans col·legiats. 

3. Aprovació, si escau, de la modificació de les tarifes urbanes del servei de 
taxi de Sant Celoni per a l’any 2013. 
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4. Acceptació, si escau, de la subvenció del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de la llar d’infants 
municipal, curs 2011-2012, i aprovació del conveni que regula la 
subvenció. 

5. Aprovació, si escau, de la moció del grup municipal de la CUP contra la 
fractura hidràulica o “fracking”. 

6. Aprovació, si escau, de la moció del grup municipal de CiU per reclamar a 
l’Estat espanyol que no centrifugui el seu dèficit a Catalunya. 

7. Aprovació, si escau, de la moció del grup municipal de CiU per a l’adhesió a 
la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.  

8. Aprovació, si s’escau, de la proposició d’urgència contra la Llei de taxes 
judicials. 

9. Presa de coneixement de la renúncia formulada pel regidor Sr. Miquel 
Negre Sánchez a la seva condició de regidor municipal per la llista de CiU. 

10. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de 
Seguretat Ciutadana en el mes de desembre de 2012. 

11. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per 
l'Alcaldia en el mes de desembre de 2012. 

12. 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. 
 
Atès que ningú fa ús de la paraula, el Sr. alcalde dóna inici a la sessió plenària. 
 
 
1. PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DE 
21.12.2012 DE MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL, DE MODIFICACIÓ DELS TINENTS D’ALCALDE, DE DELEGACIÓ 
D’ATRIBUCIONS ESPECÍFIQUES I DE DETERMINACIÓ DE LA JORNADA 
DE DEDICACIÓ D’UN REGIDOR 
 
El Sr. alcalde explica que, arran de la renúncia del Sr. Jordi Arenas i la nova 
incorporació del regidor Josep Capote s’ha hagut de modificar el nomenament 
dels membres de la Junta de Govern Local i el nomenament dels tinents d’alcalde. 
També s’ha fet la delegació oportuna d’atribucions específiques al nou regidor i 
s’ha determinat el règim de dedicació de la seva jornada. De les resolucions 
dictades en aquest sentit, se’n dóna coneixement al Ple. 
 
Després d’aquesta explicació i atès que,  
 
El dissabte 11 de juny de 2011 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova 
Corporació municipal, sorgida arran dels resultats de les Eleccions Municipals 
de 22 de maig d’aquell any. 
 
En data 22 d’octubre de 2012 el Sr. Jordi Arenas Vilà va presentar un escrit al 
registre general, renunciant a la seva condició de regidor municipal per la llista del 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés municipal (PSC-PM).  
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El Ple de la Corporació, en sessió de 30 d’octubre de 2012, va prendre 
coneixement d’aquesta renúncia. 
 
Emesa per la Junta Electoral Central la corresponent credencial de regidor 
municipal i efectuada l’oportuna declaració d’interessos, el Sr. José Capote Martín 
va prendre possessió del càrrec de regidor en la sessió del Ple de 20 de desembre 
de 2012, incorporant-se immediatament al grup municipal del PSC-PM.  
 
L’endemà de la presa de possessió del Sr. Josep Capote Martín, l’Alcaldia va 
dictar quatre resolucions modificant el nomenament dels membres de la Junta 
de Govern Local, modificant el nomenament dels tinents d’alcalde, delegant 
diverses atribucions específiques al nou regidor i determinant el règim de 
dedicació de la seva jornada. 
 
D’acord amb els articles 44 i 46 del Reial Decret 2568/1986 pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 
l’article 75 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, cal donar 
compte d’aquestes resolucions al Ple municipal en la primera sessió que celebri. 
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa 
de Serveis Comunitaris, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les següents 
resolucions dictades per l’Alcaldia: 
 
a) Resolució de 21.12.2012 de modificació dels membres de la Junta de Govern 
Local. 
 
b) Resolució de 21.12.2012 de modificació del nomenament dels tinents 
d’alcalde. 
 
c) Resolució de 21.12.2012 de delegació d’atribucions específiques al regidor 
Sr. Josep Capote Martín. 
 
d) Resolució de 21.12.2012 de determinació de la dedicació parcial del regidor 
Sr. Josep Capote Martín a l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
 
2. INCORPORACIÓ, SI ESCAU, DEL REGIDOR SR. JOSEP CAPOTE 
MARTÍN A LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I 
MODIFICACIÓ D’ALGUNES DESIGNACIONS DELS REPRESENTANTS 
MUNICIPALS EN DETERMINATS ÒRGANS COL·LEGIATS  
 
El dissabte 11 de juny de 2011 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova 
Corporació municipal, sorgida arran dels resultats de les Eleccions Municipals 
de 22 de maig d’aquell any. 
 
En sessió de 7 de juliol de 2011 el Ple municipal va aprovar la creació de dues 
Comissions informatives de caràcter permanent, que tenen per objecte l’estudi 
i el dictamen previ dels assumptes que s’han de sotmetre a consideració del 
Ple: la Comissió informativa de Serveis Comunitaris i la Comissió informativa de 
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Serveis Personals. L’acord determinava també els àmbits de competència de 
cada comissió i el nom dels seus membres, tan titulars com suplents. 
 
En la mateixa sessió de 7 de juliol de 2011 el Ple municipal va designar els 
regidors i les regidores que, en endavant, haurien de representar l’Ajuntament 
de Sant Celoni en diversos òrgans col·legiats.  
 
Posteriorment, en data 22 d’octubre de 2012 el Sr. Jordi Arenas Vilà va presentar 
un escrit al registre general, renunciant a la seva condició de regidor municipal 
per la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés municipal (PSC-PM).  
 
El Ple de la Corporació, en sessió de 30 d’octubre de 2012, va prendre 
coneixement d’aquesta renúncia. 
 
Fins a l’abandonament del càrrec de regidor, el Sr. Jordi Arenas Vilà formava part 
de la Comissió informativa de Serveis Personals, com a membre titular, i de la 
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, com a suplent del regidor Sr. 
Jaume Tardy Martorell. Alhora, el Sr. Arenas era el representant de la 
Corporació al Consell de la Comunitat de municipis de la conca de la Tordera, a 
l’Associació per a la Defensa forestal Forestec, a la Federació d’associacions de 
defensa forestal del Vallès Oriental i al Fons català de cooperació al 
desenvolupament 
 
Emesa per la Junta Electoral Central la corresponent credencial de regidor 
municipal i efectuada l’oportuna declaració d’interessos, el Sr. José Capote Martín 
va prendre possessió del càrrec de regidor en la sessió del Ple municipal de 20 de 
desembre de 2012, incorporant-se immediatament al grup municipal del PSC-PM.  
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa 
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar la incorporació del regidor Sr. Josep Capote Martín a la Comissió 
informativa de Serveis Personals, com a membre titular, i a la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, com a suplent del regidor Sr. Jaume Tardy 
Martorell. 
 
2. Designar el Sr. Josep Capote Martín representant de l’Ajuntament de Sant 
Celoni als següents òrgans col·legiats: 
 
- Consell de la Comunitat de municipis de la conca de la Tordera 
- Associació per a la defensa forestal Forestec 
- Federació d’associacions de defensa forestal del Vallès Oriental 
- Consell coordinador del parc Montnegre Corredor 
 
3. Designar la Sra. Magalí Miracle Rigalós representant de l’Ajuntament de Sant 
Celoni al Fons català de cooperació al desenvolupament, en coherència amb les 
atribucions genèriques que té delegades.  
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4. Notificar aquests acords als organismes anteriors, per al seu coneixement i 
als efectes escaients.  

 
 

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES 
URBANES DEL SERVEI DE TAXI DE SANT CELONI PER A L’ANY 2013. 
 
El Sr. alcalde comenta que es proposa aprovar el que recomana la Generalitat, 
que és l’increment del 3,6% de les tarifes urbanes. També cal esmentar –diu- 
que el col·lectiu de taxis de Sant Celoni va entrar un escrit en què demanava 
l’aprovació d’aquest increment de preus.  
 
Després d’aquesta intervenció i atès que, 
 
A efectes del que disposa l’article 31.1 de la Llei 19/2003 del taxi i l’article 4 del 
Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus 
autoritzats i comunicats, és necessari que l’Ajuntament de Sant Celoni fixi les 
tarifes que seran aplicades pel servei de taxi al nostre municipi en la seva 
modalitat d’urbana.  
 
En data 9 de novembre de 2012 el col·lectiu de taxistes de Sant Celoni va 
presentar una instància demanant l’aprovació de l’increment de les tarifes 
urbanes de taxi per a l’any 2013 en aquesta població. 
 
La Comissió de Preus de Catalunya, en sessió de 20 de desembre de 2012 va 
aprovar l’increment mitjà de les tarifes dels serveis d’auto-taxi per a l’any 
2013, en un percentatge del 3,6%, que es mantindrà vigent fins a la propera 
revisió i que s’aplica a les tarifes sense IVA. 
 
Aquest extrem queda acreditat a l’expedient per la certificació de la secretària 
de la Comissió de preus de Catalunya de 20 de desembre de 2012, que s’ha 
rebut en aquest Ajuntament via correu electrònic. 
 
L’acord de la Comissió de Preus s’ha publicat al Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 6288 de 8 de gener de 2013. 
 
D’acord amb el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s'estableix un 
sistema simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 
149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats, si es respecta el percentatge màxim d’increment de preus que fixa 
la Comissió de Preus de Catalunya, les tarifes de taxi aprovades per 
l’Ajuntament no requereixen aprovació posterior d’aquesta comissió, sinó 
simplement la comunicació de l’acord adoptat pel Ple.  
 
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient. 
 
A proposta del regidor de Seguretat Ciutadana i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, 
el Ple municipal ACORDA: 
 



 6

1. Aprovar l’increment del 3,6% de les tarifes urbanes del servei de taxi de 
Sant Celoni respecte de les vigents en aquesta data, fixant com a tarifes 
d’aquesta naturalesa per l’any 2013 les següents: 
 
Concepte Preus 2012 Preus 2013 
Tarifa 1 (20 a 8 h)  (IVA no inclòs) (IVA no inclòs) 
Baixada bandera 4,05 € 4,19 € 
Km recorregut 1,13 € 1,17 € 
Hora d’espera 17,25 € 17,87 € 
Tarifa 2 (8 a 20 h)   
Baixada bandera 3,53 € 3,65 € 
Km recorregut 1,04 € 1,08 € 
Hora d’espera 17,26 € 17,88 € 
Suplements   
Maletes 1,47 € 1,52 € 
Avís per telèfon 0,97 € 1,00 € 
Animals domèstics 2,05 € 2,12 € 
Cap setmana / Festius 3,23 € 3,35 € 
Recollida fora parada 1,36 € 1,41 € 

 
Aquest increment es mantindrà vigent fins a la propera revisió i les tarifes 
resultants no inclouen l’impost sobre el valor afegit. 
  
2. Comunicar l’acord a la Comissió de Preus de Catalunya, d’acord amb allò 
que disposa el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s'estableix un 
sistema simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 
149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats. 
 
3. Notificar aquest acord al col·lectiu de taxistes de Sant Celoni, amb expressió 
dels recursos a què tinguin dret.  
 
4. Facultar l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la 
efectivitat i execució d’aquest acord. 
 
 
4. ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 
SOSTENIMENT DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL, CURS 2011-2012, I 
APROVACIÓ DEL CONVENI QUE REGULA AQUESTA SUBVENCIÓ. 
 
El Sr. alcalde explica que es tracta d’acceptar la subvenció corresponent al curs 
passat, 2011-2012, per tal de poder-ne tramitar el cobrament. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que,  
 
En data 3 de febrer de 2009 l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya van subscriure un conveni per crear 
una llar d’infants pública de titularitat municipal: 
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Denominació: Llar d’infants “El blauet” 
Codi: 08070295 
Titular: Ajuntament de Sant Celoni 
NIF: P0820100F 
Adreça: C/ Pere Ferrer, número 15 
Població: 08470 Sant Celoni 
Comarca: Vallès Oriental 
 
En data 6 de juliol de 2010 ambdues administracions van subscriure un nou 
conveni per al finançament de l’escola bressol municipal “El blauet”. 
 
En data 13 de juny de 2012 ens va arribar una notificació del Departament 
d’Ensenyament, via EACAT, per tal de poder fer la sol·licitud de la subvenció 
per part de l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
En data 25 de juny de 2012 l’Àrea de Cultura va trametre la sol·licitud de 
subvenció per al sosteniment del funcionament de l’escola bressol municipal, 
per a 113 alumnes, per al curs 2011-2012. 
 
En data 11 de gener de 2013 el Departament d’Ensenyament informa que per 
al curs 2011–2012 i d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, 
s’atorga una subvenció d’import 1.300 € per alumne equivalent i curs.  
 
Segons la clàusula primera del conveni entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de 
Sant Celoni per al sosteniment del funcionament de centres educatius de 
primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011–2012, el 
Departament d’Ensenyament ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Sant 
Celoni destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei 
d’ensenyament per un import de 146.900 €.  
 
L’activitat que se subvenciona és l’escolarització corresponent al curs escolar 
2011-2012, a raó de 1.300 € per alumne equivalent, amb el límit de la 
capacitat autoritzada, amb el següent detall: 
 
Centre 08070295, Llar d’infants “El blauet”, 113 alumnes equivalents. 
 
Per tot això, a proposta de la regidora de Cultura i Educació i previ dictamen de 
la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors 
presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Acceptar la subvenció per al finançament de l’escola bressol municipal i 
aprovar la signatura del conveni entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sant 
Celoni per el finançament de l’escola bressol pública “El blauet”, per un import 
total de 146.900 € per al curs 2011-2012. 
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2. Trametre aquest acord a la Direcció General de Centres Públics, Servei de 
Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics, del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNIPAL DE LA CUP CONTRA LA FRACTURA HIDRÀULICA O 
“FRACKING” 
 
Pren la paraula el Sr. Masferrer i explica que el fracking és la fractura 
hidràulica, un sistema per extreure gas del subsòl. Darrerament hem pogut 
veure en els mitjans de comunicació que s’estan fent introspeccions i estudis 
per mirar d’utilitzar aquesta tècnica per fer extraccions de gas a Catalunya. 
Tenim informes de la Unió Europea que ens diuen que aquesta tècnica és molt 
perillosa, perquè pot provocar sismes i desperfectes ambientals força greus. 
Per tant, com que creiem que aquesta tècnica no s’hauria d’utilitzar a 
Catalunya i ens estimem més el medi ambient que la butxaca, hem presentat 
aquesta moció per demanar a la Generalitat que aturi de bon principi els 
estudis que està fent perquè no volem el fracking a Catalunya. 
 
Seguidament, la Sra. Costa comenta que el grup de Convergència i Unió ha 
presentat un escrit per mostrar també el desacord amb aquest mètode de la 
fractura hidràulica, però que el permís d’investigació al qual es fa referència en 
el punt 3 de la moció que presenta la CUP no té res a veure amb el mètode del 
fracking. Sembla ser –diu- que hi ha un desacord per part de l’empresa amb la 
fiança que se li ha imputat, però em cap cas té res a veure amb la fractura 
hidràulica.  

Per tant, proposem que es corregeixi el punt 3 de la moció “Exigir al Govern de 
la Generalitat de Catalunya l’aturada del permís d’investigació “Ripoll”, 
sol·licitat per l’empresa Teredo Oils Limited, i del procés de concessió dels 
permisos d’investigació d’hidrocarburs sol·licitats per l’empresa Montero Energy 
Corporation SL, així com a qualsevol altra que ho demani amb les mateixes 
finalitats fins que el Parlament de Catalunya no aprovi una llei que impedeixi 
aquesta tècnica d’explotació.”, perquè dóna a entendre que exigim que això no 
es faci perquè té relació amb el fracking, quan en realitat es tracta d’una 
investigació com qualsevol altra per un tema del subsòl. Per tant, nosaltres 
estem d’acord en declarar-nos territori lliure del fracking, però voldríem fer 
aquesta matisació. 

El Sr. Masferrer diu que, per un costat, ens ha arribat que la Generalitat ja ha 
acordat amb aquesta empresa una rebaixa de la fiança i dels 5,8 milions 
d’euros inicials s’ha passat a 200.000 euros, més 3000 euros per quadrícula 
minera. Per l’altre costat, cal matisar que costa de creure que tot això no tingui 
res a veure amb el fracking, quan estem parlant precisament d’empreses que 
inverteixen diners per poder aplicar aquest mètode de la fractura hidràulica. És 
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cert que per dur a terme aquestes investigacions no fan fracking, però fan una 
inversió per aplicar-ho després.  

Per tant, si no volem que es s’utilitzi el fracking a Catalunya, per què hem de 
deixar que aquestes empreses perforin el subsòl per fer una investigació de la 
qual n’ha de resultar la utilització d’un mètode que no volem i que demanem 
que no es faci servir? Aquestes empreses, fins i tot, podrien denunciar a la 
Generalitat i exigir-li el pagament de la despesa de les investigacions si després 
es deneguen els permisos per portar a terme els treballs corresponents 
utilitzant el fracking. 

Per tant, si no volem el fracking entenem que hem de dir que no des d’un 
primer moment.    

La Sra. Costa comenta que el tema està aturat, però que, en qualsevol cas, 
aquestes són empreses d’hidrocarburs i no han fet mai fracking. De tota 
manera –diu- tot i que no estem d’acord amb la utilització d’aquest mètode, si 
no es vol matisar el punt 3 ens abstindrem, perquè entenem que el que s’hi diu 
no és cert.  

El Sr. Masferrer aclareix que es mantindrà el punt 3, perquè si es prohibís el 
fracking i prèviament s’hagués autoritzat fer aquests estudis, econòmicament 
molt costosos, les empreses es podrien veure amb cor de denunciar a la 
Generalitat i demanar que els abonessin l’import dels estudis que són per fer 
fracking.  

La Sra. Costa reitera que aquests estudis no són per fer fracking, enlloc ho diu. 

El Sr. Corpas diu que es tracta d’estudis per investigar el subsòl i si des de 
l’empresa no han concretat encara quin tipus de mètode volen fer servir, tot 
apunta que serà el fracking, sobretot si es té en compte que parlem d’empreses 
americanes que utilitzen aquest mètode des de fa molts anys. 

Totes les plataformes cíviques que s’estan constituint a la zona d’Osona en 
contra del fracking han sorgit perquè es té coneixement de que aquest mètode 
s’està duent a terme, negar-ho és absurd. 

El Sr. Masferrer puntualitza que no existeix cap més tècnica que el fracking per 
extreure gas del subsòl com el que tenim a Catalunya. És a dir, no hi ha 
alternatives a aquesta tècnica.  

Tot seguit, el Sr. Deulofeu comenta que, en el segon punt es demana que es 
faci una llei per impedir el fracking i aquesta opció ja ens sembla bé –diu- però 
al final cal tenir en compte que potser les empreses tenen el dret a sol·licitar un 
permís per fer prospeccions. És a dir, probablement tenen dret a sol·licitar el 
permís corresponent sempre i quan compleixi determinades condicions. Per 
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això ens sembla que el tercer punt no compleix amb la realitat del que es 
sol·licita.  
 
El Sr. Corpas aclareix que si que correspon exigir responsabilitats a la 
Generalitat, perquè no es tracta només del fracking sinó de quin model 
energètic, econòmic i territorial es vol per Catalunya. No podem dir que el país 
està en venda, no pot ser que vingui un senyor a dir que vol fer un Barcelona 
World  i se li vengui el territori per fer-lo, no pot ser que una empresa vingui a 
fer prospeccions i li venguem la terra per fer-les. Per això, exigim amb el punt 
tres que la Generalitat respongui de les seves responsabilitats. 
 
La Sra. de la Encarnación diu que el grup del PSC vota a favor de la moció i 
també sospiten que tots aquests treballs d’investigació del subsòl tenen com a 
finalitat utilitzar la tècnica del fracking.  
 
Seguidament, intervé la Sra. Montes per dir que, ICV també hi vota a favor i, 
tal com ha afirmat en Dani, aquesta és una manera de malversar el medi 
ambient que tenim.  
 
Tots parlem de fracking –diu- però potser no coneixem prou bé en què 
consisteix ni què pot comportar. Des d’ICV s’han presentat diverses mocions en 
aquest sentit i certament hi ha una inquietud entre la població arran de la 
utilització d’aquestes tècniques invasives, per això es demanen més 
explicacions sobre el que es fa amb el medi ambient del nostre país.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que, 
 
El Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 6221 de 27.09.2012, 
pàgina 45038, informava que s'ha obert el termini per a presentar oposicions 
per part d’aquells que es considerin perjudicats per les sol·licituds de permisos 
d’investigació d’hidrocarburs anomenats “Leonardo”, de 76.641 ha de 
superfície, i “Darwin”, de 89.683 ha, formulades per l’empresa Montero Energy 
Corporation SL. La concessió d’aquest permís afecta a diversos municipis de 
Catalunya de les comarques d’Osona, la Garrotxa, el Berguedà, la Segarra i la 
Noguera.  
 
El Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 6226 de 04.10.2012, 
pàgina 46028, informava que de l’atorgament d’un permís d’investigació 
d’hidrocarburs anomenat “Ripoll”, de 51.201,30 ha de superfície, a la societat 
mercantil Teredo Oils Limited Segunda Sucursal en España. La concessió 
d’aquest permís afecta a vuitanta dos municipis de Catalunya de les comarques 
del Ripollès, la Garrotxa i Osona.  
 
Els projectes de les empreses Montero Energy Corporation SL i Teredo Oils 
Limited es basarien en la utilització de l’anomenada fractura hidràulica, 
coneguda en anglès com hydraulic fracturing o fracking, que és una tècnica per 
possibilitar o augmentar l'extracció de gas i petroli del subsòl. El procediment 
consisteix en la injecció a pressió d'algun material en el terreny, amb l'objectiu 
d'ampliar les fractures existents en el substrat rocós que tanca el gas o el 
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petroli, afavorint així la seva sortida a l'exterior. Habitualment el material 
injectat és aigua amb sorra i una sopa de productes químics.  
 
S'estima que aquesta tècnica està present aproximadament en el 60% dels 
pous d'extracció actualment en ús, a causa de l'augment del preu dels 
combustibles fòssils, que ha fet econòmicament rendibles aquests mètodes. 
Existeix una gran controvèrsia sobre el perfil mediambiental derivat d'aquesta 
tècnica ja que, a més d'un enorme consum d'aigua, és habitual que juntament 
amb la sorra s'incloguin multitud de compostos químics desconeguts (sota 
secret de patent), amb la finalitat d’afavorir la fissuració o fins i tot la dissolució 
de la roca, i que podrien contaminar tant el terreny com els aqüífers. 
 
Al marge de les esmentades publicacions al DOGC no ens consta que ni els 
ajuntaments, ni els veïns i veïnes dels municipis afectats, ni els propietaris i 
propietàries de les finques incloses en aquesta zona, hagin rebut cap mena 
d’informació d’aquesta sol·licitud. Entenem que qualsevol proposta d’afectació 
que condicioni el territori i la vida dels qui hi habiten ha d’anar forçosament 
acompanyada d’un procés d’informació pública i de participació ciutadana en el 
que totes les institucions, entitats, veïnes i veïns del territori tinguin la 
informació necessària i puguin fer ús del seu dret democràtic a la presa de 
decisions. 
 
Malgrat el procés estrictament formal i insuficient seguit a l’hora d’informar la 
ciutadania, diverses entitats han presentat al·legacions al projecte basant-se, 
entre altres aspectes, en: 
 

• La manca d’informació als afectats i de participació de la societat civil.  
• Els impactes mediambientals i sobre la salut humana. 
• L’oposició de la gent del territori en aquells llocs on hi ha explotacions 

d’aquesta mena. 
• L’afectació paisatgística i la pèrdua de qualitat de vida. 
• El manteniment d’un model energètic insostenible basat en els 

combustibles fòssils. 
• El principi de prudència i de responsabilitat cap a generacions futures. 

 
No podem ignorar tampoc la contradicció que suposa que els propietaris i 
propietàries de les finques agrícoles i forestals afectades no tinguin cap dret 
sobre els recursos subterranis i, paradoxalment, emparant-se en l’interès públic 
i en la titularitat pública del subsòl, l’explotació d’aquests recursos recaigui en 
empreses privades. Entenem que la titularitat i l’explotació dels recursos 
energètics, i molt especialment la d’aquells que no són renovables i/o que 
s’extreuen d’espais de titularitat pública, han de ser també públiques i els 
beneficis que se’n puguin obtenir han de revertir al conjunt de la societat.  
 
Per tot el que s’ha exposat, a proposta del grup municipal de la CUP i previ 
dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots a 
favor de les senyores Miracle, De la Encarnación, Coll i Montes i dels senyors 
Castaño, Arenas, Bueno, Tardy, Corpas i Masferrer, i 7 abstencions de les 
senyores Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, 
Perapoch i Garcia Sala, el Ple municipal ACORDA: 
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1. Que l’Ajuntament de Sant Celoni declari el terme municipal de Sant Celoni 
territori lliure de fractura hidràulica horitzontal, coneguda com a “fracking”. 
 
2. Instar el Parlament de Catalunya a declarar el territori de Catalunya territori 
lliure de fractura hidràulica horitzontal, coneguda com a “fracking”, i a aprovar 
una llei que impedeixi aquesta tècnica d’explotació per raó dels seus greus 
impactes ambientals i socials. 
 
3. Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya l’aturada del permís 
d’investigació “Ripoll”, sol·licitat per l’empresa Teredo Oils Limited, i del procés 
de concessió dels permisos d’investigació d’hidrocarburs sol·licitats per 
l’empresa Montero Energy Corporation SL, així com a qualsevol altra que ho 
demani amb les mateixes finalitats fins que el Parlament de Catalunya no 
aprovi una llei que impedeixi aquesta tècnica d’explotació. 
 
4. L’Ajuntament de Sant Celoni entén que el territori afectat és una part d’un 
conjunt ambiental que conforma una riquesa natural d’alt valor, pel que s’oposa 
a la investigació i explotació d’hidrocarburs per mitjà del “fracking” i d’altres 
igualment agressives en qualsevol municipi.  
 
5. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’inici d’un procés d’informació i 
participació ciutadana on els veïns i veïnes dels municipis afectats puguin 
pronunciar-se de manera vinculant sobre el projecte “Ripoll” i el projecte 
“Leonardo”, i l’inci d'un debat obert amb tota la societat cap a un nou model 
energètic. 
 
6. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, al conjunt dels grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, així com a la Plataforma “Aturem el 
fracking”. 
 
  
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU PER RECLAMAR A L’ESTAT ESPANYOL QUE NO 
CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA  
 
Pren la paraula la Sra. Costa per explicar que l’Estat espanyol ha imposat a 
Catalunya pel 2013 un objectiu de dèficit del 0,7% del PIB. Ens pertocaria –diu- 
com a màxim a totes les comunitats autònomes, i malauradament encara en 
som una d’elles, l’assumpció d’una tercera part del que Europa exigeix a l’Estat 
espanyol (per ara el 4,5% del PIB). Tot això sumat a que tenim un espoli fiscal 
de 16.000 milions d’euros fa que el 0,7% sigui totalment injust. Tenint en 
compte que segueixi sent el que Europa exigeix a l’Estat, un 4,5%, a Catalunya 
no li pertocaria més de l’1,5%.  
 
A més, el Parlament Europeu va aprovar un informe que recull les propostes 
del diputat de CiU Ramon Tremosa, en el qual es posa de manifest que la 
càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de forma justa entre totes les 
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administracions, tenint en compte els serveis que cada una presta als 
ciutadans, alhora que reclama la supressió dels ministeris que han transferit les 
seves competències i que encara existeixen, sense poder ni tasca concreta, i en 
el qual es fa una crida a retallar la despesa militar innecessària, com la compra 
d’equipaments militars nous i cars. 
 
La moció diu que no és admissible que l’Estat espanyol, davant les exigències 
de reducció de dèficit i de polítiques d’austeritat imposades per la Unió 
Europea, es limiti a centrifugar el seu dèficit a les administracions que realment 
presten serveis a les persones en educació, sanitat, serveis socials..., com són 
la Generalitat i els municipis, posant en greu perill el nostre estat del benestar.  
 
A continuació el Sr. Corpas esmenta que sembla ser que avui el senyor Mariano 
Rajoy ha comentat que segurament el 0,7% es veuria augmentat de cara al 
2013 i, per tant, potser en breu caldrà modificar la moció, perquè parlarem 
d’un percentatge més elevat. La CUP –diu- no està d’acord en pagar el deute 
il·legítim, sobretot el dels bancs i de les entitats privades a les que s’està 
salvant amb diners públics.  
 
El nostre vot serà afirmatiu, però serà d’un sí crític, més que res perquè tenim 
memòria política i l’any passat CIU va votar a favor de la Llei d’estabilitat 
pressupostària del PP a Madrid i perquè la situació econòmica s’està aprofitant 
des de la Generalitat per fer unes polítiques neoliberals de privatització, 
escudant-se una mica amb el 0,7% i amb l’espoli fiscal espanyol.  
 
La Sra. Montes manifesta el vot contrari d’ICV i diu que sobta una mica el to de 
victimisme de CIU donant tota la culpa al Govern central i no reconeixent part 
de la responsabilitat en aquests límits del PIB. Si ho recordem, això ve arran de 
la modificació de la Constitució espanyola per part del PSC i el PP, que van 
permetre que tot el deute dels bancs es transformés en deute per 
l’administració pública i que  s’ha traduït, tant a Madrid com a Catalunya, en les 
famoses retallades. Des d’aquest punt de vista, des d’ICV estem en contra de 
tot el que suposi aplicar més retallades als serveis públics, a la Sanitat i a 
l’Educació.  
 
Després d’aquestes intervencions i vist que,  
 
Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010 ha 
fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures 
d’austeritat per tal de donar compliment a les exigències europees.  
 
L’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit del 
0,7% del PIB. Objectiu que, per una banda, és inassolible donades les 
competències que es presten i la situació de les finances de la Generalitat i, per 
altra banda, és totalment injust, per recaure la major part del pes de la 
reducció a les Comunitats Autònomes, a les quals els hi pertocaria com a 
màxim l’assumpció d’una tercera part del que Europa exigeix a l’Estat espanyol 
(per ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el conseller d’Economia, Andreu 
Mas-Colell, ha reivindicat al Govern de Rajoy que revisi a l’alça l’objectiu de 
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dèficit imposat per al 2013, passant del 0,7% del PIB a l’1,5%, distribució 
raonable i justa atenent les despeses de cada administració. 
 
El 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu va aprovar un informe que 
recull les propostes del diputat de CiU Ramon Tremosa, en el qual es posa de 
manifest que la càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de forma justa entre 
totes les administracions, tenint en compte els serveis que cada una presta als 
ciutadans, alhora que reclama la supressió dels ministeris que han transferit les 
seves competències i que encara existeixen, sense poder ni tasca concreta, i en 
el qual es fa una crida a retallar la despesa militar innecessària, com la compra 
d’equipaments militars nous i cars. 
 
No és admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de reducció de 
dèficit i de polítiques d’austeritat imposades per la Unió Europea es limiti a 
centrifugar el seu dèficit a les administracions que realment presten serveis a 
les persones en educació, sanitat, serveis socials..., com són la Generalitat i els 
municipis, posant en greu perill el nostre estat del benestar. 
 
Des de l’any 2010 els municipis catalans també han hagut d’aplicar un conjunt 
de mesures encaminades a reduir el deute i garantir l’estabilitat pressupostària. 
Si bé és cert que el context econòmic actual obliga a adoptar mesures 
d’austeritat i d’ajust pressupostari a tots els ajuntaments, també és cert que la 
imposició de mesures generalitzades de reducció de la despesa repercuteixen 
de manera injustificada sobre l’activitat i les retribucions del personal d’aquells 
ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els recursos públics amb 
rigor i austeritat.  
 
Per tot això, a proposta del grup municipal de CiU i previ dictamen de la 
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 16 vots a favor de les 
senyores Miracle, De la Encarnación, Coll, Costa i Lechuga i dels senyors 
Castaño, Arenas, Bueno, Tardy, Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch, 
Garcia Sala, Corpas i Masferrer, i un vot en contra de la senyora Montes, el Ple 
municipal ACORDA: 
                                                                                                               
1. Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit 
imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual 
suposa una tercera part de l’objectiu global del 4,5% del PIB, perquè no és 
admissible que l’Estat centrifugui les exigències i la responsabilitat d’assolir els 
objectius marcats per Europa cap a les Comunitats Autònomes i les 
administracions locals.  
 
2. Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les 
competències dels quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple, 
ensenyament, sanitat i cultura, així com també retalli la despesa militar i, 
concretament, la compra de nou armament, i deixi d’asfixiar les 
administracions que com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans 
són els veritables prestadors de serveis a les persones. 
 
3. Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la 
normativa d’estabilitat pressupostària, als efectes de permetre que els 
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ajuntaments sanejats no vegin limitada la seva capacitat de gestió ordinària, 
presentada pel grup parlamentari de CiU el 28 de novembre de 2012. 
 
4. Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, als grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al president del 
Govern espanyol. 
 
 
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL 
DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA  
 
La Sra. Costa explica que el dia 23 de gener el Parlament va votar una 
declaració de sobirania que fou aprovada per 85 dels 135 vots. Per tant –diu- hi 
ha un consens i una feina feta, i en el cas de Convergència i Unió ja feia molts 
anys que això s’estava esperant. Per tant, simplement ens remetem al text que 
va aprovar el Parlament i l’hem posat a consideració de tothom qui si vulgui 
adherir. 
 
A continuació, el Sr. Corpas diu que, arran de la declaració de sobirania 
aprovada la setmana passada, des de la CUP es vol deixar clar que el seu 
posicionament és un sí, però crític també. Volem deixar clar –diu- que el dia 27 
hi va haver 87 vots a favor de la Sobirania, 3 dels quals van venir a través 
d’una proposta redactada per la CUP. Nosaltres, però, vàrem fer un sí crític a la 
proposta plantejada per CIU i ERC, en què s’hi va sumar després ICV, i volem 
explicar aquest posicionament que és el mateix que avui prenem aquí.   
 
La CUP en cap moment s’ha plantejat abstenir-se ni votar en contra. El nostre 
és un sí molt clar, però estem en contra de moltes decisions i ho volem 
manifestar. 
 
Evidentment que necessitem la independència per poder canviar les coses. 
Aquest procés iniciat per CIU i per ERC, que tot just acaba de començar i en el 
qual esperem que la CUP hi pugui intervenir una mica més, s’ha fet una mica 
d’esquena a la ciutadania, amb una proposta pactada i amagada, que després 
es proposa a la resta de grups polítics. Creiem que una proposta d’aquesta 
rellevància s’hauria d’haver consensuat entre tots els grups. La CUP va assistir 
a totes les reunions a les que van ser convidats i van estar en el debat 
d’aquesta proposta.  
 
Volem justificar el vot en el fet de que nosaltres demanàvem que es fes algun 
tipus de referència als Països Catalans, encara que fos en el preàmbul, però no 
s’ha fet i ens preguntem com l’Oriol Junqueras explicarà als seus companys 
d’ERC del País Valencià aquesta decisió de no incloure “Països Catalans” en el 
preàmbul. També demanàvem exercir la desobediència institucional davant els 
més que possible atacs i prohibicions que vindran des de Madrid, com també 
reconèixer la mobilització popular, escoltar als ciutadans i no donar-los 
l’esquena.  
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Darrerament s’ha volgut manipular una mica el vot de la CUP, sobretot amb el 
tema dels Països Catalans. Nosaltres només demanàvem una petita referència 
en el preàmbul, no perquè vulguem esperar a tots els Països Catalans per 
prendre una decisió com aquesta, sinó per deixar oberta la possibilitat de que 
en un futur aquests altres pobles també puguin estar amb nosaltres.  
 
El tema de l’independentisme transversal és una mica complicat. A nosaltres 
ens costa molt donar carta blanca a la dreta catalana amb una decisió com 
aquesta, i, per això, volem que sigui un procés molt clar i transparent. El nostre 
projecte d’alliberament nacional va lligat a un canvi i per tant és indestriable la 
relació entre alliberament nacional i social. En aquest sentit, com que he 
relacionat la moció de CIU amb la que presentem nosaltres, votarem que sí a la 
moció que presenta Convergència i Unió amb un sí crític i amb la voluntat de 
presentar la nostra moció amb els apunts que no vàrem poder incloure en 
altres estaments. 
 
La Sra. Montes manifesta el vot favorable d’ICV, al igual que va passar en el 
Parlament, perquè s’hi van incloure les esmenes fetes pel grup polític. En 
primer lloc, la legitimitat democràtica, un procés d’exercici de dret a decidir que 
serà escrupolosament democràtic i, en segon lloc, legalitat, és a dir, que 
s’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment 
democràtic i l’exercici del dret a decidir.  
 
Seguidament, la Sra. de la Encarnación comenta que els regidors l’equip de 
govern votaran de forma individual.   
 
Després d’aquestes intervencions i atès que,  
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 23 de gener de 2013, va 
aprovar la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, 
amb el contingut següent: 
 
“Preàmbul: 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat 
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el 
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per 
reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva. 
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble 
català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El 
parlamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les 
assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal. 
 
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint 
més autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del 
Principat de Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de 
Successió, comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret 
públic català i les institucions d’autogovern. 
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Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha 
configurat un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de 
reforçar-lo i promoure’l des del reconeixement mutu. 
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els 
catalans ha estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 
1914 suposà un primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida 
per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona 
República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el nom de 
Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia. 
 
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un 
règim dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència 
activa del poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la 
llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la 
recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 
del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou 
sistema autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de 
Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 
1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de 
les forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació 
del marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de  
                                                                                                               
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part 
de les institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència 
del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a 
l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins de 
l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui 
s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, 
socials, culturals i lingüístics. 
 
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar 
l’actual situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions 
massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres 
decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat 
d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de 
respecte a les decisions del poble de Catalunya. 
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el 
Parlament de Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya 
pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu 
mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 
25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de forma 
clara i inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la 
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la 
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ciutadania de Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, 
formula la següent:  
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del 
poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer 
efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis 
següents:  
 
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, 
caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. 
 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el 
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat 
catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió 
majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a 
decidir. 
 
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de 
la població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement 
precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el 
procés. 
                                                                                                        
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions 
europees i el conjunt de la comunitat internacional. 
 
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalu-
nya com un sol poble. 
 
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió 
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles 
d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 
 
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu 
l’enfortiment democràtic i l’exercici del dret a decidir. 
 
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que 
representa el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per 
tant s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball 
que garanteixin aquest principi. 
 
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de 
fer partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polí-
tiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, 
i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi. 
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El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser 
actius i protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir 
del poble de Catalunya.” 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal de CiU i previ dictamen de la 
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors 
presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013. 
 
2. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol. 

 
 

8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSICIÓ D’URGÈNCIA CONTRA LA 
LLEI DE TAXES JUDICIALS 
 
El Sr. alcalde comenta que tots estem alarmats davant la voluntat del Govern 
de l’Estat d’aplicar unes taxes judicials que van en contra de la Llei 25/1986, de 
24 de desembre, que precisament establia la supressió d’aquestes taxes per tal 
de que tots els ciutadans poguessin accedir d’una manera gratuïta a la justícia, 
independentment de quina fos la seva situació econòmica i social. Per tant, 
sembla que la intenció és tornar al que hi havia anys enrere, en què la justícia 
només era accessible a les classes socials econòmicament més afavorides i això 
ho considerem totalment injust.  
 
En aquest sentit, es presenta una  moció conjunta per instar al Govern Central 
a adoptar urgentment les mesures necessàries per excloure a les persones 
físiques com a subjectes obligats al pagament de taxes judicials i garantir que 
ningú vegi limitat el seu dret d’accés a la justícia per no poder fer front al 
pagament de la taxa judicial. 
 
Aquest acord es comunicarà al Ministeri de Justícia, a la Conselleria de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya i al degà de l’Il·lustre Col·legi d’advocats de 
Granollers. De fet, va ser el Col·legi d’advocats de Granollers que ens va fer 
arribar el text de la moció per portar-la al Ple i queixar-nos d’aquest intent de 
gravar tots els processos judicials amb taxes. 
 
El Sr. Masferrer diu que, la CUP està totalment d’acord amb aquesta moció i 
agraïm al Col·legi d’advocats que hagi pensat en els ens municipals, que és on 
s’ha de gestar la política.  
 
La Sra. Costa explica que el grup de Convergència i Unió va presentar una 
esmena a la totalitat en el Congrés dels Diputats i va votar en contra d’aquesta 
nova llei.  
 
És obvi, tal com ja s’ha dit, que per la situació de precarietat econòmica i 
perquè aquestes taxes tenen un caràcter desmesurat, s’augmentaran entre un 
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33% i un 167%, s’impedeix en molts casos i per a molts ciutadans l’accés a la 
justícia,   vulnerant el dret de la tutela judicial efectiva. Per això, i també 
perquè creiem que s’han de potenciar sistemes alternatius per la resolució de 
conflictes, donarem suport a la moció.  
 
La Sra. Montes diu que ICV també dóna suport a la moció, perquè realment 
quan comences a gravar un dret de tots els ciutadans, comences a deixar de 
ser democràtic en aquest sentit.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que,  
 
El degà de l’Il·lustre Col·legi d’advocats de Granollers s’ha dirigit a l’Ajuntament 
de Sant Celoni, sol·licitant que el Ple municipal aprovi una moció contra la Llei 
de taxes judicials. 
 
Atès que tots els grups municipals estan plenament identificats amb el 
contingut de la moció i vist que: 
 
El passat 22 de novembre va entrar en vigor la Llei 10/2012, de 20 de 
novembre, que regula determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de 
Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. 
 
Després d’una tramitació de vertigen en el Parlament, amb evident afany 
d’ocultació als ciutadans, el seu contingut constitueix una mostra més de la 
voluntat del Govern de portar a terme el desmantellament dels serveis públics 
essencials, qüestionant alhora l’exercici efectiu dels drets fonamentals. 
 
La Llei 25/1986, de 24 de desembre, de supressió de les taxes judicials, va 
eradicar del nostre ordenament jurídic la figura de la taxa judicial, per propiciar 
que tots els ciutadans poguessin accedir a la justícia, independentment de 
quina fos la seva situació econòmica o social. 
 
Mitjançant la contrareforma començada per l’actual Govern de l’Estat, aquest 
canvi normatiu tan radical es produeix sense haver acceptat cap proposta dels 
Grups Parlamentaris al llarg de la seva tramitació a les dues Càmeres, a 
l’estendre el pagament de taxes judicials a tota persona natural i jurídica, així 
com als àmbits jurisdiccionals civil, contenciós administratiu i social. 
 
Si bé el Tribunal Constitucional en Sentència 20/2012, de 16 de febrer, va 
considerar constitucional la reintroducció de la taxa feta per la Llei 53/2002, de 
30 de desembre, també va afirmar que “Aquesta conclusió general només 
podria veure’s modificada si es mostrés que la quantia de les taxes.../..., són 
tan elevades que impedeixen en la pràctica l’accés a la jurisdicció o l’obstacle 
en un cas concret en termes no raonables, atenent als criteris de la 
jurisprudència exposada en el fonament jurídic 7. No obstant, la quantia de les 
taxes no ha de ser excessiva, a la llum de les circumstàncies pròpies de cada 
cas, de tal manera que impedeixi satisfer el contingut essencial del dret de 
l’accés efectiu a la justícia”.  
 
En conseqüència, les taxes no han d’impedir o obstaculitzar de manera 
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desproporcionada l’accés a la jurisdicció. Recentment, el Sr. Manuel Cachón 
Cadenas, catedràtic de Dret Processal de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
deia que “Si el legislador, mitjançant la imposició de taxes judicials o d’altra 
manera posa dificultats perquè un ciutadà que ha patit una lesió dels seus drets 
pugui accedir als Tribunals a demanar protecció, això significa que aquest 
legislador està afavorint a qui ha lesionat aquells drets. Per això, l’existència de 
taxes judicials fomenta la morositat i, en general, l’incompliment de les 
obligacions. En la manera en que un sistema de taxes judicials dificulti 
l’obtenció de tutela judicial, d’aquesta mateixa manera està beneficiant als que 
incompleixen les seves obligacions”. 
 
L’objectiu recaptatori que persegueix aquesta llei és desproporcionat respecte a 
la limitació del dret a l’accés a la justícia i pot convertir-se en un obstacle 
impeditiu per a l’obtenció de tutela judicial efectiva. 
 
Per tot això, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Declarar la urgència de la proposta. 
 
2. Davant la Llei 10/2012, de 20 de novembre, que regula determinades taxes 
en l’àmbit de l’Administració de Justícia, d’objectiu recaptatori i desproporcionat 
respecte a la limitació del dret d’accés a la justícia, instar el Govern Central a 
adoptar urgentment les mesures necessàries per excloure a les persones 
físiques com a subjectes obligats al pagament de taxes judicials i garantir que 
ningú vegi limitat el seu dret d’accés a la justícia per no poder fer front al 
pagament de la taxa judicial. 
 
3. Comunicar aquest acord al Ministeri de Justícia, a la Conselleria de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya i al degà de l’Il·lustre Col·legi d’advocats de 
Granollers. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 

 
A continuació el Sr. alcalde anuncia que cal sotmetre a consideració del Ple 
dues mocions, no incloses a l’ordre del dia, presentades pel grup municipal de 
la CUP:  

 
- Moció de suport a la declaració de sobirania.  
- Moció per expressar el suport i la necessitat de mantenir el servei 

ferroviari de mitja distància.  
 

Dit això, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal APROVA 
LA URGÈNCIA d’incloure aquestes dues mocions 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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APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL DE LA CUP DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA  
 
Intervé la Sra. Costa per comentar que tot i que el grup de CIU hi vota a favor, 
troben a faltar el consens d’aquesta adhesió de sobirania que va votar el 
Parlament. Quan es busca el consens –diu- tots hem de renunciar a coses 
perquè no tothom pensa de la mateixa manera i un procés d’aquesta magnitud, 
que té per objectiu principal millorar la vida de totes les personers que viuen a 
Catalunya, entenem que ha de comportar renúncies i generositat.    
 
De tota manera, acceptem la urgència i acceptem una altra adhesió a la 
Declaració de sobirania.    
 
La Sra. Montes diu que s’absté perquè no ha pogut obrir el correu i per tant no 
ha llegit el text de la moció. 
 
El Sr. alcalde manifesta que, tal com s’ha fet amb l’altra moció, els regidors del 
grup socialista exerciran la llibertat de vot.  

Després d’aquestes intervencions i vist que,  

Els Països Catalans són una nació i, com a tal, tenen el dret a exercir 
l’autodeterminació.  

Durant tot el segle XX la voluntat d’ autogovernar-se dels i de les catalanes ha 
estat una constant. Ho fou durant el període republicà, en el debat de l’Estatut 
de Núria, l’aprovació del qual fou condicionat per la intransigència de les Corts 
espanyoles. La resistència política en el marc de les dues dictadures i dels 
règims monàrquics són també exponents d’aquesta voluntat que es perllonga 
en el temps. En l’actual monarquia parlamentària espanyola, el poble català fou 
condemnat. El text constitucional negava el poble català com a subjecte polític i 
el fragmentava en diverses Comunitats Autònomes, prohibint expressament la 
federació dels territoris que configuren els Països Catalans. Cal recordar que 
aquest text constitucional, redactat en un context de mínimes garanties 
democràtiques, preveu la intervenció militar en cas que algun dels territoris de 
l’Estat decideixi exercir els seus drets nacionals.  

Amb el maltractament econòmic, institucional, territorial o cultural l’encaix del 
nostre poble en el marcs institucionals francès i espanyol s’ha demostrat 
inviable. Els atacs a la llengua arreu dels Països Catalans o al model d’immersió 
a l’escola al Principat són tan sols exemples recents d’aquesta voluntat, 
reiterada, de l’Estat a fer desaparèixer la forma de veure el món i de viure que 
tenim els i les catalanes.  

La crisi desencadenada pel debat estatutari a partir de la segona meitat de la 
dècada del 2000 i l’auge de les consultes populars per la independència, han 
convertit en majoritària la voluntat de decidir del poble. Aquesta eclosió ha fet 
coincidir en el dret a decidir a una part majoritària de la societat. Les 
mobilitzacions del 10 de juliol de 2010 i de l’11 de setembre de 2012 obliguen 
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els representants polítics a moure fitxa i a facilitar que el poble català pugui 
exercir el seus drets col·lectius, en llibertat i sense condicions. Aquests 
representants són conscients del paper protagonista del poble en el procés 
d’autodeterminació. 

Cal recordar, tanmateix, que aquest procés té lloc en el marc d’una crisi 
capitalista especialment dolorosa, que ve acompanyada de les retallades més 
importants en el sector públic i la negació, fins i tot, dels drets més elementals 
(habitatge, treball...) per a una part important de la societat. En aquest sentit i 
per fer el procés el més ampli possible, és imprescindible que vagi acompanyat 
d’un replantejament del marc econòmic, dels tractats internacionals contrets 
per l’Estat i de la forma que prendrà la nostra democràcia. 
  
El dimecres 24 de gener de 2013 fou aprovada al primer Ple de la legislatura 
del Parlament de Catalunya una Declaració de sobirania del poble català. 
 
Sant Celoni i la Batllòria també han mostrat en els darrers temps una voluntat 
majoritària de fer avançar el conjunt de la nació dels Països Catalans cap a la 
independència i la justícia social.  
 
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP, per 16 vots a favor de les 
senyores Miracle, De la Encarnación, Coll, Costa i Lechuga i dels senyors 
Castaño, Arenas, Bueno, Tardy, Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch, 
Garcia Sala, Corpas i Masferrer, i l’abstenció de la senyora Montes, el Ple 
municipal ACORDA: 
                                                                                                               
1. Constatar la necessitat que el poble català decideixi lliurement i democràtica 
el seu futur col·lectiu, com a única via per garantir el progrés, la justícia social i 
el foment de la cultura i la llengua pròpies. 
 
2. Constatar la necessitat de construcció d'una societat democràtica, igualitària 
i justa, fonamentada en les llibertats polítiques, els drets socials i ecològics i la 
solidaritat internacional. 
 
3. Instar el Govern de Catalunya, les forces polítiques i els agents socials, 
econòmics i culturals a impulsar un acord el més ampli possible per tal de 
portar a terme aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent. 
 
4. Instar el Govern de Catalunya a obrir un procés de diàleg amb els agents 
socials, econòmics i culturals dels Països Catalans per sondejar la seva voluntat 
de sumar-se a un procés de sobirania més ampli i explorar possibles vies per a 
la seva vertebració nacional. 
 
5. Comprometre’s a acompanyar un procés de mobilització i organització 
popular promovent, si cal, la desobediència civil davant dels obstacles 
institucionals que s'oposin a la sobirania del poble. 
 
6. Constatar que l'obertura d'un procés orientat a l'exercici de la plena 
sobirania per part del poble català comporta necessàriament el debat profund 
sobre el model polític, institucional, econòmic, social i cultural. Això també 
implica el replantejament de les relacions internacionals del país, inclosa la 
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conveniència d'esdevenir un Estat membre la Unió Europea. 
 
7. Instar el Govern de Catalunya a fer un referèndum d'autodeterminació amb 
una pregunta explícita sobre la constitució d'un nou Estat independent. Aquest 
referèndum s'ha de celebrar el més aviat possible, en cap cas més enllà del 
2014, i ha de contemplar la participació de totes les persones del país, al 
marge del reconeixement actual de la seva ciutadania.  
 
8. Fer arribar aquests acords als governs autonòmics i departamental dels 
territoris que configuren la nació catalana. 
 
 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL DE LA CUP PER EXPRESSAR EL SUPORT I LA NECESSITAT 
DE MANTENIR EL SERVEI FERROVIARI DE MITJA DISTÀNCIA  
 
El Sr. Masferrer fa una lectura de la moció presentada.  
 
A continuació, la Sra. Costa diu que el grup de Convergència i Unió vota a favor 
de la moció, però cal fer uns aclariments. Nosaltres –diu- ens hem adreçat al 
secretari de Territori i Mobilitat, que agafa diàriament el tren de mitja distància 
de les 6:14 h des de Girona per anar a Barcelona, i ens ha dit rotundament que 
aquest tren no es suprimirà. A nosaltres ens agrada ser rigorosos i 
responsables, i per això corroborem la informació per intentar desvetllar 
qualsevol rumor que hi pugui haver.   
 
La Sra. Montes també manifesta el vot favorable i comenta que si el que diu la 
Laura és cert, molt millor, perquè suposa tenir un punt de connexió molt 
important per Sant Celoni. A més, si busquem un nou tipus de país més 
respectuós amb el medi ambient i amb les noves energies una part important 
és la utilització dels transports públics.  
 
El Sr. alcalde comenta que l’equip de govern també té constància d’aquests 
rumors sobre la supressió de trens i, tot seguit, llegeix l’escrit presentat pel 
Col·lectiu d’usuaris i usuàries de Renfe del Baix Montseny: 
 
<< Al Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Benvolgudes i benvolguts, 
 
Com a membres del Col·lectiu d’usuaris i usuàries de Renfe del Baix Montseny 
volem manifestar la nostra preocupació envers el futur dels serveis de Mitja 
Distància a la línia R11 des de la posada en marxa de l’AVE Barcelona –
Figueres. 
 
Creiem que un servei no ha de substituir a l’altre ja que són transports de molt 
diferent tipologia amb l’agreujant que molts pobles del Baix Montseny i 
comarques veïnes veuran minvada l’oferta de transport públic. 
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Demanem i donem suport a les accions que es portin a terme en aquesta línia 
de defensar la continuïtat del servei actual de Mitja Distància (com la moció 
que presenta avui la CUP al Ple municipal). 
 
En el cas concret de Sant Celoni i la Batlloria, reclamem que els nostres 
representants municipals s’impliquin i actuïn de forma proactiva davant els 
responsables de Renfe per tal de no perdre un servei que, tot i les seves 
mancances, és bàsic per a la mobilitat diària dels baixmontsenyencs les 
baixmontsenyenques. 
 
Moltes gràcies. 
Ben cordialment, 
 
Col·lectiu d’usuaris i usuàries de Renfe del Baix Montseny. 
 
Sant Celoni, 31 de gener de 2013 >> 
 
Un cop feta la lectura de l’escrit, el Sr. alcalde continua la seva intervenció 
explicant que, en principi, ens pensàvem que el traspàs dels temes ferroviaris 
només havia afectat als trens de Rodalies, però també incloïa els trens de mitja 
distància. Això, però, ho vam saber després d’haver enviat una carta adreçada 
al senyor Miquel Pérez, cap de Rodalies i Mitja distància de Catalunya. També 
hem intentat contactar, sense èxit de moment,  amb el senyor Ricard Font, 
director general de Transports i mobilitat, atès que Renfe només és l’operadora 
i, en aquest cas, fa allò que li indica la Generalitat, per tant, si hi ha supressió 
de trens és arran d’algun estudi de la Generalitat.  
 
El senyor Miquel Pérez ens ha dit que en cap cas s’ha posat sobre la taula la 
reducció del servei de mitja distància, que els contactes amb el departament de 
Transports i mobilitat són diaris i que considera que d’aquí a uns 6 mesos o 1 
any, després de la posada en funcionament, es valorarà si hi ha algun tipus 
d’alteració del servei.  
 
La gent de la Plataforma ens ha informat d’una reducció del nombre de 
passatgers, però sense que aquesta sigui massa remarcable. Excepte en el cas 
d’alguns trens que fan el trajecte Girona-Barcelona, que habitualment ja van 
molt buits, la resta han experimentat una reducció d’entre un 5% i un 10%. 
Per tant, d’entrada, no hi ha cap motiu per crear alarmisme. 
 
De tota manera, és bo que posem de manifest que estem alerta, perquè anys 
enrere ja es va intentar suprimir aquest servei i finalment es va poder evitar.  
 
Intervé la Sra. Montes per comentar que és un servei caríssim, sobretot el 
trajecte de Sant Celoni a Barcelona. 
 
El Sr. alcalde diu que, de fet, la Plataforma es va constituir quan es va produir 
l’augment de tarifes dels bitllets i remarca que seria un error eliminar aquest 
servei de Mitja distància perquè l’utilitza molta gent, no només de Sant Celoni, 
sinó d’arreu de la comarca.  Els serveis públics quants menys se n’eliminin 
millor. 
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A continuació, el Sr. Masferrer afegeix que tant de bo el que ha dit la Laura 
Costa sigui cert. Els directors generals, però,  ens han fet tantes promeses 
incomplertes –diu- que creiem que la paraula d’un director general no és 
suficient com perquè s’aturin les demandes dels celonins i celonines. Per tant, 
esperem que la pressió de les mocions com la que avui presentem serveixi 
perquè no s’elimini aquest servei. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que,  
 
Recentment s’ha posat en funcionament la línia del tren de gran velocitat (TGV) 
entre Barcelona i Figueres, i l’experiència ens diu que el Ministeri de Foment 
sempre ha aprofitat la instauració del TGV per suprimir altres serveis. En el cas 
del nostre municipi, la inauguració del TGV fàcilment pot comportar la pèrdua del 
servei de Mitja Distància entre Barcelona i Figueres, amb parada a Sant Celoni. En 
trobem exemples similars en les línies de Madrid-Sevilla o Madrid-València, on el 
mateix dia de la inauguració del TGV van desaparèixer la resta de serveis 
Intercity i Alaris, i es van deixar únicament un parell de trens regionals durant tot 
el dia. 
 
Aquesta inquietud s’ha transformat en neguit al saber que és molt probable que el 
servei de Mitja Distància que té parada a Sant Celoni es vegi reduït o eliminat per 
la instauració de la línia del TGV Figueres-Barcelona. 
 
Les polítiques de retallades que estan aplicant els Governs Central i de Catalunya 
no ajuden a pensar que el servei es pugui mantenir. No és il·lògic pensar que el 
primer lloc on posaran la tisora serà en un servei de transport duplicat, sense 
importar l’afectació als més de 1.000 usuaris diaris que aquest servei té a Sant 
Celoni. Ens consta que la Generalitat s’ha donat un termini d’aproximadament 
tres mesos per estudiar en quina proporció redueix el servei de Mitja Distància ja 
que s’ha duplicat el servei entre Figueres i Barcelona, i un nou servei com el TGV 
no es pot permetre tenir competència. 
 
També hem de preguntar-nos si era prioritari aquest nou servei, amb una 
despesa de vora 4.000 milions d’euros i que es farà servir per menys del 2% 
d’usuaris del ferrocarril a Catalunya i que, en canvi, afectarà més de 1.000 veïns i 
veïnes de Sant Celoni i els voltants, que veuran desaparèixer el servei de Mitja 
Distància i hauran de tornar a fer servir els serveis de Regionals i Rodalies, on fa 
temps que es va deixar d’invertir diners per fer-ho en la nova línia d’alta velocitat. 
 
Per tot això, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1.  Declarar que el servei ferroviari de mitja distància és un servei bàsic i prioritari 
per a la població de Catalunya. 
 
2. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el compromís de permanència de la 
línia de Mitja Distància amb parada a Sant Celoni, sense disminuir-ne el nombre 
de trens diaris. 
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3. Exigir un canvi radical en les polítiques ferroviàries, prioritzant els serveis de 
Regionals, Rodalies i Mitja Distància, serveis que representen el 98% dels 
trajectes. 
 
4. Comunicar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i a Renfe operadora. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
9. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA FORMULADA PEL SR. 
MIQUEL NEGRE SÁNCHEZ A LA SEVA CONDICIÓ DE REGIDOR MUNICIPAL 
PER LA LLISTA DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) 
 
El Sr. Negre llegeix la carta adreçada fa alguns dies a l’Alcaldia en què 
comunicava la seva renúncia al càrrec de regidor. 
 
<< Jo, Miquel Negre i Sánchez he presentat la meva renúncia com a regidor de 
CIU el dimecres dia 9 de gener. Ha estat una decisió meditada, però en aquest 
moment necessito fer un parèntesi de tot aquest temps de feina, il·lusions, 
conflictes i reptes. Per aquest motiu, voldria fer arribar el meu agraïment a 
totes les àrees i a tot el personal de l’ajuntament de Sant Celoni pel seu treball 
i suport, en especial a les àrees d’Espai Públic i Esports, que vaig ocupar durant 
la meva legislatura 2007-2011, i als seus directors, tècnics i treballadors, 
perquè en ells vaig trobar el suport i l’ajuda que necessitava. Poden estar 
orgullosos de la feina que porten a terme. També vull agrair a tota la gent, 
entitats i associacions de Sant Celoni i La Batllòria, que comparteixen amb 
nosaltres el dia a dia del poble. Finalment, també vull donar les gràcies a tots 
els regidors i regidores del Consistori, i als meus companys de grup, que els 
encoratjo a continuar treballant pel poble.>>  
 
Seguidament, el Sr. alcalde demana un aplaudiment en reconeixement a la 
tasca feta pel senyor Miquel Negre. 
 
Intervé el Sr. Deulofeu per dir que la decisió d’una persona a dedicar-se al seu 
poble i al seu país és una decisió important, no exempta de dificultats, 
problemes, compromisos, moltes hores d’esforç i dedicació.  
 
Per això –diu- quan un company nostre pren la decisió de deixar de ser regidor, 
és bo recordar els motius que en un moment determinat ens van portar a 
pensar que podíem fer una aportació per Sant Celoni i per Catalunya.  Des 
d’aquest punt de vista, vull agrair-te, Miquel, que prenguessis en el seu 
moment la decisió de ser regidor, com també t’agraeixo tota la tasca que hem 
pogut fer plegats.  
 
És cert que ens els darrers anys, sobretot quan vàrem estar governant i tu eres 
el regidor d’Esports i Espai Públic, vam poder compartir molts moments i 
moltes hores d’alegries, de satisfacció, però també de dificultats, sobretot a 
l’hora de gestionar conflictes pel bé comú, que a vegades comporten que 
alguna persona a nivell individual no estigui massa d’acord amb la decisió presa 
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i ens ho manifesti a títol particular. En aquest sentit, tu sempre has sabut estar 
al teu lloc i has fet la feina que et pertocava amb responsabilitat.  
 
Hem assistit a molts actes plegats i hem estat sempre un bons companys. 
Penso que has de marxar amb la satisfacció d’haver contribuït d’una manera 
important, especialment en els quatres anys en què vàrem estar al govern, en 
el Sant Celoni que vam deixar. Durant aquests 4 anys es van poder dur a 
terme molts projectes i creiem que és molt important haver pogut posar el 
nostre granet de sorra per millorar d’alguna manera el benestar dels nostres 
ciutadans. 
 
Moltes gràcies Miquel, et desitjo que tot et vagi molt bé. Seguim necessitant el 
recolzament de gent compromesa i, en aquest sentit, sé que podem continuar 
comptant amb tu.  
 
A continuació, el Sr alcalde afegeix que la feina de regidor és engrescadora, 
estiguis en el grup que estiguis. Tu ja havies col·laborat –diu- amb alguna 
entitat esportiva abans de ser regidor de l’Ajuntament i aquest compromís 
l’hauria d’experimentar molta gent, primer formant part d’alguna entitat i 
després exercint de regidor per poder conèixer de primera mà el pa que si 
dóna. Aquesta és una tasca satisfactòria però també dóna molts mals de cap, 
perquè no sempre es poden fer les coses al gust de tothom. Cal marcar unes 
prioritats i fer allò que un considera més important pel seu poble i pels seus 
habitants.  
 
T’agraeixo la teva tasca, però també la teva manera de ser, dialogant, 
transparent i oberta, que és molt important i ha estat una realitat en els 
gairebé 10 anys en què has exercit el càrrec de regidor. És una etapa molt 
interessant per conèixer el batec de l’ajuntament, de les persones que hi 
treballen, gent treballadora i eficaç. Igualment, la gent que ha pogut treballar 
al teu costat també ha manifestat el seu reconeixement envers la teva tasca 
com a regidor. Ara s’obre una nova etapa per tu i et desitjo que tot et vagi molt 
bé.   
 
Després d’aquestes intervencions i,  
 
Vist l’escrit presentat al registre general de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 9 
de gener de 2013 pel Sr. Miquel Negre Sánchez, renunciant a la seva condició de 
regidor municipal per la llista de Convergència i Unió (CiU).  
 
Atès allò que estableixen l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general, l'article 9.4 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i la Instrucció de 10 de juliol de 
2003 de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius 
locals. 
 
D’acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, correspon atribuir la condició de regidora d’aquesta corporació a 
la persona que ocupava el següent lloc a la llista electoral de la candidatura 
concorrent pel partit Convergència i Unió (CiU) a les eleccions locals celebrades el 
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22 de maig de 2011 (candidatura publicada al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona de 26 d’abril de 2011). 
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa 
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal  
ACORDA: 
 
1. Prendre coneixement de la renúncia a la condició de regidor de l’Ajuntament de 
Sant Celoni formulada pel Sr. Miquel Negre Sánchez en escrit de 9 de gener de 
2013. 
 
2. Trametre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que, 
d'acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985 del règim Electoral General i 
la Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central, expedeixi 
l’oportuna credencial a favor del candidat que correspongui segons l’ordre de 
col·locació a la llista. 
 
3. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat 
i execució d’aquest acord. 
 
 
10. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I 
PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE DESEMBRE DE  
2012. 
 
La corporació PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i 
pel regidor de Seguretat Ciutadana en el mes de desembre de 2012, l’extracte 
de les quals es relaciona a continuació: 
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE DESEMBRE DE 2012 
 
Dia  Extracte  
1 Prorrogar la vigència d’un contracte  
3 Acceptar l’assistència jurídica de la Diputació de Barcelona 
3 Concedir una llicència d’obres menors 
3 Aprovar una relació relacions de crèdits incobrables 
3 Aprovar una concessió d’ajuts socials  
3 Denegar una sol·licitud d’ocupació temporal de la via pública 
3 Retornar un dipòsit de gestió de runes 
3 Retornar un dipòsit de gestió de runes 
3 Retornar un dipòsit urbanístic 
3 Atorgar diversos ajuts socials  
4 Requerir el pagament de quotes endeutades  
4 Requerir el pagament de quotes endeutades  
4 Requerir el pagament de quotes endeutades  
4 Requerir el pagament de quotes endeutades  

4 Aprovar l’acta de signatura d’un conveni 
4 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient de responsabilitat patrimonial  
4 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient de responsabilitat patrimonial  
4 Estimar una sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial 
4 Estimar un recurs presentat contra una resolució d’Alcaldia 
5 Aprovar una despesa per contractar obres d’adequació d’un carrer 
5 Declarar adjudicat un contracte de serveis 
5 Aprovar una despesa per contractar obres de millora del clavegueram 
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5 Contractar un servei de monitoratge d’una sessió formativa 
5 Arxivar un expedient de baixa al Padró municipal d’Habitants 
5 Abonar una quantitat econòmica a un funcionari de l’Ajuntament 
10 Contractar el subministrament de bancs i pilones per la via pública 
10 Efectuar una compensació de deutes a favor de la hisenda municipal 
10 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
10 Concedir una llicència de divisió horitzontal  
10 Contractar el subministrament d’un ordinador  
10 Desestimar una petició de reducció de l’import d’una factura 
10 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes feta per l’interventor 
10 Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial 
10 Contractar un subministrament de mobiliari 
10 Suspendre la resolució d’un expedient d’obres 
10 Declarar la caducitat d’una activitat econòmica 
10 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
10 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
10 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
11 Autoritzar un abocament a l’EDAR de Sant Celoni 
11 Facilitar còpia d’un informe sobre mesures d’immissió sonora 
11 Aprovar una factura de despeses de la depuradora d’aigües residuals 
11 Concedir una llicència municipal d’obres 
11 Obrir un compte de dipòsit a termini 
11 Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró municipal d’Habitants 
11 Retornar un dipòsit urbanístic 
11 Retornar un dipòsit de gestió de runes 
11 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient  
11 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient  
11 Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial 
11 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient  
11 Aprovar una liquidació del servei de grua municipal 
12 Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial 
12 Modificar l’import de facturació de la despesa de personal de l’Escola de Música 
12 Sol·licitar un ajut per a la recuperació d’un element de patrimoni històric 
12 Contractar un servei de control per la Festa Major 
12 Contractar un correfoc per la Festa Major 
12 Acceptar una renúncia per la instal·lació de rètols comercials 
12 Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària 
12 Donar de baixa diverses factures de la comptabilitat municipal 
12 Contractar el subministrament de diversos arbres  
12 Ordenar la suspensió provisional d’unes obres 
13 Contractar una actuació musical per la Festa Major 
13 Contractar el subministrament d’una càmera per l’EDAR de Sant Celoni 
13 Designar els membres que formen part de la comissió de Protecció civil 
13 Contractar el subministrament de d’un equip de filtració d’aigües depurades 
13 Contractar el subministrament d’un mostrejador per la millora de l’EDAR 
13 Contractar una actuació musical dins els actes de la Festa Major 
13 Prendre coneixement d’una liquidació d’ingressos de la Festa Major 
13 Contractar un taller de prevenció per als centres educatius 
14 Aprovar la despesa per a la contractació d’una actuació de Festa Major 
14 Aprovar la despesa per a la contractació d’una disco mòbil per la Festa Major 
14 Comunicar la desestimació d’una sol·licitud d’instal·lació d’un circ  
14 Aprovar la despesa per contractar el lloguer d’un envelat per la Festa Major 
14 Aprovar la despesa per contractar el lloguer d’un grup electrogen 
14 Aprovar la despesa per contractar el lloguer de lavabos mòbils per la Festa Major 
14 Aprovar la despesa per contractar el lloguer d’un parc infantil 
14 Aprovar la despesa per contractar treballs de preparació d’un terreny 
14 Prorrogar el termini de licitació d’un contracte 
14 Aprovar un projecte d’adequació i millora d’un carrer 
14 Aprovar la despesa per contractar la reparació d’un vehicle municipal 
14 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal 
14 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers 
14 Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic 
14 Donar de baixa una llicència d’entrada i sortida de vehicles 
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15 Acceptar la renúncia a una subvenció 
15 Atorgar els ajuts socials per a les activitats d’educació permanent 
17 Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor de l’ajuntament 
17 Aprovar la despesa per contractar treballs d’actualització d’un programa informàtic 
17 Aprovar la despesa per contractar un servei d’atenció a l’oficina de Turisme 
17 Aprovar la despesa per contractar la instal·lació d’equipament informàtic 
17 Aprovar la despesa per contractar un subministrament de cable elèctric 
17 Aprovar la despesa per contractar un subministrament de material d’il·luminació 
17 Concedir una llicència d’obres menors 
17 Aprovar la despesa per contractar llicències informàtiques 
17 Considerar acomplerta una ordre d’execució  
17 Acceptar una renúncia a la pròrroga d’un termini d’execució d’obres  
17 Aprovar la despesa per contractar un servei de reparació d’una barana 
17 Aprovar la despesa per contractar treballs de revisió d’un vehicle municipal 
17 Aprovar la despesa per contractar un subministrament de vals de compra 
18 Comunicar el compliment de les mesures requerides 
18 Donar de baixa una factura de la comptabilitat municipal 
18 Aprovar la despesa per contractar treballs de millors de l’Estació depuradora 
18 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de caramels per la Festa de Reis 
18 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de material per la millora de l’EDAR 
18 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal  
18 Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’una línia de vida 
18 Aprovar la despesa per contractar un servei de guarda-roba 
18 Aprovar la despesa per contractar un servei de lloguer d’equips de so 
18 Aprovar la despesa per contractar un servei de lloguer d’equips de so 
18 Aprovar la despesa per contractar un servei de lloguer d’una plataforma elevadora 
18 Aprovar la despesa per contractar treballs de rebaix de soques d’arbrat  
18 Contractar un agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 
18 Aprovar la despesa per contractar un subministrament de cablejat elèctric 
19 Facilitar a un ciutadà la còpia d’un projecte d’obres 
19 Aprovar el pagament de diverses gratificacions a personal de l’Ajuntament 
19 Aprovar el pagament de la paga d’assistència al personal de l’Ajuntament 
19 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal de l’Ajuntament 
19 Aprovar la despesa per contractar serveis de redacció d’un projecte 
19 Aprovar la despesa per contractar serveis de redacció d’un projecte 
19 Aprovar la despesa per contractar serveis de redacció d’un projecte 
19 Aprovar una relació d’obligacions reconeguda 
19 Contractar un docent per al Centre de Formació Ocupacional 
19 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’Estat de despeses del Pressupost 
19 Reconèixer al personal laboral temporal el cobrament dels triennis 
19 Aprovar la despesa per contractar un servei de revisió d’extintors 
19 Donar trasllat d’una actuació relativa a mesurament de soroll 
19 Atorgar ajuts socials per a activitats d’educació permanent 
19 Atorgar ajuts socials per a activitats d’educació permanent 
20 Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal 
20 Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal 
20 Aprovar la despesa per contractar una assegurança d’accidents 
20 Aprovar una compensació de deute amb una empresa del municipi 
20 Aprovar la despesa per contractar un servei de seguiment de la contaminació ambiental 
20 Aprovar una relació de crèdits incobrables 
20 Aprovar la nòmina del personal laboral, polític i funcionari 
20 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio 
20 Concedir un bestreta del salari a un treballador municipal 
20 Aprovar la liquidació de despeses per la cessió d’ús del camp de futbol  
20 Aprovar una liquidació del cànon de facturació de la prestació del servei d’aigües 
20 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’Estat de despeses del Pressupost 
20 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’Estat de despeses del Pressupost 
20 Aprovar una concessió d’ajuts socials 
20 Estimar un recurs presentat contra una resolució de l’ORGT 
20 Atorgar ajuts per a activitats educatives 
21 Aprovar una despesa per a l’adquisició d’un repetidor  
21 Ampliar un contracte de dipòsit a termini 
21 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
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RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL 
MES DE DESEMBRE DE 2012 
 
Dia  Extracte 
11 Resolució per acord d’incoació 
11 Proposta de sanció 
 
 
11. PRENDRE CONEIXEMENT DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 2012 

  
Durant el mes de desembre de 2012 i per cobrir necessitats urgents i 
inajornables, l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:  
 

1 tècnica mitjana com agent d’ocupació i desenvolupament local 
1 tècnic mitjà com a docent per a formació ocupacional 

 
Atès el que estableix l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
sobre contractació urgent de personal, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de 
les contractacions temporals del següent personal, efectuades durant el mes de 
desembre de 2012 :  

21 Aprovar la despesa per contractar un curs d’extinció d’incendis 
21 Efectuar una delegació d’atribucions 
21 Prendre coneixement d’un informe de l’interventor accidental 
21 Modificar el nomenament dels membres de la Junta de Govern Local 
21 Modificar el nomenament dels tinents d’alcalde 
21 Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un edifici municipal 
21 Determinar la jornada de dedicació d’un regidor  
21 No autoritzar l’ampliació de l’horari d’obertura d’un establiment de restauració 
21 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música 
21 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de Teatre 
21 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’Estat de despeses del Pressupost 
21 Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària 
21 Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal 
21 Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal 
21 Estimar un recurs de reposició 
27 Aprovar la despesa per contractar treballs de correcció d’un llibre 
27 Aprovar la despesa per contractar un servei de neteja de grafitis 
27 Aprovar la despesa per contractar un servei de transport escolar 
28 Aprovar la despesa per contractar una assegurança d’accidents del personal de l’Ajuntament 
28 Declarar bé no utilitzable un vehicle municipal 
28 Declarar bé no utilitzable un vehicle municipal 
28 Retornar un dipòsit per a la gestió de runes 
28 Prorrogar un contracte de treball 
28 Retornar un dipòsit per a la gestió de runes 
28 Aprovar la despesa per contractar un subministrament de mobiliari 
31 Declarar la prescripció de dipòsits constituïts 
31 Donar de baixa diverses factures de la comptabilitat municipal 
31 Aprovar la despesa per contractar una assegurança de responsabilitat mèdica 
31 Aprovar la despesa per contractar l’adaptació de màquines validadores de targetes T10 
31 Aprovar la despesa per contractar un subministrament d’ordinadors 
31 Aprovar la despesa per contractar treballs d’elaboració d’un Pla de senyalització  
31 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
31 Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’un servidor de comunicacions  
31 Autoritzar una despesa per atorgar una subvenció   
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Marta Coma Hernández tècnica mitjana 
Jaume Bosacoma Cortada tècnic mitjà 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES.  
 
Respostes de l’equip de govern a preguntes formulades en el darrer 
Ple: 
 
El Sr. alcalde comenta que en el darrer ple es va preguntar quants pisos del 
barri de Les Torres estan buits per poder atendre necessitats puntuals que hi 
pugui haver actualment en el municipi. En relació amb això, a dia d’ahir, dels 
36 habitatges, 24 estan ocupats, 1 a punt de fer-se l’entrega de claus, perquè 
l’expedient ja està visat per la Generalitat, i 11 desocupats. 
 
Tots aquests habitatges han estat ocupats en algun moment, és a dir, s’ha anat 
produint una rotació en tots ells. Dels 11 habitatges buits, n’hi ha 5 d’una 
habitació, 4 de dues i 2 de tres habitacions. Des del març del 2012 s’han 
presentat 18 sol·licituds de les quals se n’han denegat algunes i 7 han estat 
acceptades i adjudicades. Actualment hi ha 5 persones interessades en 
presentar la sol·licitud i pendents de tràmit.   
 
Pren la paraula la Sra. Coll per dir que, en el darrer ple es va comentar que un 
nen havia pres mal en el camp esportiu de les Illes Belles, amb una de les 
tanques de ferro que estaven en mal estat i es demanava que l’ajuntament fes 
les revisions oportunes  per corregir les deficiències i evitar que més gent 
prengués mal. Aquesta setmana –diu- ens ha arribat la queixa a l’àrea de 
Territori i ho hem anat a revisar. El mes de juliol de 2012, es va arreglar la 
porta d’accés a la zona esportiva, perquè la instal·lació es pogués tancar, i 
també es va reparar el filat. Vam poder comprovar que aquest filat 
efectivament s’havia malmès, segurament per vandalisme, per la part interior i 
és on el nen probablement va prendre mal. 
 
El Sr. Tardy comenta que, en el darrer Ple, la Laura Costa va preguntar per què 
l’ajuntament de Sant Celoni no havia presentat la sol·licitud per optar a unes 
subvencions del SOC. En relació amb això –diu- nosaltres tenim un sistema per 
detectar les subvencions i presentar-nos que funciona. Quan detectem que hi 
ha una subvenció, es valora si l’ajuntament compleix els requisits demanats per 
poder presentar la sol·licitud corresponent. En el cas de les subvencions del 
SOC, entre els mesos d’octubre i novembre, ens hem presentat a una 
convocatòria de formació ocupacional per demanar 7 cursos, dels quals ens 
n’han atorgat 5; una convocatòria de Joves per l’Ocupació, el dia 29 d’octubre, 
conjuntament amb el Consell Comarcal,  que ja  ens l’han concedit; una 
d’Emprenedoria i Qualificació professional per joves, el dia 2 de novembre; 
Ocupació per persones aturades de llarga durada, el dia 6 de novembre, també 
conjuntament amb el Consell Comarcal i que ha estat atorgada; Projectes 
innovadors i experimentals, el dia 12 de novembre i pròrroga Audela, el dia 27 
de novembre, que és un projecte de dinamització empresarial, també atorgada. 
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Per tant, el que s’hauria de veure en primer moment és com es fan les 
convocatòries del SOC. Un ajuntament de la mida de Sant Celoni ha de fer 
molts esforços per poder-se presentar a tantes convocatòries i amb un espai de 
temps tan ajustat. Això suposa pràcticament una mitjana d’una subvenció per 
setmana i no tenim els mitjans tècnics per arribar a totes.  
 
En el cas de la convocatòria que es va comentar en el darrer ple, Projectes 
Innovadors, no ens vam presentar com a ajuntament, però sí a través del 
Consell Comarcal. El Consell ens va proposar de fer un projecte conjunt també 
amb altres ajuntaments, perquè es va valorar que pels imports que movia el 
SOC no era factible presentar diversos projectes de diferents municipis. Per 
això, es va considerar que era més eficient fer un projecte conjunt. 
L’Ajuntament de Sant Celoni va manifestar que calia apostar per projectes 
realment innovadors i experimentals, i juntament amb el Vallès Sud vam 
defensar d’incloure tot el tema de la química. Aquesta sol·licitud  es va acceptar 
i es va incloure, però, malgrat tot, el projecte no va ser seleccionat.   
 
No tenim constància dels altres ajuntaments que s’han presentat, però 
nosaltres vam demanar al Consell Comarcal quina havia estat la raó de la 
denegació i en van contestar que encara no tenien cap comunicació al respecte. 
També vàrem contactar amb el SOC per conèixer les dades dels projectes 
presentats, els imports, les concessions i les denegacions, però ni ens han 
donat aquesta informació ni l’hem trobat al DOGC. Sembla ser que la 
informació té un tractament confidencial i el SOC no ens l’ha volgut donar, per 
això hem fet un requeriment d’informació per escrit. En aquest sentit, em 
sorprèn que una regidora de l’oposició disposi de més informació que l’equip de 
govern sobre aquest tema. 
 
La Sra. Costa agraeix la informació facilitada i aclareix que les dades de què 
disposa van ser extretes del DOGC, que és accessible per tothom.  
 
Precs i preguntes que formula el grup municipal de la CUP: 
 

 El Sr. Masferrer demana si se’ls hi pot fer arribar una llista dels 
fitosanitaris que s’utilitzen en els parcs públic i a les zones 
enjardinades del municipi. 
 

 El Sr. Masferrer comenta que hi ha una resolució del 18 de gener 
en què s’acorda l’augment del sou dels càrrecs polítics en un 
2,9%, en concepte de l’IPC, malgrat que el sou dels funcionaris 
estigui congelat. La CUP, després de conèixer aquest acord, va 
demanar una reunió amb l’equip de govern per posar de 
manifest el seu desacord amb aquest augment. Posteriorment, 
l’equip de govern va comunicar la decisió de tirar enrere aquest 
acord. Voldríem saber si s’ha pogut resoldre aquest tema. 
 
 

El Sr. alcalde explica que la base 61 del pressupost del 2012 estableix que les 
retribucions de l’Alcaldia i dels regidors amb dedicació parcial i exclusiva, i les 
dietes per assistència a reunions d’òrgans col·legiats seran les següents (...) a 
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partir de l’aprovació definitiva i fins a 31 de desembre de 2012, moment en què 
s’actualitzaran amb l’IPC del període de vigència de les mateixes, a partir 
d’aquest exercici amb l’IPC anual.  
 
Per aquest motiu –diu- era obligatori fer el decret d’Alcaldia, perquè així venia 
establert per l’aprovació del pressupost. L’equip de govern, però, abans de 
cobrar aquestes retribucions a la nòmina corresponent va entrar un escrit a 
Recursos Humans en què demanava que no s’apliqués aquest augment. És a 
dir, es fa la renúncia durant tot l’any 2013 a l’actualització de les retribucions, 
atès que el personal de l’Ajuntament també té les retribucions congelades.  
 
El Sr. Masferrer diu que, s’agraeix aquesta decisió però esperem que la propera 
vegada no sigui necessari haver-ho de saber mitjançant la consulta de les 
resolucions d’Alcaldia. Cal que vosaltres també feu aquest esforç, tal com estan 
fent totes els treballadors i treballadores de l’Ajuntament.  
 

 El Sr. Masferrer apunta que la congelació només s’ha fet per als 
sous dels membres de l’equip de govern i la CUP proposa que 
això sigui extensiu també per a la resta de regidors. Per tant, si 
els altres grups hi estan d’acord –diu- el secretari pot preparar la 
documentació per portar-ho a terme. 

 
El Sr. alcalde diu que es prepararà el document tècnic pertinent per passar-lo a 
tots els regidors, atès que la renúncia a l’augment de l’IPC s’ha de fer de forma 
individual. I afegeix que, estem en el mateix vaixell que tots els treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament i, per tant, mentre duri la congelació de les seves 
retribucions, la mesura es farà extensiva per tothom. 
  
El Sr. Deulofeu suggereix que tregui de les bases del nou pressupost aquest 
aspecte i així ja no hi haurà la possibilitat de que torni a passar això. 
 
Preguntes que formula el grup municipal de CIU: 
 

 El Sr. Garcia explica que l’any passat es va iniciar un procés de 
pressupostos en què ciutadans, tècnics i polítics havíem de 
consensuar un proposta que fos el millor per Sant Celoni, però 
tots sabem que va acabar d’una manera una mica abrupte i el 
govern actual va decidir presentar el Pressupost amb el suport 
de la CUP. El suport de la CUP que, en principi, era tàcit, va 
passar a ser explícit, donant suport al Pressupost bàsicament a 
través de dos requeriments. Per això, voldríem saber quin 
seguiment s’ha fet d’aquests punts: 
 

1) El POUM. Nosaltres pensem que s’ha menystingut especialment 
perquè s’han allargat els terminis que caldrien per poder dur-lo a 
terme. Pensem que en la situació econòmica actual, qualsevol 
cosa que puguem fer des de l’Ajuntament per ajudar a la 
recuperació econòmica del municipi, no s’hauria de posposar.  
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Quina és la llista d’accions que teniu prevista, si s’estan 
executant i si es compleixen els terminis previstos, tenint en 
compte que nosaltres només tenim una data posterior a la des 
les eleccions properes per tancar-lo.   
 

2) La recollida porta a porta. Vam entendre que es faria un informe 
o un estudi sobre la viabilitat del servei de recollida selectiva 
d’escombraries porta a porta, a partir del qual es prendria una 
decisió. S’ha fet aquest informe o estudi ? Hi ha alguna data 
prevista per lliurar-lo ? 

 Al 2013 s’obrirà la participació de tots els grups al Pressupost o 
serà directament una negociació amb la CUP a l’hora de fer una 
proposta al Consistori ? 

 
 
El Sr. alcalde respon que tots els estudis de residus que s’han fet són teòrics i 
el que hi ha d’haver, en primer lloc, és la decisió política del model de recollida 
d’escombraries que s’adopta en el municipi. La idea és tenir en compte diversos 
models possibles, entre ells el que ja tenim. En aquest sentit, avui s’ha acordat 
una data per anar visitar dos municipis que estan fent aquest servei de 
recollida de dues maneres diferents, l’un fa recollida de dues fraccions porta a 
porta i l’altre fa 4 fraccions, també porta a porta. Aquesta visita, en principi, es 
farà el dia 28 de febrer al matí i els municipis són Palau Solità i Plegamans i 
Sant Sadurní d’Anoia. Hem buscat dos municipis de mida similar a la de Sant 
Celoni, perquè de més grans que facin aquest tipus de servei no n’hem trobat, 
almenys que ens siguin propers. 
 
També hi ha alguns municipis que han optat per instal·lar contenidors grans de 
càrrega lateral, en què només hi va un xofer a fer la recollida, i d’altres que 
potser havien fet el servei porta a porta, però per algun motiu l’han deixat de 
prestar.  
 
Podem copsar, doncs, les diverses experiències i quan tinguem tot això sobre la 
taula, podem parlar entre tots i consensuar el model més adequat per Sant 
Celoni, tenint en compte els costos que pot suposar, i la conscienciació de la 
ciutadania per produir menys residus i poder recuperar més de la fraccions 
valoritzables.  
 

 El Sr. Garcia diu que el Consorci de Residus va fer una reunió a 
l’Ajuntament en què es van comprometre a fer un estudi sobre 
diversos models de recollida per presentar-nos-els. Aquest 
estudi s’ha presentat ?  

 
El Sr. alcalde respon que hi ha un estudi numèric, però sense conclusions, de 
moment. Volem conèixer –diu- l’opinió dels tècnics del Consorci i també la dels 
tècnics de l’Ajuntament i, per això, abans volem veure què es fa i com es fa en 
altres ajuntaments per tenir més dades i obtenir unes conclusions més 
neutrals. 
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El Sr. Garcia pregunta si hi ha alguna data prevista perquè el Consorci lliuri 
alguna conclusió o alguna proposta. 
 
El Sr. alcalde respon que, de moment, han dit que no volen manifestar 
conclusions, però intentaré que donin la seva opinió sobre els avantatges i els 
inconvenients de cada sistema. A Santa Eulàlia de Ronçana, per exemple, 
havien fet el servei porta a porta, però han tornat al sistema tradicional. Seria 
interessant també conèixer el perquè d’aquest canvi.  
 
Pel que fa el tema del POUM, se n’han encarregat tres estudis en els darrers 
mesos de l’any passat i hi ha un termini d’entre 3 i 4 mesos per portar-los a 
terme. 
 
Precs i preguntes que formula el grup municipal d’ICV: 
 

 La Sra. Montes diu que, en el darrer Ple es va aprovar una 
modificació de crèdit del pressupost en què hi constava una 
dotació de 500.000 euros per la Depuradora de La Batllòria. 
Voldríem saber quina programació hi ha prevista en relació amb 
aquest projecte i si la podem tenir per escrit ? 
 
Quin és el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de Sant 
Celoni pel que fa les subvencions i els ajuts que no s’han 
entregat a l’Ajuntament ?  

 
El Sr. alcalde respon que, a data d’avui, l’estimació total del deute és de 
739.000 euros, dels quals 243.000 euros corresponen a l’ACA; 183.000 del 
Fons de Cooperació; 126.000 euros per l’Escola Municipal de Música i 146.900 
euros per l’Escola bressol municipal, que encara no s’han rebut. 
 

 La Sra. Montes pregunta si és possible fer una ràtio per la 
presència de la Policia a La Batllòria? 

 
El Sr. Capote respon que té previst assistir a la propera sessió del Consell de 
Poble per explicar quin servei de Policia es prestarà a La Batllòria. El Consell de 
Poble –diu- és l’òrgan de representació que té La Batllòria i, per tant, és lògic 
que sigui el Consell qui tingui primer la informació. 
 
La Sra. Montes apunta que, de fet, es tractava d’establir una forma numèrica 
per saber quantes vegades o cada quant temps passa la Policia per La Batllòria. 
La idea –diu- és poder comprovar si el servei que es presta a La Batllòria és 
suficient.    
 

***** 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.25 hores de 
la nit i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
 
L’alcalde              El secretari, 
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   Joan Castaño Augé                  Ramon Oriol Grau 
 


