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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2013 
 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 26 de setembre de 2013  
Inici: 21.13 hores 
Fi: 23.10 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 
 Josep Capote Martín PSC-PM 
 Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
 Laura Costa Olivé CiU 
 Raül Garcia Ramírez CiU 
 Dolors Lechuga Garcia CiU 
 Marià Perapoch Valls CiU 
 Josep Maria Garcia Sala CiU 
 Óscar Moles Avariento CiU 
 Daniel Corpas Cullet CUP-PA 
 Gerard Masferrer Marfil CUP-PA 
 Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUIA-E 
 
El regidor Jaume Tardy Martorell (PSC-PM) s’incorpora a la sessió després de la 
votació del punt 10 de l’ordre del dia.   
 
Secretari: Ramon Oriol Grau  
Interventor: Joan Muntal Tarragó 
 
Ordre del dia: 
 
I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions plenàries de 06.06.2013 i 

27.06.2013. 
2. Aprovació, si escau de la proposta per a la fixació de les festes locals de 

Sant Celoni i la Batllòria per a l’any 2014. 
3. Incorporació, si escau, d’un nou membre al Consell de Poble de la Batllòria. 
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4. Classificació, si escau, de les ofertes rebudes en la licitació per a 
l’arrendament per part de l’Ajuntament de Sant Celoni de 5 habitatges per a 
destinar a finalitats socials. 

5. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental d’avaluació de 
l’execució del pressupost de la Corporació en el 2n trimestre de 2013. 

6. Aprovació, si escau, de l’ampliació i la modificació de l’abast de delegació de 
funcions a la Diputació de Barcelona corresponents a recaptació de tributs. 

7. Aprovació, si escau, del Pla d’actuació municipal per emergències 
radiològiques. 

8. Aprovació, si escau, dels Plans específics municipals de protecció civil per 
activitats festives tradicionals (Reis, Carnestoltes i Festa Major de 
setembre). 

9. Aprovació, si escau, de la moció conjunta de tots els grups municipals per 
col·locar una placa en record de les víctimes de la Guerra Civil. 

10. Aprovació, si escau, de la moció de la Joventut Nacionalista de Catalunya 
(JNC) de Sant Celoni, per posar una estelada permanent a Sant Celoni.  
 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
11. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat 

Ciutadana en els mesos de juliol i agost de 2013. 
12. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per 

l'Alcaldia en els mesos de juliol i agost de 2013. 
13. Precs i preguntes.  
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Inicialment el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol 
comentar alguna qüestió, relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui. 
 
Pren la paraula el Sr. Cheva per queixar-se del mal estat d’algunes zones del 
municipi. La part del centre del poble –diu- com la Plaça Mercè Rodoreda o la 
zona del pavelló estan endreçades, però la plaça del carrer Jacint Verdaguer ja fa 
més de tres mesos que no es neteja i hi ha unes herbes de quasi un metre 
d’alçada. El mateix passa amb la zona del pavelló del Sot de les Granotes i el 
carrer Empordà, prop del  Sax Sala. Amb l’enllumenat passa el mateix, el carrer 
Montserrat, entre els carrers Doctor Barri i Vallès, està a les fosques des de fa 
mesos. El pavelló del Sot de les Granotes moltes nits hi ha els llums encesos, al 
Sax Sala també s’hi deixen sovint algun llum encès i, en canvi, el carrer està a 
les fosques. 
 
El Sr. alcalde diu que en pren nota i apunta que, des de fa temps si es detecta 
que hi ha alguna zona del municipi que té poca llum o si alguna persona entra 
una queixa o un suggeriment en aquest sentit, nosaltres contactem amb la 
persona o persones afectades i es mira de solucionar el tema. 
 
Aquesta setmana mateix amb la regidora d’Espai Públic hem revisat alguns 
carrers i hem comprovat que en alguns d’ells calia alguna millora i ja s’ha posat 
fil a l’agulla.  
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El Sr. Cheva comenta que fa dos anys va fer una queixa perquè hi havia unes 
llambordes trencades a la Plaça del Sax Sala i les van arreglar. A més –diu- vaig 
dir que al carrer Vallès, entre els números 9 i 11, hi havia una veí que estava 
fent obres i arran d’aquestes obres es van produir desperfectes a la vorera. Vaig 
fer la queixa corresponent, però les obres ja s’han acabat i la vorera segueix en 
el mateix estat. Aquests desperfectes ara els haurà de pagar l’ajuntament o 
reclamar-los al constructor. 
 
El Sr. alcalde aclareix que s’acostuma a contestar totes les queixes. Precisament 
–diu- a la zona del Sax Sala hi ha alguna vorera amb desperfectes arran d’obres 
que han quedat aturades i ja s’han fet els requeriments oportuns.  
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Remei Picard, presidenta d’Òmnium 
Cultural del Vallès Oriental, qui parla en qualitat de portantveu d’entitats de Sant 
Celoni. Diverses entitats –diu- com l’ANC, Òmnium Cultural i altres de caire cívic 
i polític van tenir la iniciativa de recollir signatures per demanar permís a aquest 
Consistori per instal·lar una estelada a Sant Celoni. Hem recollit més de 3300 
signatures i aproximadament uns 40 establiments del municipi també s’hi ha 
adherit. Per això, en nom de totes aquestes entitats, us vull llegir la moció per 
fer aquesta petició. 
 
Atès que ningú més vol fer ús de la paraula, el Sr. alcalde dóna inici a la sessió 
plenària. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES 
DE 06.06.2013 I 27.06.2013. 
 
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna 
observació a les actes de les sessions plenàries dels dies 06.06.2013 i 27.06.2013, 
l’esborrany de les quals s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En 
no formular-se cap objecció, per unanimitat dels 16 regidors presents, s'acorda 
l’aprovació de les referides actes. 
 
 
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA PER A LA FIXACIÓ DE LES 
FESTES DE CARÀCTER LOCAL DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA PER A 
L’ANY 2014. 
 
El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha dictat 
l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, publicada al DOGC número 6450, de 30 
d’agost de 2013, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a 
Catalunya per a l’any 2014, les quals es relacionen a continuació: 

  
 1 de gener (Any Nou) 
 6 de gener (Reis) 
 18 d’abril (Divendres Sant) 
 21 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) 
 1 de maig (Festa del Treball) 
 24 de juny (Sant Joan) 
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 15 d’agost (l’Assumpció) 
 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)  
 1 de novembre (Tots Sants) 
 6 de desembre (Dia de la Constitució)  
 8 de desembre (la Immaculada)   
 25 de desembre (Nadal) 
 26 de desembre (Sant Esteve) 
  

L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que, de les catorze festes 
laborals, dues seran de caràcter local.  
 
Les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i 
Ocupació, a proposta dels municipis respectius. 
 
L’acord municipal de fixació de les festes locals ha de ser adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament, tal com disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de 
juliol. 
 
En data 16 de setembre de 2013 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni un escrit 
dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Ocupació 
indicant que cal proposar les festes locals del municipi abans del proper 15 de 
novembre. 
 
Les festes locals no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies 
festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, abans referida. 
 
Les festes locals de Sant Celoni tradicionalment s’han fixat en els dilluns més 
pròxims al dia 8 de setembre (Mare de Déu del Puig) i 11 de novembre (Sant 
Martí), i les de la Batllòria en el dilluns següent al quart cap de setmana d’agost 
(Festa Major) i el dia 18 de desembre (Mare de Déu de l’Esperança).  
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa 
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
  
1. Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya la 
fixació per a l’any 2014 de les festes locals següents: 

 
 SANT CELONI: 8 de setembre i 10 de novembre 
 LA BATLLÒRIA: 25 d’agost i 18 de desembre  

 
2. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació per al seu 
coneixement i als efectes escaients.  
 
 
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ D’UN NOU MEMBRE AL 
CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA. 
 
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu expressament al seu article 
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61.1 la possibilitat que el Ple municipal acordi la creació d’òrgans territorials de 
gestió desconcentrada. 
  
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta facultat, va considerar adient la 
creació d’un canal de participació de les persones i entitats de la Batllòria, 
mitjançant la instauració d’un consell de caràcter consultiu que enriqueixi 
l’activitat ciutadana i representi una via de diàleg permanent amb l’Ajuntament. 
 
El Ple municipal, en sessió de 17 de maig de 2004, va aprovar inicialment el 
Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria, als efectes de regular la 
seva constitució i funcionament. El reglament es va declarar definitivament 
aprovat per resolució de l’Alcaldia de 21 de juliol de 2004 atès que en el termini 
d’exposició pública de l’expedient no es va presentar cap al·legació en contra. 
  
L’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix 
que els membres del Consell Plenari han de ser designats pel Ple de l’Ajuntament 
de Sant Celoni, designació que ha de recaure en: 
 

• Les persones a títol individual, majors de 16 anys, que voluntàriament 
hagin sol·licitat formar-ne part. 

• Un representant de cada una de les Associacions sectorials amb seu a la 
Batllòria, designat pel seu màxim òrgan de govern. 

• Un representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal 
Park, designat per acord del seu màxim òrgan de govern. 

• Un representant de l’Associació de veïns de la Batllòria, designat per 
acord del seu màxim òrgan de govern. 

• Un/a regidor/a en representació de cada un dels partits polítics amb 
representació municipal, computant a aquest efecte el/la regidor/a que 
ostenti la presidència.  
 

El Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix en el seu 
article 5 que tots els òrgans del Consell han de ser renovats i/o ratificats per 
acord del Ple, amb ocasió de la renovació dels membres de la corporació local, 
tant les persones a títol individual, com els representants de les entitats i/o 
associacions i els representants polítics. 
 
En sessió de 7 de juliol de 2011 el Ple municipal va designar, a proposta dels 
respectius grups municipals, els regidors i les regidores de cada una de les 
formacions polítiques que integraran el Consell Plenari:  
 
Pel grup municipal del PSC Magalí Miracle Rigalós 
Pel grup municipal de CiU Josefa Lechuga Garcia 
Pel grup municipal de la CUP  Daniel Corpas Cullet 
Pel grup municipal d’ICV  M. Carmen Montes Azcutia 

 
Per resolució de l’Alcaldia de 22 de juliol de 2011 es va nomenar presidenta del 
Consell de Poble de la Batllòria a la Sra. Josefa Lechuga Garcia, per ser la llista 
política de CiU la més votada a l’àmbit territorial de la Batllòria en les darreres 
Eleccions Municipals, tal i com estableix l’article 12 del reglament. 
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Des de la Secretaria municipal es va sol·licitar a les associacions i entitats amb 
seu a la Batllòria que designessin, per acord del seu màxim òrgan de govern, els 
seus representants en el Consell de Poble; alhora, es va demanar a les persones 
que en formaven part a títol individual en l’anterior etapa que manifestessin la 
seva voluntat de continuar o no en el consell. 
  
Paral·lelament es va penjar un ban de l’Alcaldia en diversos punts de la 
Batllòria, oferint a tots els ciutadans i ciutadanes la possibilitat d’integrar la 
nova composició del Consell de Poble, amb motiu d’aquest procés de renovació.  
 
A la vista de les sol·licituds rebudes, el Ple municipal en sessió de 29 de 
setembre de 2011 va aprovar la nova composició del Consell Plenari del Consell 
de Poble de la Batllòria, tant les persones que representen a les entitats com 
aquelles que actuen a títol individual. 
  
En sessions posteriors el Ple municipal ha aprovat les incorporacions i les baixes 
de nous membres. 
 
En data 5 de setembre de 2013 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni una 
instància del Sr. Genís Morillas Roca, expressant el seu interès en formar part 
del Consell de Poble de la Batllòria. 
 
En atenció a aquesta petició, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la 
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors 
presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar la modificació de la composició del Consell de Poble de la Batllòria en 
el sentit de donar d’alta al Sr. Genís Morillas Roca, a títol individual. 
 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada per al seu coneixement i als 
oportuns efectes, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
 
4. CLASSIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LES OFERTES REBUDES EN LA 
LICITACIÓ PER A L’ARRENDAMENT PER PART DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT CELONI DE 5 HABITATGES PER A DESTINAR A FINALITATS 
SOCIALS. 
 
El Sr. alcalde explica que, en el seu moment ja es va aprovar l’arrendament de 5 
habitatges amb un preu de lloguer més econòmic, 250 euros mensuals, que 
l’ajuntament assumeix, per destinar a persones i famílies amb necessitats 
especials (manca d’habitatge, desnonaments, habitatges precaris, etc). Es va fer 
la licitació corresponent per contractar el lloguer dels 5 habitatges i s’han 
presentat 4 licitadors, 3 d’ells amb habitatges a Sant Celoni i 1 a La Batllòria.  
 
Seguidament, el Sr. Masferrer manifesta que la CUP està a favor d’aquesta 
proposta de lloguer i us instem –diu- a seguir en aquest camí. No oblideu el 
compromís que vàreu adquirir fa un parell d’anys de mobilitzar el milió d’euros 
que tenim per destinar únicament a temes d’habitatge, perquè hi ha molta gent 
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que ho està passant malament mentre aquests diners estan immobilitzats al 
banc. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que,  
 
Els serveis socials de l’Ajuntament de Sant Celoni han constatat un increment de 
persones ateses que es troben en situació de risc d’exclusió social, com a 
conseqüència de la greu crisi econòmica en què es troba immers el nostre país.  
 
Durant els darrers anys el nombre de famílies en situació d’extrema pobresa i 
absolutament insolvents per mantenir una llar s’ha ampliat significativament, 
arribant a circumstàncies dramàtiques de no disposar de sostre. 
 
Atès que l’habitatge és clau per garantir la dignitat personal i els mínims de 
qualitat de vida, l’Ajuntament de Sant Celoni considera necessari promoure 
recursos que permetin atendre, si més no parcialment, els casos més aguts i 
urgents d’assistència en matèria d’habitatge. 
 
Des de l’Àrea municipal de Serveis a les Persones s’ha proposat l’arrendament 
per part de l’Ajuntament de Sant Celoni de 5 habitatges (4 a Sant Celoni i 1 a la 
Batllòria)  amb l’objectiu de cedir el seu ús o sotsarrendar-los a les persones en 
situacions més precàries. Si bé la cobertura de les necessitats no serà plena, 
aquests 5 habitatges representaran un alleujament manifest de les 
problemàtiques en matèria d’habitatge. 
 
Des de l’Oficina municipal d’habitatge s’ha redactat un Plec de prescripcions 
tècniques que defineix les característiques dels habitatges a arrendar i s’han 
proposat uns criteris per seleccionar les ofertes més avantatjoses. 
 
A requeriment de l’Alcaldia, des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el Plec 
de clàusules administratives particulars regulador dels contractes d’arrendament. 
 
El Ple municipal, en sessió de 6 de juny de 2013, va aprovar l’expedient de 
contractació per a l’arrendament per part de l’Ajuntament de Sant Celoni de 5 
habitatges per destinar a finalitats socials, així com la despesa corresponent. 
Alhora, es disposà l’obertura del procediment de licitació mitjançant tramitació 
ordinària i procediment negociat amb publicitat. 
 
S’ha publicat un anunci al Perfil del contractant del web municipal, anunciant la 
licitació dels 5 contractes provats de lloguer, alhora que se n’ha fet difusió entre 
la ciutadania a través de la publicació municipal “L’informatiu”. 
 
En el termini reglamentari s’han rebut quatre ofertes per optar a l’adjudicació 
dels contractes, les presentades per:  
 

• Clara Oms Plana, qui ofereix l’arrendament de l’habitatge situat al carrer 
Major, 141 de Sant Celoni. 

 
• M. Carme Lleonart Vilà, qui ofereix l’arrendament de l’habitatge situat a la 

Carretera C-35, 13, baix 1a de Sant Celoni. 
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• Amadeu Lleonart Vilà, qui ofereix l’arrendament de l’habitatge situat a la 

Carretera C-35, 13, 1r 1a de Sant Celoni. 
 

• Carme Viura Ginesta, qui ofereix l’arrendament de l’habitatge de la 
Carretera Nova, 44, 2n 2a de la Batllòria.  

 
La documentació administrativa presentada pels 4 licitadors s’ha considerat 
correcte i les respectives ofertes s’han valorat des de l’Oficina d’Habitatge, 
d’acord amb els criteris continguts a la clàusula 15 del Plec de clàusules 
administratives particulars.   
 
Segons informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en data 12 d’agost de 
2013, els quatre habitatges inspeccionats presentaven algunes mancances, les 
quals es van comunicar als seus propietaris i han estat esmenades segons 
consta a l’informe posterior del tècnic d’Habitatge de 16 de setembre de 2013, 
per la qual cosa reuneixen les condicions adequades per a ser arrendats. 
 
La nova redacció de l’article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
determina que l’òrgan de contractació classificarà per ordre decreixent les 
proposicions presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o 
anormals, d’acord amb els criteris d’adjudicació assenyalats al plec. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa per a que en el termini de 10 dies 
hàbils, a comptar des del següent al de la notificació del requeriment, presenti la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia 
definitiva que sigui procedent. 
 
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels 5 dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació, concretant i fixant els termes 
definitius del contracte. 
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa 
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1. Classificar les ofertes presentades a la licitació per a l’arrendament per part 
de l’Ajuntament de Sant Celoni de 5 habitatges per destinar a finalitats socials,  
d’acord amb els criteris continguts al Plec de clàusules administratives 
particulars, al següent tenor: 
 
1 Clara Oms Plana  C/ Major, 141 de Sant Celoni 95 punts 
2 M. Carme Lleonart Vilà  Carretera C-35, 13, baix 1a de Sant Celoni 61 punts 
3 Amadeu Lleonart Vilà Carretera C-35, 13, 1r 1a de Sant Celoni 56 punts 
4 Carme Viura Ginesta  Carretera Nova, 44, 2n 2a de la Batllòria 35 punts 
 
2. Requerir als licitadors per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des 
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de l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, presentin la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, el títol de propietat de l’habitatge i la 
documentació que acrediti que estan al corrent de pagament amb les 
companyies subministradores de serveis.  
 
3. Un cop aportada la documentació requerida, i si és conforme, adjudicar els 
quatre contractes privats d’arrendament als licitadors abans esmentats, per la 
quantitat de 3.000 € de renda anual, exempts d’IVA, a dividir en 12 
mensualitats. 
 
4. Declarar deserta l’adjudicació del cinquè contracte d’arrendament d’habitatge. 
  
5. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a 
l’efectivitat i execució d’aquest acord, i especialment per a la verificació de la 
documentació aportada i la formalització dels quatre contractes privats. 
 
 
5. PRESA DE CONEIXEMENT DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR 
ACCIDENTAL D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ EN EL 2N TRIMESTRE DE 2013. 

 
El Sr. alcalde diu que, aquest és un tema tècnic, d’obligat compliment, que ve 
arran de la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. L’informe diu 
que l’ajuntament de Sant Celoni compleix amb l’objectiu de la regla de la 
despesa i d’estabilitat pressupostària. En cas de que això no es complís, caldria 
fer un pla d’ajustament, però no és el cas. 
 
Després d’aquesta explicació prèvia i vist que, 
 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes per la Llei orgànica 
2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, estableix les obligacions trimestrals de subministrament d’informació 
per les entitats locals (article 16), que haurà d’efectuar-se per mitjans 
electrònics a través dels sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques (MINHAP) habiliti a l’efecte (article 5.1). 
 
Atès que en data 2 de setembre per la Intervenció municipal es va procedir a 
trametre al MINHAP la informació següent, corresponent a l’estat d’execució del 
pressupost a 30 de juny de 2013: 
 
- Actualització del pressupost en execució per a l’exercici de 2013 o, en el seu 

cas, del prorrogat fins a l’aprovació del pressupost i detall d’execució al final 
del trimestre vençut. 

- Situació del romanent de Tresoreria. 
- Calendari i pressupost de Tresoreria. 
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per 

aplicació d’allò disposat a l’article 16.9 de l’Ordre). 



 10

- Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses 
amb la capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema 
Europeu de Comptes (ajustos SEC). 

- Informació complementària per anàlisi de Regla de la Despesa. 
 
De la revisió de la normativa (principalment, LOEPSF 2/2012 de 27 d'abril i  
Ordre HAP/2105/2012 d'1 d'octubre), així com de la Guia sobre les obligacions 
trimestrals de subministrament d'informació de les entitats locals, es desprèn 
que el Ple ha de tenir coneixement de l'informe d'avaluació de les execucions 
trimestrals, en tots els casos, però no cal que l'aprovi. 
 
Per això, a proposta del regidor de Serveis Generals i previ dictamen de la 
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple municipal PREN 
CONEIXEMENT de l’informe d’avaluació de l’execució del pressupost de la 
Corporació del segon trimestre de 2013 (a data 30 de juny de 2013) emès per 
l’interventor accidental, del qual resulta el següent: 
 
- L’Ajuntament de Sant Celoni compleix amb l’objectiu de la Regla de la 

Despesa. 
- L’Ajuntament de Sant Celoni compleix amb l’objectiu d’Estabilitat 

Pressupostària. 
 
 

6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ I LA MODIFICACIÓ DE 
L’ABAST DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
CORRESPONENTS A RECAPTACIÓ DE TRIBUTS. 
 
El Sr. Bueno explica que, atès que es va aprovar la taxa pel servei de prevenció 
d’incendis forestals de Boscos del Montnegre i com que la gestió i la recaptació 
de la majoria dels tributs la tenim delegada a la Diputació de Barcelona, es 
proposa delegar també la recaptació d’aquesta taxa.  Així mateix, també 
aprofitem per modificar la delegació feta relativa a la taxa de guals i a la de 
manteniment del cementiri, en el sentit de deixar només delegada la recaptació 
d’aquestes taxes a la Diputació de Barcelona i la gestió la farà l’Ajuntament. Es 
tracta, doncs, d’un tema tècnic.  
 
Després d’aquesta introducció i vist que,  
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les entitats locals podran 
delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, 
les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret 
públic que els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en 
la Diputació de Barcelona les facultats de recaptació dels ingressos de Dret 
públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen s’enumeren. 
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D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres 
facultats de gestió, liquidació i recaptació d’ingressos de Dret públic locals, 
mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris. 
 
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de 
competències que exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de determinats ingressos de Dret públic d’aquest municipi 
a altres ingressos de Dret públic que s’enumeren a la part resolutiva d’aquest 
dictamen i, alhora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que es reserva 
l’Ajuntament. 
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar en el seu article 
116.1 que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats 
públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres 
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial 
aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot 
reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de 
l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició suspensiva o 
resolutòria, o a termini.  
 
En virtut de tot això, a proposta del regidor de Serveis Generals i previ dictamen 
de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 
regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Delegar en la Diputació de Barcelona per a que mitjançant el seu Organisme 
de gestió tributària (en endavant OGT) exerceixi, per compte d’aquesta 
Corporació, les competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de Dret 
públic que a continuació s'especifiquen: 
  
I.-  Taxa pel servei de prevenció d’incendis forestals. 
 
- Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
- Dictar la provisió de constrenyiment 
- Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
- Liquidació d'interessos de demora 
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
- Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
2. Modificar l'abast de la delegació dels acords municipals adoptats amb 
anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a 
l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el 
sentit de modificar la delegació de gestió i delegar única i exclusivament les 
funcions de recaptació dels tributs que a continuació s’enumeren: 
 
I- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres (guals). 
 
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquesta taxa resten delegades són: 
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- Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
- Dictar la provisió de constrenyiment 
- Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
- Liquidació d'interessos de demora 
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
- Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
II.- Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals 
 
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquesta taxa resten delegades són: 
 
- Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
- Dictar la provisió de constrenyiment 
- Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
- Liquidació d'interessos de demora 
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
- Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 

 
3. L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, 
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de 
Dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels 
serveis municipals, ho facin convenient. 
 
4. L'Ajuntament podrà convenir amb l'OGT de la Diputació de Barcelona, la 
realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres conceptes 
diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris emanats 
per la Junta de Govern de l'OGT. 
 
5. La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest 
acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada té caràcter general i una durada de 
dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de 
Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no 
comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de 
sis mesos. 
 
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general 
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tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que 
s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de Dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada 
en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació 
i la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu OGT, conforme el que disposen els Estatuts 
de l’OGT, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de Dret públic municipals, la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’OGT percebrà, com a compensació econòmica per les 
despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la prestació del 
servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i 
la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret públic 
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada 
exercici.  
 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a 
compte de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre 
activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  
L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels 
criteris que estableixi la Junta de Govern de l’OGT. 
 
En circumstàncies singulars, el president de l’OGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer 
que representi per a l’OGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’OGT a l’Ajuntament es regiran per les normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per 
cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà 
l’OGT a l’Ajuntament de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 

liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les 
devolucions d’ingressos indeguts aprovades dins el període quinzenal 
anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les 
operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de 
comptabilitat de les corporacions locals. 
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3. L'OGT liquidarà i recaptarà, per delegació de l'Ajuntament, interessos 
de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del període de 
pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del 
deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena 

serà abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel 
concepte de recaptació. 

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que correspon a la quota 
tributària municipal. La part corresponent al recàrrec provincial 
s'ingressarà directament al compte de la Diputació. 

 
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les 
facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en 
aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a 
través de llur OGT. 
 
L'OGT rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió recaptatòria en els 
terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de 
recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent 
per als òrgans recaptadors, l'OGT assumeix per l’acceptació voluntària de la 
delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 

 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 

efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui 

tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 

11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir 

el compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per 
conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible 
per la normativa vigent en cada moment.  

 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'OGT, durant el 
temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: 
 

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades 
per l’Ajuntament. 
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d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del 
servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 
general de recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’Ajuntament per a l’exercici de les 
competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient 
que l’OGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens 
perjudici de la contraprestació que l’OGT pugui convenir amb 
l’Ajuntament per la utilització de les dependències municipals.    

 
Regla desena. L’OGT adoptarà les mesures necessàries per donar 
compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de 
protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i 
documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret públic municipals, la 
gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i 
dels arxius i documents, l’OGT podrà procedir a la substitució de documents 
originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb 
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els 
documents generats per l’entitat local delegant i per l’OGT, així com aquells 
presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de 
suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir 
d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió nacional d’accés, avaluació i tria 
documental (CNAATD). 
 
Regla onzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, 
les següents: 

 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga  

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 
5. Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un 
cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona les publicarà juntament 
amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí oficial de la província de 
Barcelona com en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la 
seu electrònica de l’OGT de la Diputació de Barcelona.  
 
 
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER 
EMERGÈNCIES  RADIOLÒGIQUES PER AL MUNICIPI DE SANT CELONI. 
 
La normativa autonòmica que regula la protecció civil a l’àmbit territorial de 
Catalunya, essencialment la Llei 4/1997 i el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel 
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qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i homologació dels Plans 
de protecció civil municipals, preveu l’elaboració, entre d’altres, de Plans d’actuació 
municipal (PAM) en aplicació dels Plans especials de Catalunya.  
 
El municipi de Sant Celoni disposa ja d’un Pla bàsic municipal de protecció civil i 
dels Plans d’actuació municipal (PAM) per risc d’inundacions, químic, d’incendis 
forestals i sísmic. Per continuar el desenvolupament d’aquest marc en el municipi 
de Sant Celoni, s’ha encomanat a l’empresa Enginyeria Marsal i Porta SL la 
redacció del “Pla d’actuació municipal per a emergències radiològiques” adaptat  a 
les previsions de la normativa citada i derivat del Pla especial per emergències 
radiològiques de Catalunya, RADCAT. 
 
Un cop redactat el document del PAM per a emergències radiològiques, aquest ha 
estat informat favorablement per l’enginyer municipal, que està acreditat per a dita 
tasca. Segons l’informe, el PAM actualitza les dades del municipi, analitza el risc, la 
vulnerabilitat, l’organització, l’estructura i els recursos municipals, adequa la 
documentació segons el Decret 210/1999 i proposa mesures d’actuació per 
disminuir els efectes de les emergències radiològiques en la població i el medi 
ambient. 
 
El PAM ha estat sotmès a informació pública mitjançant anunci publicat al Butlletí 
oficial de la província de Barcelona de 16 d’agost de 2013 i al tauler d’anuncis 
municipal, sense que s’hagi formulat cap mena d’al·legació i és previst que sigui 
informat per la Comissió municipal de protecció civil. 
 
D’acord amb l’article 18.4 en relació al 17.2 de la Llei 4/1997 de Protecció civil de 
Catalunya, la seva aprovació correspon al Ple de l’Ajuntament prèvia informació 
pública i informe de la Comissió municipal de protecció civil, i posteriorment s’ha de 
trametre a la Comissió de protecció civil de Catalunya per a la seva homologació. 
 
Fonaments de Dret: 
- L’article 18.4 de la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya assenyala que els 
Plans d’actuació municipal s’han d’aprovar i homologar  pel mateix procediment 
que els Plans bàsics d’emergència municipal. 
- Al seu torn, l’article 17.2 de la mateixa norma estableix que els Pplans bàsics 
d’emergència municipal són aprovats pels Plens de les corporacions municipals 
respectives, prèvia informació pública i l'informe de la Comissió municipal de 
protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de protecció civil de 
Catalunya.  
 
En conseqüència, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1.  Aprovar el Pla d’actuació municipal (PAM) per emergències radiològiques per al 
municipi de Sant Celoni, redactat per Enginyeria Marsal i Porta SL, que inclou el 
Manual d’actuació per a emergències radiològiques, el Programa d’implantació i 
manteniment del pla i els Annexos generals.  
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2. Trametre dit Pla a la Comissió de protecció civil de Catalunya per a la seva 
homologació. 
  
3. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la 
efectivitat i execució d’aquest acord. 

 
 

8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS PLANS ESPECÍFICS MUNICIPALS DE 
PROTECCIÓ CIVIL PER ACTIVITATS FESTIVES TRADICIONALS (REIS, 
CARNESTOLTES I FESTA MAJOR DE SETEMBRE). 
 
El Sr. alcalde diu que, d’acord amb la normativa actual, per segons quin tipus 
d’activitat es requereix redactar un Pla d’autoprotecció (PAU), que normalment 
afecta a aquelles actuacions que es fan en espais públics en què es preveu 
l’assistència d’un nombre elevat de persones (més de 1000 persones). La llei 
també requereix que en cal redactar plans específics municipals, també aprovats 
per Ple, en cas de festes i activitats en què es congregui molta gent, per 
exemple, la festa de Reis, Carnestoltes (sopar popular i rua), Correfoc i Festa 
Major de Setembre. 
 
Per tant, es faria l’aprovació d’aquests plans i en cas d’haver-hi algun canvi es 
redactaria l’annex corresponent. D’aquesta manera, el pla queda aprovat i llest 
en cas de que sigui necessari activar-lo per alguna emergència. 
 
Després d’aquesta explicació prèvia i atès que,  
 
La normativa autonòmica que regula la protecció civil a l’àmbit territorial de 
Catalunya, essencialment la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya i el Decret 
210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a 
l’elaboració i homologació dels Plans de protecció civil municipals, preveu 
l’elaboració, entre d’altres, de Plans bàsics d’emergència, Plans d’actuació 
municipal i Plans específics municipals.  
 
El municipi de Sant Celoni disposa ja d’un Pla bàsic municipal de protecció civil i 
dels Plans d’actuació municipal (PAM) per risc d’inundacions, químic, d’incendis 
forestals, sísmic i en aquesta mateixa sessió del Ple es du a aprovació el PAM per 
risc radiològic. A més, l’article 18.5 de la Llei 4/1997 preveu Plans específics 
municipals (PEM) per a riscos concrets, diferents dels riscos derivats dels Plans 
especials i, al seu torn, l’article 19 de la mateixa norma contempla els plans 
d’autoprotecció (PAU) per a determinats centres, empreses i instal·lacions. 
 
Així mateix, l’aplicació del Decret 82/2010 pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures, ha estat interpretat per la Direcció General de Protecció Civil de 
Catalunya en data 21 de juny de 2012, en el sentit que en determinades activitats 
quin titular es el municipi, tinguin caràcter periòdic i es desenvolupin en espais a la 
via pública íntegrament dins el terme municipal, el municipi pot optar per fer un Pla 
específic municipal (PEM) en lloc d’un Pla d’autoprotecció (PAU). 
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En aquest sentit, per als riscos específics que es generen en les activitats de Reis, 
Carnestoltes i la Festa Major de setembre, l’Ajuntament ha optat per elaborar 
sengles Plans específics municipals (PEM). 
 
Un cop redactats els documents dels PEMs pel tècnic municipal acreditat per a la 
seva elaboració, aquests han estat informats favorablement per mateix tècnic. 
 
Els tres PEMs han estat sotmesos a  informació pública mitjançant anunci publicat 
al Butlletí oficial de la província de Barcelona de 16 d’agost de 2013 i al tauler 
d’anuncis municipal, sense que s’hagi formulat cap mena d’al·legació i és previst 
que sigui informat per la Comissió municipal de protecció civil abans de la sessió 
del Ple. 
 
D’acord amb l’article 18.4 en relació al 17.2 de la Llei 4/1997 de protecció civil de 
Catalunya, la seva aprovació correspon al Ple de l’Ajuntament prèvia informació 
pública i informe de la Comissió municipal de protecció civil i, posteriorment, s’ha 
de trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva 
homologació. 
 
L’article 18.5 de la referida Llei 4/1997 assenyala que els municipis que tenen riscs 
concrets diferents dels riscs a què es refereixen els apartats 1 i 2 poden elaborar 
Plans específics municipals. Aquests plans s'han d'elaborar i aprovar seguint el 
mateix procediment que l'emprat per als Plans bàsics d'emergència municipal.  
 
Al seu torn l’article 17.2 de la mateixa norma estableix que els Plans bàsics 
d’emergència municipal són aprovats pels Plens de les corporacions municipals 
respectives, prèvia informació pública i l'informe de la Comissió municipal de 
protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de protecció civil de 
Catalunya.  
 
En conseqüència, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1.  Aprovar els Plans de protecció civil següents:  
 
- Pla específic municipal (PEM) per l’activitat festiva tradicional de Reis 
- Pla específic municipal (PEM) per l’activitat festiva tradicional de Carnestoltes 
- Pla específic municipal (PEM) per l’activitat festiva tradicional de la Festa Major de 
setembre 
 
2. Trametre els Plans a la Comissió de protecció civil de Catalunya per a la seva 
homologació. 
  
3. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la 
efectivitat i execució d’aquest acord. 
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9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER COL·LOCAR UNA 
PLACA EN RECORD DE LES VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL. 
 
 
La Sra. de la Encarnación explica que, tal com ja es va informar a les Comissions 
Informatives, l’aprovació d’aquesta moció forma part d’una sèrie d’accions que 
s’han posat en marxa des de l’ajuntament per treballar tot allò relacionat amb la 
memòria històrica. Al mes de novembre, coincidint amb les festes de Sant Martí, 
es duran a terme diverses activitats relacionades amb aquest tema  i una d’elles 
és la col·locació d’una placa al cementiri municipal, que és el que s’explica en 
aquesta moció. La idea de presentar aquesta iniciativa en forma de moció per 
part de tots els grups polítics és per donar més rellevància a aquest tema, i més 
tenint en compte que en les tasques d’investigació i preparació no només hi està 
treballant l’ajuntament sinó també altres persones. 
 
Seguidament, el Sr. alcalde apunta que, aquesta placa es va posar fa anys en un 
espai a l’entrada del cementiri, però llavors encara eren anys tumultuosos i es va 
trencar de seguida. És un record i un reconeixement a les víctimes mortals de la 
guerra civil.  
 
El Sr. Deulofeu manifesta el vot favorable del grup de Convergència i Unió,  i 
volem recordar –diu- que quan es va decidir posar una placa i treure la creu que 
hi havia eren moments complicats, després del període de transició. Cal recordar 
la valentia i la fermesa de la Teresa Rosell a l’hora de prendre aquesta decisió, 
tot i que malauradament es va trencar per actes vandàlics. Per tant, crec que és 
bo recuperar aquest fet històric i recordar aquests fets tan negatius com són les 
guerres civils.     
 
El Sr. Masferrer comenta que la CUP també hi vota a favor i que la placa és en 
record no només als morts de la guerra civil sinó també a totes les víctimes de la 
guerra i la postguerra, perquè la repressió que es va viure posteriorment va ser 
molt dura, sobretot en els territoris catalans.  
 
La Sra. Montes aclareix que aquest és un acte commemoratiu, però, a més, es 
farà un treball de recerca per veure com va afectar tot aquest conflicte a la 
població de Sant Celoni. Això és important perquè en quedi constància i perquè 
quedi plasmat en la història real del nostre municipi. La gent més jove potser no 
en té prou coneixement, perquè li queda molt lluny i amb el pas dels anys 
encara va quedant més oblidat aquest tema. Per això, és important fer aquest 
treball de recerca d’informació, de les persones afectades i d’aquelles que encara 
en guarden records, i fer un recull de tota la informació perquè quedi plasmada 
en la història de Sant Celoni. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que, 
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El 9 de juliol de 2013 els tècnics de l’Àrea de Cultura van emetre el següent 
informe: 

 
“INFORME RELATIU A LA CONVENIÈNCIA DE RECONSTRUIR LA PLACA DEL 
MONÒLIT EN RECORD DELS MORTS A LA GUERRA CIVIL (CEMENTIRI 
MUNICIPAL) 
 
Antecedents: 
 
Per Tots Sants, l'1 de novembre de 1980, es va col·locar a l'entrada del 
cementiri municipal un monòlit amb una placa en record de tots els morts de 
la Guerra Civil. Era el primer pas cap a l'eliminació de la creu dels caiguts, 
que s'havia aprovat feia temps en un Ple del primer Ajuntament democràtic, 
dirigit per l'alcaldessa Teresa Rossell. Properament s'havia de procedir a 
l'enderroc d'aquest monument franquista de la plaça del Comte del 
Montseny, justificat per la reurbanització de la plaça i la substitució pel 
monòlit esmentat, que recordava a tots els morts de la guerra, no només als 
del bàndol de Franco. La placa del monòlit del cementiri, però, va durar poc 
ja que la van destrossar vandàlicament uns desconeguts el gener de 1981.  
 
El monument als caiguts es va enderrocar el divendres 19 de desembre de 
1980. Ja s'havia intentat el dia abans, però un grup d'ultradretans del poble 
i de fora s'hi va oposar. Tot seguit els operaris van tornar, acompanyats per 
l'alcaldessa i la força pública, però van desistir davant les amenaces i insults 
de la gent aplegada. Finalment, el dia 19, els falangistes es van endur la 
creu i la placa i al vespre es va poder acabar l'enderrocament. Arran de la 
demolició del monument es van produir una sèrie d'actes vandàlics i la 
concentració d'un nombrós grup d'extrema dreta (17-gener-1981), amb 
molta gent uniformada, que intimidava els vilatans i va provocar danys 
materials. En el Ple extraordinari de 28 de gener es van condemnar aquests 
actes violents i es va demanar al governador civil una investigació 
exhaustiva (informacions extretes de la revista Esclat, número 28, 
desembre-gener 1980-1981).  
 
Consideracions: 
 
Actualment s'està treballant en la recerca d'informació sobre la Segona 
República, la Guerra Civil i la postguerra, amb l'objectiu d'estudiar i divulgar 
aquesta època a Sant Celoni. En aquest context es preparen unes jornades 
temàtiques que es faran durant uns anys el mes de novembre, a l'entorn de 
la Festa Major de Sant Martí. Les primeres jornades que s'organitzaran, el 
novembre de 2013, seran a l'entorn del tema de l'exili. Com un acte més 
d'aquestes jornades es proposa de fer construir una nova placa per al 
monòlit del cementiri municipal.  
 
Conclusió: 
 
32 anys després de la destrossa vandàlica de la placa original (gener de 
1981), es proposa de tornar a col·locar una placa al monòlit que hi ha a 
l'entrada del cementiri, que recordi els morts de la Guerra Civil. La data ideal 
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per inaugurar-la és el diumenge 10 de novembre de 2013 i la proposta de 
text de la placa és: 
 
<< En record de tota la gent de Sant Celoni que va morir o patir a causa de 
la Guerra Civil >>  

 
A la vista d’aquest informe els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Celoni 
diuen: 
 

• La destrossa vandàlica de l'any 1981 sobre la placa del monòlit que hi ha a 
l'entrada del cementiri municipal va ésser un intent de fer invisible la 
memòria històrica de la totalitat de les víctimes de la Guerra Civil. 

• De ben segur, aquell consistori no va procedir a la recuperació immediata 
de la placa, cercant la pau social en un moment de transició en que 
malauradament encara hi havia personatges contraris al desenvolupament 
democràtic de la nostra societat. 

• Una societat democràtica no ha de permetre que una minoria segresti la 
memòria històrica comuna. 

• En aquest sentit, els grups municipals de l'Ajuntament de Sant Celoni 
entenem la memòria històrica com quelcom que va més enllà de la 
investigació d'uns fets històrics, sinó que requereix, també i 
fonamentalment, d'un activisme social per promoure identitats, locals en 
aquest cas, que permetin superar les ferides del passat. 

• Entenem que desprès de 35 anys la democràcia és prou consolidada com 
per recuperar l'actuació d'aquell primer consistori democràtic, que pretenia 
generar un espai que permetés a la ciutadania entroncar amb el seu 
passat, valorant-lo i tractant-lo amb especial respecte.  

• La recuperació de l’espai ha de ser entesa com una actuació que recerca la 
bona convivència entre tota la ciutadania, sense ànim d’ésser partidista, 
ans el contrari. 

• Entenem l'actuació proposada com una forma d'acabar amb les ferides 
generades en un conflicte fraternal que no s'ha d'oblidar, sinó superar. 

En conseqüència, a proposta dels grups municipals de l’Ajuntament de Sant 
Celoni i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
Adoptar el compromís de col·locar una placa al monòlit que hi ha a l'entrada del 
cementiri, que recordi els morts de la Guerra Civil, amb el següent text: “En 
record de tota la gent de Sant Celoni que va morir o patir a causa de la Guerra 
Civil”. 
 
 
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER POSAR UNA ESTELADA 
PERMANENTMENT A SANT CELONI. 
 
El Sr. alcalde diu que a l’inici del Ple ja s’ha fet una lectura de la proposta moció.   
Tot seguit, el Sr. Deulofeu manifesta el vot favorable de CIU. Volem felicitar a la 
ciutadania de Sant Celoni –diu- perquè aquestes més de 3000 signatures 
expressen una voluntat popular, una voluntat de manifestar mitjançant un 
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símbol com és l’Estelada l’objectiu de futur pel nostre país. Aquesta mateixa 
voluntat ja es va demostrar fa pocs dies amb la Via Catalana i que la gent es 
mulli i signi posant les seves dades és un element a ressaltar i felicitar. També 
felicitem a totes les entitats,  especialment a la JNC (Joventut Nacionalista de 
Catalunya) per pivotar tota la tasca de recollida de signatures, i a tots plegats 
per ser capaços de tancar un acord que permeti posar en un lloc destacat 
l’Estelada que, d’alguna manera, ve a reflectir aquest sentiment col·lectiu que es 
manifesta a Sant Celoni. 
 
El Sr. Masferrer explica que la moció que s’ha llegit a l’inici del ple és un refet, 
arran de l’acord al què s’ha arribat abans de començar el ple. També volem 
comentar  -diu- que la CUP havia fet un esmena a la totalitat amb la voluntat de 
fer un acord de mínims, però al final hem arribat a aquest acord de mínims amb 
la mateixa moció. Nosaltres no ens hem negat mai a posar una estelada, vàrem 
votar que sí en el seu moment, però, tot i així han corregut veus pel poble dient 
que per culpa de la CUP no hi havia una estelada a l’entrada del municipi. El mes 
de març nosaltres vàrem proposar que l’Estelada es pengés en un lloc on era 
possible fer-ho l’endemà mateix del ple, perquè era la opció més àgil, i tant el 
grup de CIU com la JNC hi van estar d’acord. No obstant, ens hem trobat amb 
una campanya boca-orella de desprestigi a la CUP dient que nosaltres no volem 
l’Estelada, cosa que és totalment falsa. Nosaltres pensem que els símbols han de 
servir per unir, no per dividir. Tot està per fer i és possible si es vol.  
 
Tot seguit, la Sra. Montes diu que, des d’ICV, en el ple en què es va votar per 
primera vegada aquesta moció, ja es va dir que l’Estelada és un símbol que 
determina una línia clara d’actuació i el nostre grup volem representar la 
voluntat de poder votar i decidir, però no determinar un símbol que fa clarament 
llicència només a una part de la població. Per tant, el nostre grup s’absté perquè 
no estem d’acord amb l’Estelada i pensem que la Senyera representa més la 
totalitat de la societat. En tot cas, tal com ja hem manifestat en altres plens, 
defensem el dret a decidir per després determinar quina bandera cal posar a 
l’entrada de Sant Celoni. També pensem que aquesta batalla de banderes, que si 
una o l’altra, d’un color o d’un altre, està tapant en certa manera el què la 
societat està realment vivint; està fent un debat obert amb un tema molt 
important per les persones d’aquesta terra, però, d’altra banda, es deixa de 
parlar de  temes socials perquè això està tapant la resta d’accions del govern 
central i del govern de Catalunya que són prou importants com per posar-los a 
sobre de la taula.    
 
També va sortir el carrer 1,5 milions de persones en protesta contra la reforma 
laboral i no s’ha fet cap moviment polític més gran o més petit per això. Per 
tant, nosaltres reivindiquem que tot això no s’utilitzi per tapar altres aspectes de 
la societat que generen patiment. 
 
El Sr. alcalde apunta que el grup del PSC també defensa el dret a decidir i així ho 
hem votat i aprovat. Nosaltres exercirem el vot particular en aquest punt. 
La Sra. de la Encarnación diu que, fa uns mesos ja es va presentar una moció 
similar i al igual que vaig manifestar en aquell moment el meu vot serà en 
contra de la moció pels mateixos motius que vaig argumentar en aquella moció.  
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L’article 8 de l’Estatut d’Autonomia, que va ser aprovat el 2006 i votat per la 
ciutadania diu literalment que la bandera de Catalunya és la tradicional de 
quatre barres vermelles amb fons groc. Aquesta és la bandera del meu país, la 
que ens representa a tots i així ho vàrem votar en unes eleccions.  
 
S’han dit coses com que Sant Celoni ha mostrat el seu compromís amb la 
Independència de la nació catalana i és evident que una bona part de la 
ciutadania ho ha fet, però jo personalment no em sento capaç de dir si aquesta 
opció és majoritària o no a Sant Celoni. Aquí tenim una composició del ple 
diversa i variada. En la consulta que es va fer el 2009, i que també s’ha emprat 
com a argument, la participació no va arribar ni al 30% a Sant Celoni, i a la Via 
Catalana hi va haver gent que va participar i gent que no. Per tant, amb 
aquestes dades no em sento capaç d’interpretar quina és la voluntat de la 
ciutadania en aquest tema, per això, no votaré a favor d’imposar res. Ara si, em 
trobareu sempre per defensar el dret a decidir, que tothom pugui expressar 
lliurement quina és la seva voluntat en aquest tema i que siguin els ciutadans 
que decideixin quin ha de ser el model de país que volen i quina ha de ser la 
seva bandera. Que siguin ells els que puguin decidir i no nosaltres els que 
haguem d’interpretar amb suposicions i no amb dades reals. 
 
A continuació, el Sr Garcia Ramírez comenta que no sabem quants som, perquè 
no ens ho deixen saber. Es parla de majoria silenciosa –diu- i jo parlaria de 
majoria silenciada. Has esmentat el tema de la consulta del 2009, però hi va 
haver unes eleccions fa un any, en què s’hi presentaven partits que portaven en 
el seu programa electoral explícitament el tema de la consulta i de l’Estat propi. 
Evidentment, no és el tema del referèndum, però em sembla bastant significatiu, 
al igual que si hi ha una majoria de regidors, que també representen a la 
població de Sant Celoni, que volen mostrar un símbol que representi aquesta 
opció de país. El dia que puguem votar, no caldrà que fem present aquest anhel. 
Quan s’esmenta el tema de tapar qüestions socials, el President mai ha enganyat 
i sempre ha dit el que hi havia, per tant, no sé què tapa i, d’altra banda, 
precisament el fet de tenir un estat propi ha de servir per tenir una eina real i 
possible per lluitar contra la crisi, i poder avançar socialment. El que veiem és 
que a l’Estat on estem ara no li importa massa el què li passa als habitants de 
Catalunya.  
 
La Sra. Montes apunta que l’afirmació de que la independència ens portarà coses 
millors està per demostrar, per dir i per decidir.  
 
Jo visc a Sant Celoni –diu- i vull viure en un Sant Celoni amb un hospital, amb 
una escola pública i unes condicions decents per viure. Si tot això ho ha de 
representar una bandera em sembla insuficient.  
 
Des d’ICV diem que tot aquest moviment independentista està amagant aquesta 
part social que no es discuteix tant al carrer i el què pot provocar tot això és un 
enfrontament. No tothom pensa el mateix i això s’ha de tenir en compte.  
 
Fa una estona hem aprovat una moció en record a les víctimes de la guerra civil. 
Ja estem prou escarmentats. Hem tingut la valentia com a poble d’avançar en el 
temps i de fer moltes coses i ara estem en un moment molt important i decisiu. 
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Per tant, cal fer les coses ben fetes, no aboquem a la gent a pensar que potser 
sí, quan encara s’està esbrinant el camí a seguir.  
 
Nosaltres som representats de diferents grups i ideologies i suposo que totes són 
vàlides. 
 
El Sr. Masferrer manifesta que la CUP està totalment d’acord amb una part del 
que ha comentat la Sra. Montes pel que fa el fet de que no hem d’oblidar el tema 
social. Per això –diu- a la CUP no només ens trobaràs en els actes de la Diada, 
sinó també ens els de l’1 de maig i a tots els actes del carrer amb reivindicacions 
socials. 
 
No estem d’acord, però, amb l’estratègia de la por esmentant la guerra civil. 
Pensem que en ple segle XXI això ja s’ha d’aniquilar perquè no porta enlloc.        
La Sra. Montes li replica que no s’ha referit a la por, sinó que en 100 anys la 
terra catalana ha fet molt camí i encara n’hem de fer molt més, però amb cura i 
seny. 
 
El Sr. Masferrer diu que, per la CUP, la independència no és la finalitat sinó l’eina 
per poder transformar la nostra societat i, per això, estem involucrats en una 
campanya per la Independència que ens ha de servir per canviar-ho tot. Us 
animo a participar-hi i a seguir els seus actes. 
 
Seguidament, el Sr. Capote comenta que s’adhereix al què ha dit la Sra. de la 
Encarnación i votarà que NO.  
 
La gent d’ICV que ve del PSUC –diu- no ha d’amagar res, perquè les presons 
estaven plenes de persones de CCOO i del PSUC que lluitaven per les classes 
treballadores i per l’Estat propi a Catalunya. Per tant, posar ara en dubte aquest 
aspecte, em sembla que és oblidar d’alguna manera aquesta història. Per tant, la 
gent del PSUC no ha de donar cap mena d’explicació del què ha estat la seva 
lluita per les llibertats de Catalunya. 
 
El Sr. Masferrer aclareix que en cap moment s’han posat en dubte les paraules, 
ni la seva feina, només hem dit que s’ha parlat de la guerra civil mentre estem 
parlant d’independència i són dues coses diferents.    
 
El Sr. alcalde comenta que hi ha opinions diverses i la història posa cadascú en 
el seu lloc, i com s’ha comentat hi ha tota una lluita d’anys i panys pels drets 
laborals i la llibertat. Anys enrere –diu- quan ens manifestàvem reclamàvem 
“Llibertat, amnistia i estatut d’autonomia” i l’Estatut era un fita que ens havíem 
marcat. Ara corren altres temps i a partir del respecte a totes les persones i 
ideologies discutim en el ple un tema de símbols de manera totalment racional.  
 
El Sr. Masferrer diu que la CUP es sent hereva d’aquests moviments socials que 
s’han comentat i en cap moment els hem volgut desprestigiat, al contrari, el dia 
que vulgueu els hi posem una placa.  
 
El Sr. alcalde afegeix que, en tot cas, reconeixem que hi ha hagut una lluita 
obrera al llarg dels anys per les llibertats del nostre poble. 
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Intervé la Sra. Miracle per manifestar el seu vot favorable. Estic d’acord –diu- 
amb el què ha dit la CUP de que els drets socials no els podem oblidar i hem de 
lluitar per uns drets, per una educació i per una sanitat de qualitat, perquè això 
si que ens ho estan retallant i s’està perdent. Per tant, en aquest sentit hem de 
fer molta força per defensar-los. 
 
La Sra. Coll diu que hi vota en contra, al igual que va fer en la moció anterior, i 
s’adhereix al que ha explicat la Sra. de la Encarnación.  
 
El Sr. alcalde diu que, properament es duran a terme els requeriments tècnics 
necessaris per tal d’instal·lar l’Estelada. Per tant, es farà el tràmit corresponent 
amb el departament de carreteres de la Generalitat de Catalunya.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que els regidors, per unanimitat, han 
consensuat una esmena al text del dictamen aprovat per la Comissió 
informativa, de manera que s’aprova per assentiment que el text de la proposta 
és el següent: 
 
Sant Celoni ha mostrat el seu compromís amb la independència de la nació 
catalana en diverses ocasions: en la consulta sobre la independència del 13 de 
desembre de 2009, quan el Ple va aprovar l’adhesió del municipi a l’Associació 
de Municipis per la Independència  (AMI), quan el mateix Ple va donar suport a 
la Declaració de Sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya o, més 
recentment, amb la important implicació i participació a la Via Catalana omplint 
gairebé la totalitat de dos trams del recorregut, així com amb la tasca de 
diferents col·lectius i entitats de base independent durant els últims anys. 
 
Els motius pels quals es va crear aquesta bandera avui segueixen sent més 
vigents que mai. Creiem fermament que cal continuar treballant en favor de les 
llibertats catalanes a través d’iniciatives que fomentin la consecució d’aquest 
objectiu. Recordem que fa pocs anys commemoràvem els 300 anys de l’inici de 
la pèrdua de les llibertats del poble català amb la derrota d’Almansa el 1707 i 
amb l’antecedent del 1659 amb la pèrdua de la Catalunya Nord. 
 
El símbol que mostra la voluntat del poble català de ser lliure és l’estelada, que 
representa els anhels d’assolir la independència del poble català.  
 
en són exemples l’existència de col·lectius de base independentista, la consulta 
sobre la independència del 13 de desembre de 2009, l’adhesió a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI), el suport  a la Declaració de Sobirania i la 
forta implicació i participació a la Via Catalana per part dels celonins i celonines. 
 
En aquest sentit, per 11 vots a favor de les senyores Miracle, Costa i Lechuga i 
dels senyors Bueno, Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala, Moles, 
Corpas i Masferrer, 3 vots en contra de les senyores de la Encarnación i Coll i del 
senyor Capote, i 2 abstencions de la senyora Montes i del senyor Castaño, el Ple 
municipal ACORDA: 
  
1. Portar a terme els requeriments administratius i tècnics necessaris per tal 
d’instal·lar una asta i hissar-hi una bandera estelada (de dimensions similars a la 
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de la Plaça de la Vila) al centre de la rotonda d’entrada al poble (que connecta la 
sortida i entrada de la C-35 i la carretera d’Olzinelles), davant del centre 
comercial Altrium, i fer-ho efectiu tot involucrant la societat celonina en aquesta 
acció. 
 
2. Assumir el compromís de mantenir-la de forma permanent, substituir-la si 
sofreix algun desperfecte o posar-ne una altra si desapareix. 
 
3. Enviar aquesta moció a totes les entitats de Sant Celoni. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 

 
A continuació el Sr. alcalde anuncia que caldria sotmetre a consideració del Ple 
tres mocions no incloses a l’ordre del dia, presentades pel grup municipal de la 
CUP: 
 
- Moció de suport a la comunitat educativa de les Illes. 
  
- Moció de rebuig al Projecte de Llei per a la racionalització i sostenibilitat de 

l’administració local del Govern espanyol. 
 

- Moció per a l’aplicació en l’àmbit local d’un Renda Bàsica de Ciutadania, 
individual, universal i incondicional, com a eina per combatre la pobresa i 
l’exclusió social. 

 
Per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal APROVA LA 
URGÈNCIA d’incloure aquestes tres mocions a l’ordre del dia de la sessió 
plenària que s’està celebrant i es procedeix a continuació a debatre el seu 
contingut. 
 
 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA COMUNITAT 
EDUCATIVA DE LES ILLES. 
 
El Sr. Masferrer diu que, com ja sabeu molts de vosaltres, a les Illes Balears el 
Sr. Bauzá vol prohibir que la gent pugui aprendre en català i discriminar així la 
llengua catalana. La comunitat educativa s’hi ha oposat i el 95% dels docents 
han votat en assemblea fer vaga mentre duri aquesta imposició. Tot i això, 
abans d’ahir el Sr. Bauzá va aprovar el Decret que declara una guerra oberta i 
que ens involucra a tots, perquè ataca la nostra llengua, la dels Països Catalans. 
Per aquest motiu, creiem que hem de donar suport a tot el personal docent que 
està lluitant per la cultura catalana. 
 
Hi ha una caixa de resistència, un compte corrent en què s’hi poden fer 
aportacions per ajudar a pagar les pancartes i altres despeses bàsiques dels qui 
estan en vaga indefinida. Al local “La Clau”, al carrer Alguersuari de Sant Celoni, 
hi ha una guardiola per fer-hi petites aportacions i tot el que es reculli es 
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traslladarà a la caixa de resistència. També us demano i us insto a fer un esforç 
personal per destinar una part dels vostres diners a aquesta causa.  
  
El Sr. Deulofeu manifesta el vot favorable de Convergència i Unió i apunta que 
subscriuen tots els acords. Pel que fa el contingut que hi ha al darrera –diu-, 
volem ressaltar tres aspectes. Estem davant d’una creuada del govern espanyol 
contra els Països Catalans i la nostra llengua. Això s’ha fet evident amb la llei 
Wert i amb el que està passant a les Illes Balears. Creen un problema on no hi 
és, perquè la convivència a les aules amb el català com a llengua vehicular no ha 
generat cap problema al llarg dels anys. Ara, però, ens volen fer creure que hi 
ha un problema en aquest sentit. La meva pregunta és: -qui és el que divideix? 
Pretenen dir que som nosaltres qui volem dividir, però és l’Estat qui divideix per 
decret-llei. Ara ho està fent el govern de les Illes Balears, però amb el govern de 
l’Estat al darrera. Per tant, davant d’aquesta situació hem de recolzar en la 
mesura que puguem, a través d’una moció en aquest cas i mitjançant l’aportació 
que es pugui, a tota la comunitat educativa de les Illes que s’ha aixecat dient 
que ja n’hi ha prou i que no podem continuar així.  
 
Seguidament, la Sra. Montes també manifesta el vot favorable d’ICV. Tal com ha 
dit en Francesc -diu-, i en una altra moció ja ho vàrem parlar, és una manera de 
buscar problemes on no n’hi ha i pressionar encara més als docents que són un 
col·lectiu prou castigat per les recents retallades. Se’ls imposa, a més, una forma 
de treballar que no és l’adequada per un sistema educatiu públic i, per tant, tot 
això suposa rebaixar el nivell públic de l’Educació. 
 
El Sr. Capote comenta que s’adhereix al què ha comentat el Sr. Masferrer sobre 
les  caixes de resistència. A través del sindicat CCOO –diu- també s’ha posat en 
marxa aquest tema i hi ha diversos comitès d’empresa, entre ells el de 
Givaudan, que faran aportacions personals a aquesta caixa de resistència. 
Sembla que tornem enrere, perquè la darrera caixa de resistència que es va 
obrir va ser l’any 1977. Per tant, estem d’acord en donar aquest suport.    
  
El Sr. alcalde diu que el PSC també hi vota a favor. Cal esmentar que aquesta 
lluita que s’està produint en el món educatiu a les Illes, sembla que almenys 
està fent una  mica de mal al govern de les Balears, perquè ara volen congelar 
els expedients disciplinaris per intentar que afluixi el moviment i aturar la vaga. 
Està clar, però, és que la intenció del Govern és dividir i anar en contra del 
català. 
 
El Sr. Deulofeu ha esmentat que és el govern espanyol el màxim responsable, 
però jo matisaria que és el govern del PP. No hi havia hagut mai fins ara cap 
problema ni a Aragó, ni a València ni a les Illes Balears pel tema del català i hi 
ha hagut governs socialistes en molts llocs. Està clar que totes aquestes accions 
s’estan duent a terme en els llocs on governa actualment el Partit Popular. Per 
desgràcia, la gent els vota i ells van dividint, creant malestar i atemptant contra 
la cultura i la llengua del nostre país.    
 
Després d’aquestes intervencions i atès que,  
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La política educativa del Govern de les Illes ha generat, aquests dos darrers 
anys, un clima de desconfiança i conflictivitat creixent en el sector educatiu, que 
ha desembocat aquest mes de setembre en una situació de greu preocupació 
social i de protesta col·lectiva, compartida per tota la comunitat educativa.  
L’inici del curs escolar 2013-2014 s’ha vist totalment afectat per les protestes i la 
vaga indefinida dels docents a centres de primària, secundària i formació 
professional.  
 
El Consell de Govern de les Illes aprovà el Decret 15/2013 el dia 19 d’abril de 
2013, pel qual es regula el tractament integrat de llengües (TIL) als centres 
docents de les Illes, que pretén imposar el model trilingüe –català, castellà i 
anglès- en detriment de la implementació de les hores lectives en català, 
disminuint les hores de llengua catalana als centres i impedint que el català sigui 
la llengua vehicular del sistema educatiu.  
 
Aquest decret ha estat rebutjat per tota la comunitat educativa (mestres i 
professors/es, associacions d’alumnes, associacions de pares i mares, 
associacions de directors/es, associació d’inspectors/es, Mesa sectorial 
d’educació, la totalitat de sindicats en l’àmbit d’Educació i la Universitat de les 
Illes Balears) i pel món cultural de les Illes, per interpretar-se com un atac 
directe a la llengua pròpia de la nostra terra. 
 
L’esmentat decret deroga l’anterior (92/1997), conegut com a decret de mínims, 
aprovat en una legislatura anterior governada pel PP i que regulava  l'ús i 
l'ensenyament de la llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes. 
  
L’Estatut  d’Autonomia (aprovat per tots els partits polítics de les Illes) declara 
que "la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i 
tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat i, en 
conseqüència, elements vertebradors de la nostra identitat". 

L’aprovació del Decret també deixa sense efectes la Llei 3/1986 de normalització 
lingüística de les Illes Balears (aprovada per tots els partits polítics), ja que en 
contradiu l'article 1, que estableix que s'ha d'assegurar el coneixement i l'ús 
progressiu del català com a llengua vehicular en l'àmbit de l'ensenyament.  

El dia 6 de setembre, de manera cautelar, el Tribunal Superior de Justícia de 
Baleares va suspendre l’aplicació del Decret de tractament integral de llengües, 
com a conseqüència del recurs interposat pels sindicats d’ensenyament STEI i 
UGT. Aquesta mesura adoptada pel tribunal, a efectes reals, implicava que el TIL 
no es podria desenvolupar en el curs escolar, que començava aquella mateixa 
setmana, i el titllava de “frau” respecte la normativa vigent, que obliga a 
informar el Consell Escolar, així com a sotmetre a dictàmens del Consell 
Consultiu i a la Mesa Sectorial, ja que afecta els empleats públics 
d’Ensenyament. 

El tribunal assenyalà que el TIL no podia deixar de banda els mandats legals, ja 
que «en un Estat de Dret la fi no justifica els mitjans, sinó que en nom dels 
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principis de legalitat i jerarquia normativa, s'han de complir escrupolosament els 
mandats constitucionals i legals», de tal forma que el Govern havia de respectar 
el procés d'elaboració. 

La resposta del Govern de les Illes no es va fer esperar, va ser el mateix 
divendres dia 6 de setembre: el Govern aprovava un Decret llei d’urgència, que 
imposava la introducció del TIL en el present curs escolar de manera immediata.  
La imposició del TIL i el seu calendari d’implantació són les principals causes de 
la protesta.  
 
Entenem que aquesta mesura és una més de les que pretenen acabar amb 
l'ensenyament públic i de qualitat, deteriorar les condicions laborals del 
professorat i continuar amb el genocidi lingüístic de la nostra llengua. 
 
La persecució i els atacs a la llengua i cultura catalanes no s'han produït 
únicament a les Illes, sinó que s'han repetit arreu dels territoris que 
comparteixen una mateixa llengua. Recordem: al País Valencià fa anys que hi ha 
milers d'alumnes que no poden estudiar en valencià i apliquen programes 
plurilingües sempre en detriment del català; al Principat, càrrega contra la 
immersió lingüística; a la Franja de Ponent, inventant-se el nom de LAPAO com a 
eufemisme de “català”)... La mateixa estratègia: entrebancar els processos de 
normalització lingüística als diferents territoris de parla catalana, afeblir el català 
i avançar en la seva desaparició. 
 
Les Illes, avui, viu una situació generalitzada de reivindicació i protesta que es 
fonamenta en la imposició de reformes educatives sense el diàleg i el consens 
necessari, que dinamiten un model d’escola integradora que s’havia anat 
implantant al llarg de més de tres dècades i que gaudia del més ampli consens 
entre la societat i la comunitat educativa. 
 
Per agreujar més la situació, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha 
incoat expedients disciplinaris als directors de diversos centres de secundària de 
les Illes- concretament de tres instituts de Maó-, els consells escolars dels quals 
havien aprovat un projecte lingüístic d’acord amb el Decret de tractament 
integrat de llengües però que, segons observacions de la inspecció educativa, no 
s’ajustaven al decret imposat. Aquests expedients comporten la suspensió de les 
funcions de directors i del sou durant tres mesos. 
 
Aquesta actitud de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats és intolerable 
perquè significa l’eliminació de la participació activa dels Consells Escolars en els 
seus projectes pedagògics i vulnera l’autonomia dels centres. 
 
L’escola és un espai de convivència i té una funció socialitzadora indeclinable i, 
perquè la compleixi adequadament, s’han d’evitar segregacions entre l’alumnat 
per la llengua d’ensenyament, com preveu el Decret 15/2013 en el primer 
aprenentatge o la proposta del Govern de l’Estat de pagar centres privats per als 
pares que vulguin l’educació en castellà.  
 
El 90% dels pares i mares de les Illes han triat per al present curs l’ensenyament 
en català, i ho han fet perquè saben que aquesta és la millor manera que els 
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seus fills i filles aprenguin català, castellà i anglès al final del període 
d'escolarització. 
 
Per tot el que s’ha exposat, a proposta del grup municipal de la CUP i per 
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Manifestar total suport i solidaritat amb la comunitat educativa, que ha 
expressat el seu rebuig envers el Decret de tractament integral de llengües (TIL) 
del Govern de les Illes. 
 
2. Donar suport als docents amb motiu de la vaga indefinida que es du a terme 
a favor de l’escola pública de qualitat i en català. 
 
3. Instar el Govern de les Illes a derogar el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel 
qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no 
universitaris de les Illes. 
 
4. Instar el Govern de les Illes que torni enrere els expedients disciplinaris 
imposats als directors dels centres de secundària expedientats. 
 
5. Instar el Govern de les Illes a evitar qualsevol acció que promogui la distinció 
dels alumnes segons la llengua d’aprenentatge i, en general, la fragmentació de 
la societat en comunitats lingüístiques. 
 
6. Instar la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a respectar l’autonomia 
i les decisions dels consells escolars en matèria educativa. 
 
7. Instar la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a dialogar i negociar 
amb la comunitat educativa per tal de recuperar el diàleg i el consens necessari 
en matèria educativa. 
 
8. Instar el Govern espanyol a retirar la proposta inclosa en l’avantprojecte de 
Llei d’educació, segons la qual al final de l’educació obligatòria no serà necessari 
acreditar el nivell de català corresponent. 
 
9. Instar el Govern espanyol a abandonar l’ofensiva contra la llengua catalana i 
la seva unitat, tret identitari del poble català. 
 
10. Trametre aquests acords al Govern de les Illes, a la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Universitats, als grups parlamentaris del Parlament de les Illes, al 
Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol. 
 
  
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE REBUIG AL PROJECTE DE LLEI 
PER A LA RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ 
LOCAL DEL GOVERN ESPANYOL. 
 
El Sr. Masferrer explica que aquesta llei, dit d’una manera ràpida, liquida les 
eines democràtiques municipals, centralitza el poder que actualment tenen els 
pobles en les diputacions i treu moltes competències als ens locals. En el cas de 
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Sant Celoni suposaria perdre, per exemple, la competència en Serveis socials i la 
gestió de la recollida d’escombraries. En definitiva, deixa ajuntaments de fireta i 
els allunya de la ciutadania, anant en contra del concepte que s’havia defensat 
fins ara d’acostar la política al ciutadà. 
 
El passat mes de març ja es va aprovar una moció que parlava d’aquesta llei. 
Hem cregut oportú, però, presentar-ne una altra perquè en l’anterior es 
contemplava com a solució factible que sorgís una llei catalana, però ara veiem 
que aquesta llei catalana no combat prou la reforma espanyola. Per tant, es 
tracta de manifestar un rebuig frontal a aquesta llei i demanar que no s’apliqui.    
 
Tot seguit, intervé el Sr. Deulofeu per manifestar el vot favorable de CIU. 
Entenem -diu- que l’eix central és el mateix que vàrem votar fa uns mesos en la 
moció conjunta que vam presentar tots els grups. En aquell moment el nostre 
grup va presentar una moció i vam acabar buscant un consens a partir d’una 
moció ja aprovada a la Diputació de Barcelona, amb què els diferents partits 
s’havien posat d’acord. Ens va sembla adequat utilitzar el mateix text.  
 
En qualsevol cas, hi vam estar a favor en aquell moment i ho estem ara. 
Entenem que el govern de l’Estat està laminant l’autonomia que tenim 
actualment per legislar sobre aquest tema. Al final, la llei que es pugui fer aquí 
serà la que haurem fet nosaltres, amb la relació de forces representades al 
Parlament, amb persones que hi estaran més a favor que d’altres, però des del 
punt de vista democràtic i de compliment del que li correspon a cada autonomia.  
Nosaltres rebutgem aquesta llei perquè es carrega la nostra autonomia i perquè 
no estem d’acord amb l’extens contingut que afecta a tots els àmbits de la gestió 
local. 
 
La Sra. Montes apunta que ICV també hi vota a favor, igual com ja es va fer amb 
l’anterior moció. Des del nostre punt de vista –diu-, aquesta llei pretén 
aconseguir ajuntaments econòmicament autosuficients. Per tant, el risc que 
assumeix políticament un ajuntament de gastar uns diners per prestar els 
serveis que considera necessaris quedarà limitat per la suficiència econòmica de 
què disposi. Aquesta limitació segurament també afectarà llocs de treball. Des 
del punt de vista dels sindicats, és molt preocupant com es desenvoluparà 
aquesta llei als municipis i com  afectarà els llocs de treball lligats als serveis que 
deixaran d’estar gestionats per l’ajuntament i passaran a mans de les 
diputacions, o bé s’agruparan per municipis. Tot això encara està per veure, però 
no deixa de ser una mostra més de la manera que té el Partit Popular d’actuar i 
d’imposar uns sistemes que redueixen la possibilitat dels ciutadans per intervenir 
en les polítiques locals. Per tant, per nosaltres, la incidència que pot tenir 
aquesta llei en els llocs de treball vinculats als serveis municipals és un dels 
aspectes més greus. 
 
El Sr. alcalde apunta que el PSC hi vota a favor. Ja en l’anterior moció –diu-  
s’esmentaven els perills que aquesta llei podia suposar, perquè molts dels 
serveis passaven a ser gestionats i prestats per la Diputació, que seria depenent 
del Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques. És una manera de laminar, 
doncs, els serveis de proximitat al ciutadà, una manera de privar que els 
ajuntaments puguin decidir en quins serveis volen fer especial incidència atenent 
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a les necessitats del municipi. Hi hauria, per tant, serveis com Habitatge o 
Serveis Socials que deixarien d’estar gestionats per l’ajuntament i això vol dir 
eliminar el servei directe amb la ciutadania.   
 
Hem d’estar amatents a la llei que està redactant la Generalitat de Catalunya, 
perquè d’una vegada per totes tinguem una llei a nivell de país que ens permeti 
tenir un marc de finançament just i necessari perquè les administracions locals 
puguem continuar prestant serveis de polítiques locals que són imprescindibles, 
com l’Educació, i no haguem de continuar suplint dèficits d’altres 
administracions. 
 
Després d’aquestes intervencions i vist que,  
 
Els Països Catalans, i sobretot també la resta de nacions del sud del continent 
europeu, estan patint les conseqüències d’una crisi i, sobretot, de les estratègies 
de gestió de la mateixa que estan imposant certes elits. És en aquest context 
que el Govern espanyol ha iniciat una croada per desposseir i desestructurar les 
administracions locals com a base i pilars de la democràcia al nostre país.  
 
Amb l’excusa de l’elevat deute públic i de la duplicitat de competències, han 
presentat un paquet de reformes amb dos objectius clars: la centralització del 
poder institucional i l’obertura a la privatització dels sectors estratègics, que 
pretenen deixar les institucions locals en una anècdota política, buidant-les 
competencialment i econòmica. Aquest intent d’agressió a la democràcia local és 
encapçalat sobretot per l’aprovació del Projecte de Llei per a la racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local del Govern estatal espanyol, el passat 26 de 
juliol, que té com a instrument la Llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, 
aprovada l’abril de 2012.  
 
Aquesta reforma lamina, encara més, la capacitat d’incidència de les persones en 
la vida pública i en les institucions, fent-les gairebé inútils i totalment 
dependents d’altres administracions. Sobretot dependents de les administracions 
centrals, autonòmiques o també, de les administracions locals vinculades al 
Govern espanyol que, no només no deixa d’invertir en les Diputacions provincials 
sinó que els augmenta el pressupost any rere any. 
 
Aquesta reforma, de fer-se efectiva, tindria conseqüències molt negatives per a 
la qualitat democràtica i per a la garantia efectiva de molts drets socials i 
econòmics conquerits durant tot el segle passat per a la majoria de les persones. 
Suposaria la retirada de moltes competències a les administracions locals, 
sobretot als ajuntaments. Els municipis perdrien les competències en sanitat, 
educació i serveis socials, que passarien a mans de les diputacions o de les 
“autonomies”. L’allunyament del centre de decisió respecte el subjecte que ha de 
decidir dificulta l’articulació d’alternatives de base. 
 
Suposaria també accentuar el procés de privatització de molts serveis públics 
sota el criteri de la “suficiència financera”. Les reformes estan orientades a fer 
que els serveis bàsics que no es puguin oferir amb suficiència financera, 
automàticament siguin prestats des de les Diputacions en les municipis de 
menys de 20.000 habitants, com és el cas de Sant Celoni i la Batllòria. 



 33

 
Implicaria una important reducció del sector públic. La desaparició dels ens 
instrumentals públics econòmicament “deficitaris”: empreses públiques, 
consorcis, societats, etc. Aquestes reformes generen perversitats perquè poden 
conduir a que uns serveis públics es gestionin deficitàriament expressament per 
tal de facilitar llavors la seva privatització.  
 
Tot i l’exposat cal constatar la “disbauxa” administrativa actualment existent i la 
necessitat de fer-hi front. Als Països Catalans la població viu sota molts nivells 
d’administració que, a més, no estan ben endreçats, ni a nivell competencial ni a 
nivell econòmic. Més enllà de fer front a aquesta imposició del Govern espanyol, 
caldria treballar en la línia de la simplificació de les eines de gestió i 
representació política, però no utilitzant aquest argument com a excusa per 
imposar altres criteris i projectes estratègics. 
 
Per tot el que s’ha exposat, a proposta del grup municipal de la CUP i per 
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Rebutjar frontalment el Projecte de Llei per a la racionalització i la 
sostenibilitat de l'administració local, aprovat pel Consell de Ministres del Govern 
espanyol el passat 26 de juliol de 2013, pel que suposa de vulneració a 
l'autonomia local, a les competències locals i al present i futur dels municipis, i  
l’intent de recentralització del model de l’administració local.  
  
2. Exigir al Govern de l’Estat espanyol la retirada del Projecte de Llei. 
 
3. En cas d’aprovació de la citada llei al Congrés de Madrid, aquest Ajuntament 
insta les institucions corresponents a que no sigui aplicada. 
 
4. Instar les administracions “autonòmiques” a que obrin a debat públic amb les 
associacions de la societat civil, sindicats, entitats municipalistes, partits polítics i 
altres organitzacions de base generant Espais socials de debat territorialitzat, en 
els que puguin participar totes aquestes entitats i que culminin en una Mesa 
nacional de debat dels Països Catalans per articular una proposta conjunta.  
 
5. Comprometre’ns a dur a terme una campanya informativa i de conscienciació 
sobre les regressions democràtiques i en drets socials que suposen aquestes 
reformes al municipi. 
 
6. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de les Illes Balears, al Govern de la 
Generalitat Valenciana, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Parlament del País 
Valencià, del Parlament de les Illes Balears i a les diferents associacions 
municipalistes de tota la nació. 

 
 

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A L’APLICACIÓ EN L’ÀMBIT 
LOCAL D’UN RENDA BÀSICA DE CIUTADANIA, INDIVIDUAL, UNIVERSAL 
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I INCONDICIONAL, COM A EINA PER COMBATRE LA POBRESA I 
L’EXCLUSIÓ SOCIAL. 
El Sr. Masferrer explica que aquesta moció busca indagar en solucions per 
l’actual crisi econòmica que estem patint, perquè hi ha gent que ho està passant 
molt malament.  
 
Hi ha una iniciativa per a la creació d’una ILP (s’estan recollint firmes perquè es 
pugui debatre a les institucions) per a la creació d’una Renda Bàsica Ciutadana. 
És un concepte nou a Catalunya i a l’estat espanyol, però ja s’utilitza en altres 
països com Noruega. Es tracta d’una renda adreçada a les persones que no 
tenen cap altre ingrés i que els hi permeti disposar d’un petit subsidi per 
sobreviure. 
 
El segon punt dels acords parla de l’elaboració d’un estudi acurat per part de 
l'Àrea de Serveis a les persones (Serveis socials) de l'Ajuntament de Sant Celoni 
de la situació real de pobresa a la nostra vila. Aquest estudi fa temps que el 
demanem per poder anar un pas per davant de les problemàtiques socials, que 
no haguem d’esperar primer a que sorgeixi el problema per solucionar-lo. Tenint 
en compte la despesa vinculada als Serveis Socials i la importància que té per la 
societat actual, creiem que és de vital importància avançar-nos i preveure què 
pot passar i cap a on hem d’anar.     
  
Tot seguit, el Sr. Deulofeu manifesta el vot favorable del seu partit. Nosaltres 
vàrem suggerir –diu- fer un petit retoc en el primer acord perquè es parlava en 
algun moment de promoure la seva implantació i ens va semblar que calia 
matisar-ho. Creiem que abans d’implantar res, cal tenir el treball i l’estudi ben 
fet, i  cal estudiar-ne la viabilitat econòmica i tècnica. 
 
També es feia referència a que hi hagués un debat entre els diferents grups 
polítics i els agents socials que treballen en aquesta línia i ens va semblar que és 
molt important també ampliar-ho a la resta d’agents socials, entitats i col·lectius 
que hi vulguin participar, per fer-ho més plural. 
  
També voldria esmentar que sovint prenem els països nòrdics com a referència, 
perquè són els que tenen un estat del benestar desenvolupat des de fa més anys 
i tenen garantits alguns d’aquests aspectes. En aquest cas, però, no tenen un 
renda de ciutadania, sinó el que seria equivalent a una renda mínima d’inserció 
més similar a la PIRMI que no pas a les dues rendes que esteu proposant. De 
tota manera, tot i que aquests països ens van per davant en molts aspectes, és 
cert, i s’ha de reconèixer, que en el nostre país tenim una llei de serveis socials, 
que va ser de les primeres que es va aprovar a Espanya, que garanteix tota una 
sèrie d’ajudes que, a més de solucionar les urgències, estan estructurades, 
pensades i s’han anat actualitzant per donar resposta a situacions “cròniques” de 
pobresa i dificultats. També és ben cert que en aquests moments de crisi amb 
l’elevat nombre de famílies i persones que estan en un nivell de pobresa, o a 
prop d’arribar-hi, amb el risc d’exclusió que això significa, i davant les dificultats 
que l’Estat ens posa a Catalunya, disminuint els recursos sobretot per destinar 
als serveis socials, fan que segurament no es pugui arribar a totes les 
necessitats que hi ha. Cal, però, reconèixer els esforços que es fan per intentar 
donar solucions a aquestes situacions. Recentment s’ha elaborat un treball en 
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relació amb la lluita contra la pobresa, s’han destinat més de 430 milions d’euros 
a programes concrets de lluita contra la pobresa i l’any passat es van invertir 5 
milions d’euros en l’elaboració d’estudis que ens permetessin conèixer millor la 
situació de la pobresa per poder buscar solucions. Per tant, hi ha tota una tasca 
feta que s’ha de reconèixer, perquè sembla que a vegades donem a entendre 
que no hi ha cap tasca prèvia i no és cert. Cal, però, fer més coses i escoltar 
amb interès les noves propostes que es plantegin.  
 
Pel que he entès, la Renda Bàsica de Ciutadania fa que qualsevol ciutadà, 
independentment de l’edat, tingui dret a percebre una determinada quantitat 
econòmica al llarg de tota la seva vida. Les persones que a més obtinguin altres 
ingressos, suposo que a través dels impostos ho retornen i les persones amb una 
situació econòmica més precària disposaran d’aquests recursos i no se’ls hi 
“reclamarà” que segueixin cap programa (com en el cas de la PIRMI), sinó que 
simplement és un dret que tenen com a ciutadans. Tot això requereix un estudi 
ben fet per veure la viabilitat real de tirar endavant aquest projecte. Segur que 
té molts elements positius, però crec que també en té de contraposats. En 
aquest sentit, el debat és interessant.  
 
Una altra cosa és la ILP que s’ha presentat al Parlament, que ja ha estat 
aprovada per la Mesa i que té incorporat un estudi econòmic del què podria 
representar aquesta renda. En aquest cas, parlem d’una renda per a aquelles 
persones i famílies amb una situació econòmica precària. El cost econòmic 
aproximat que s’ha posat sobre la taula és de 3.500 milions d’euros addicionals.  
En qualsevol cas, buscar una solució a les situacions de precarietat de les 
persones és una responsabilitat que tenim tots plegats i per aquest motiu hi 
votem a favor.     
 
A continuació, el Sr. alcalde diu que el grup del PSC també hi vota a favor. Fer 
aquest estudi sobre la pobresa que es proposa és important per buscar solucions 
reals. La Iniciativa Legislativa Popular es porta al Parlament perquè s’entén que 
hauria de ser una prestació autonòmica o de país, de Catalunya, més que no pas 
local, perquè amb la insuficiència financera dels ens locals difícilment es podria 
assumir.  
 
Hem de tenir en compte que hi ha uns quants milions d’aturats que no cobren 
cap tipus de subsidi, hi ha menys prestacions de PIRMI i tot això genera una 
situació cada vegada més angoixant. Sempre s’ha intentat atendre primer els 
casos més urgents i cobrir les necessitats bàsiques, alimentació, serveis, 
habitatge, etc. Per tant, intentem ajudar a totes les persones que estan en 
situació de precarietat, però malauradament no podem arribar a tot arreu. 
Difícilment com a ajuntament es podria establir un tipus de prestació econòmica 
fixa per a totes aquestes persones que ho necessiten, però cal estudiar-ho. Tant 
de bo les finances municipals anessin millor i que ens compensessin els serveis 
impropis per poder fer front a més necessitats dels nostres ciutadans.   
    
La Sra. Montes diu que ICV també hi vota a favor i de fet –comenta- estem 
recollint firmes per la ILP en tres municipis del Vallès Oriental. Ens hem oblidat 
d’esmentar els pensionistes i els jubilats com a col·lectius que probablement 
també necessitaran aquesta ajuda, i segurament amb la nova reforma de 
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pensions n’hi haurà més. El que hem d’intentar en la nostra societat és garantir 
que tothom tingui una vida digna.  
No ens podem oblidar de les persones que ho estan passant malament i aquí és 
on han d’arribar les institucions. En aquest sentit, és important establir la 
situació real de pobresa a Sant Celoni i fer un estudi més acurat, amb dades 
reals, que ens permeti veure com està el poble.  
 
La Sra. Miracle apunta que des de l’àmbit de Comunitat, s’encararà aquesta 
proposta i es treballarà. En aquest sentit, el debat és molt important perquè ens 
permetrà també posar sobre la taula tot el tema d’ajuts socials i decidir cap a on 
hem d’anar.   
 
El Sr. Masferrer agraeix el suport a la moció i el posicionament de tots els grups 
a favor de fer l’estudi sobre la situació real de la pobresa a la nostra vila. Podem 
tenir una idea de quan es podrà disposar d’aquest estudi ? –pregunta-.  
 
La Sra. Miracle respon que primer de tot cal parlar amb els tècnics de l’àrea i fer 
una mica de timing de tot el procés. També seria interessant, pel que fa 
l’elaboració d’aquest estudi de la pobresa, parlar amb alguna entitat amb més 
experiència, com Creu Roja.  En tot cas, us passarem el timing tan aviat el 
tinguem llest. 
 
El Sr. alcalde afegeix que cal fer-ho i fer-ho bé, potser seria una mica aventurat 
fixar una data sense tenir clara tota la feina tècnica que hi ha d’haver al darrera.  
 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que els regidors, per unanimitat, han 
consensuat una esmena al text del dictamen aprovat per la Comissió 
informativa, de manera que s’aprova per assentiment que el text de la proposta 
és el següent: 
 
La crisi multiplica el nombre de damnificats per les polítiques neoliberals. Als 
més de cinc milions d'aturats a l'Estat espanyol, s'han de sumar 150 
desnonaments d'habitatges al dia, retallades socials en educació o sanitat, la 
congelació d'ajudes de la Llei de dependència, els abusos laborals de tota 
mena... Mentre l'Estat reflota la banca injectant-li quantitats astronòmiques de 
diner públic, els barris es deterioren a ritme accelerat, el fantasma de la pobresa 
torna a treure el cap en la nostra realitat quotidiana, on els menjadors socials i 
programes d'aliments es veuen desbordats. Pobresa, atur, precarietat i 
marginació s'entrelliguen, limitant la llibertat real de milions de persones i 
expulsant-les a la cuneta, a l'exclusió social. 
 
Juntament a la pobresa coneguda emergeixen noves formes de marginació i 
precarietat. Quasi la meitat dels joves catalans es troben a l'atur, condemnats a 
viure a casa dels pares; l’emigració acaba constituint l’única perspectiva inclús 
per a molts joves amb titulació universitària. I ja es comença a parlar, per part 
dels entesos en la matèria, d'una generació perduda. 
 
Se'ns parla de plena ocupació, Estat del benestar o protecció social. I les lleis 
fonamentals, tals com la Constitució espanyola o l'Estatut d'autonomia 
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estableixen amb solemnitat aquests drets socials elementals. Ha arribat l'hora 
d'exigir que compleixin les lleis i començar a posar fil a l'agulla per pal·liar 
aquesta situació. 
 
Sant Celoni no està lluny d'aquesta realitat, amb unes xifres d’atur més que 
preocupants, al voltant de les 1.600 persones. 
 
L'última memòria de Creu Roja parla d'un augment escandalós respecte l'any 
anterior del nombre de persones ateses dins el Projecte de lluita contra la 
pobresa i l’exclusió social, sent així un total de 492 usuaris del Programa 
d’aliments per la solidaritat i 38 infants que es beneficien del Programa 
d’emergència per l’alimentació infantil amb les beques de menjador escolar i/o 
les targetes de Bona Àrea. 
 
L'augment any rere any de la redistribució d'aliments per part d'associacions 
benèfiques de la nostra ciutat i l'aparició d'un nou menjador social a proposta del 
Ple Jove, no deixen de ser proves simptomàtiques que la crisi fa estralls i les 
desigualtats, també a Sant Celoni, van en augment. 
 
I, si amb això no en teníem prou, la xacra dels desnonaments, drama que també 
està present a la nostra vila. Són desenes de persones les que participen de les 
trobades d’assessorament de la Plataforma d’afectats per la hipoteca, nombre 
que creix setmana rere setmana. 
 
És davant de tot això que creiem necessària una resposta urgent i sense 
pal·liatius a aquesta situació. I considerem que una de les primeres mesures a 
prendre és la implementació a la nostra ciutat de la Renda Bàsica. En aquesta 
proposta es donen la mà la lluita contra la marginació social i la pertinència de 
donar sentit a un nou dret de ciutadania, on la seva reivindicació s'ha anat 
assentant en els últims anys. La Renda Bàsica és un instrument factible 
d'eradicació de la pobresa, un mecanisme de repartiment de la riquesa i 
distribució de la renda, que pot donar la seguretat econòmica als ciutadans 
davant la incertesa i l'arbitrarietat, permet iniciar altres maneres de viure, 
fomenta la igualtat de gènere i contribueix a eliminar els estigmes socials. 
 
Estimem que la Renda Bàsica pot ser un pilar del nou sistema del benestar i un 
instrument útil per defensar-se del deteriorament de les condicions de vida que 
imposa el capitalisme global, una verdadera eina de transformació social. La 
Renda Bàsica que defensem no és una almoina, ni un salari de pobres. No volem 
una ajuda graciable sinó un dret de ciutadania. Considerem la Renda Bàsica una 
proposta per fer justícia, no una mesura per practicar la caritat pública, 
perpetuar els guetos i la segregació social. Defensem aquest model de Renda 
Bàsica dels Iguals que es caracteritza com un dret individual, universal i no 
subjecte al mercat de treball (incondicional). 
 
Per tot el que s’ha exposat, a proposta del grup municipal de la CUP i per 
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Impulsar un debat sobre la Renda Bàsica de Ciutadania, individual, universal i 
incondicional com a eina per combatre la pobresa i l'exclusió social a la nostra 
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vila; debat entre els grups polítics i la societat civil constituïda pels diferents 
agents socials i entitats del poble. 
 
2. Fer un estudi acurat des de l'Àrea de Comunitat de l'Ajuntament de Sant 
Celoni de la situació real de pobresa a la nostra vila i la possibilitat de començar 
a implementar un sistema de Renda Bàsica per als casos més urgents. 
 
3. Demanar a l'Àrea Econòmica i de Serveis Socials de l'Ajuntament que estudiï 
les experiències que s'estan impulsant en aquesta línia a les Juntes Generals de 
Guipuzkoa (Euskal Herria), amb la ILP per la Renda Bàsica a Extremadura o 
l'aplicació de la Renda Bàsica al municipi canari de La Orotava. 
 
4. Destinar els recursos econòmics necessaris a l’Àrea de Comunitat per a què 
pugui treballar en aquesta línia. 
 
5. L’article 24.3 del present Estatut de Catalunya diu: “les famílies o persones en 
situació de pobresa tenen dret a accedir a una Renda Garantida Ciutadana que 
els garanteixi una vida digna”. Aquesta llei encara no ha estat desenvolupada, 
així doncs, des de l’Ajuntament de Sant Celoni es dona ple suport a la Comissió 
promotora que ha decidit presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre 
la Renda mínima Ciutadana.  
 
 
11. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I 
PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE JULIOL I 
AGOST DE 2013. 
 
La corporació PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i 
pel regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de juliol i agost de 2013, 
l’extracte de les quals es relaciona a continuació: 
  
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE JULIOL DE 2013 
 
Dia  Extracte  
1 Desestimar una al·legació  
1 Aprovar una compensació parcial de deutes 
1 Corregir els errors incorreguts en una resolució d’Alcaldia 
1 Aprovar la parcel·lació d’una finca 
1 Aprovar la despesa per contractar un servei de monitoratge d’un curs 
1 Aprovar la despesa per contractar treballs de pintat d’una escola 
1 Aprovar la despesa per contractar treballs de renovació de tancaments d’una escola 
1 Declarar la caducitat de diverses inscripcions al Padró municipal d’habitants 
1 Aprovar l’ampliació d’un dipòsit a termini 
2 Aprovar inicialment un projecte d’obres 
2 Aprovar inicialment un projecte d’obres 
2 Aprovar un expedient de contractació 
2 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
2 Aprovar la despesa per contractar treballs d’instal·lació d’enllumenat exterior 

2 Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural 
2 Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural 
2 Aprovar la despesa per contractar treballs de manteniment de parcel·les 
2 Aprovar la despesa per contractar treballs de manteniment de franges perimetrals 
2 Aprovar la despesa per contractar un servei de suport extern 



 39

2 Aprovar la liquidació definitiva d’un cànons fix de concessió 
2 Aprovar la transferència de crèdit entre partides de l’Estat de despeses del Pressupost 
2 Aprovar la despesa per contractar el lloguer de material divers 
3 Autoritzar la transmissió d’una llicència municipal de taxi 
3 Aprovar una certificació d’obres 
3 Aprovar unes relacions de valors corresponents a crèdits incobrables 
3 Aprovar les quotes dels usuaris del Servei de Teleassistència 
3 Aprovar les quotes dels usuaris del Servei d’Atenció domiciliària  
3 Aprovar les quotes dels usuaris del Servei d’Assistència Multiprofessional 
3 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitat comercial 
3 Atorgar diversos ajuts per a casals d’estiu 
3 Estimar una recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia 
3 Estimar una recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia 
4 Autoritzar l’ocupació de la via pública amb una parada de venda ambulant 
4 Autoritzar l’ocupació de la via pública amb una parada de venda ambulant 
4 Autoritzar l’ocupació de la via pública amb una parada de venda ambulant 
4 Aprovar la gestió econòmica d’un curs 
4 Incoar un expedient per donar de baixa del Padró diverses persones  
4 Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial 
4 Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial 
4 Aprovar la gestió econòmica d’una sortida cultural 
4 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitat comercial 
4 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitat comercial 
4 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitat comercial 
4 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitat comercial 
5 Reclamar la reparació de defectes apareguts al Poliesportiu municipal 
5 Facilitar una llicència d’activitats 
8 Autoritzar un ciutadà a poder disposar d’una plaça d’aparcament de vehicle reservada 
8 Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial 
8 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitat comercial 
8 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
9 Contractar treballs de reparació a l’EDAR de Sant Celoni 
9 Manifestar la conformitat a la segregació d’un expedient 
9 Concedir un termini per a la vista d’un expedient 
9 Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial 
9 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient 
9 Atorgar una llicència per a l’ocupació temporal d’un hort públic 
10 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
10 Aprovar una factura de despeses de l’EDAR  
10 Sol·licitar l’adhesió a un acord de la Secretaria d’Habitatge 
10 Aprovar la despesa per contractar el lloguer d’un equip de climatització 
10 Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de la via pública 
10 Incoar un expedient per a l’aprovació d’usos provisionals d’unes finques 
10 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola Bressol Municipal 
10 Aprovar la llista de persones admeses a un procés selectiu 
10 Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació al Centre Municipal d’Esports 
10 Aprovar el canvi de nom d’una parada al mercat setmanal 
10 Aprovar la gestió econòmica d’un curs 
10 Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal 
11 Aprovar la concessió d’ajuts socials per a l’adquisició de llibres 
12 Aprovar inicialment un projecte d’obres 
12 Aprovar un Pla de Seguretat i Salut 
12 Aprovar les quotes dels usuaris del Servei d’Assistència Multiprofessional 
14 Aprovar la despesa per contractar treballs de renovació de pintura d’un equipament 
15 Aprovar un pla d’autoprotecció 
15 Facilitar la còpia d’un expedient d’avaluació ambiental 
15 Facilitar la còpia d’una acta de comprovació 
15 Aprovar la modificació d’una obra 
15 Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal 
16 Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural 
16 Aprovar la despesa per contractar treballs de preparació d’un camp de jocs 
16 Aprovar la despesa per contractar un servei 
16 Aprovar la despesa per contractar un servei 
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16 Considerar acomplerts els requisits per justificar una subvenció 
16 Considerar acomplerts els requisits per justificar una subvenció 
16 Considerar acomplerts els requisits per justificar una subvenció 
16 Aprovar la gestió econòmica del lloguer de sales de l’Ateneu municipal 
16 Imposar una sanció per infracció d’una ordenança municipal 
17 Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un hort municipal 
17 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
17 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
17 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
17 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
17 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
17 Obrir la convocatòria per participar a la fira artesana de Sant Martí 
17 Aprovar la gestió econòmica de la participació en la Copa de Futbol Sala 
17 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio 
17 Aprovar una sol·licitud de reducció d’una parada de venda al mercat setmanal 
17 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles 
17 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles 
17 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles 
17 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles 
17 Requerir l’esmena de documentació d’un expedient 
17 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers 
17 Aprovar una sol·licitud de trasllat d’una parada de venda al mercat setmanal 
18 Aprovar una relació de valors corresponent a crèdits incobrables 
18 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
18 Determinar la continuïtat d’un contracte de servei 
18 Desestimar unes al·legacions presentades a un projecte d’obres 
18 Concedir una llicència municipal d’obres 
18 Concedir una llicència municipal d’obres 
18 Donar de baixa una llicència de gual 
19 Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil 
19 Concedir una llicència municipal d’obres 
19 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
19 Denegar la concessió d’una bonificació 
19 Aprovar la llista de persones admeses a un procés selectiu 
19 Aprovar la concessió d’una bonificació 
19 Donar de baixa una llicència de gual 
19 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat a personal laboral i funcionari 
19 Aprovar el pagament de gratificacions a personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
22 Aprovar la despesa per contractar treballs de control financer  
22 Facilitar la còpia d’un projecte executiu 
22 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles 
22 Atorgar la concessió d’ajuts socials 
22 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
23 Aprovar la gestió econòmica de la liquidació de la taxa d’horta pública 
23 Concedir una llicència municipal d’obres 
23 Aprovar una liquidació del cànon de facturació de la prestació del servei d’aigües 
23 Imposar una sanció per infracció d’una ordenança municipal 
23 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitat comercial 
23 Imposar una sanció per infracció d’una ordenança municipal 
23 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitat comercial 
23 Aprovar la gestió econòmica d’un curs 
23 Estimar un recurs de reposició 
23 Estimar un recurs de reposició 
23 Estimar un recurs de reposició 
23 Estimar un recurs de reposició 
24 Concedir una llicència d’ocupació temporal de la via pública 
24 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
24 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
24 Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural 
24 Aprovar la despesa per contractar treballs d’impressió de l’Informatiu municipal 
24 Concedir una excedència voluntària a un treballador municipal 
24 Designar les persones administradores d’un aplicatiu de l’ORGT 
24 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitat comercial 
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RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES 
DE JULIOL DE 2013 
 
Dia  Extracte 
16 Resolució acord incoació 
16 Proposta de sanció 
23  Estimar l’al·legació presentada per la Sra. RAM 
23 Estimar l’al·legació presentada per la Sra. EAM 
23 Estimar l’al·legació presentada pel Sr. SBS 
23 Estimar l’al·legació presentada pel Sr. JAFA 

25 Autoritzar l’ocupació de la via pública amb una parada de venda al mercat setmanal 
25 Aprovar la sol·licitud d’ampliació d’una parada de venda al mercat setmanal 
25 Aprovar una delegació de signatura del secretari municipal 
25 Aprovar la despesa per contractar un servei 
25 Comunicar el repartiment de costos dels alumnes de l’Escola de música i teatre 
25 Comunicar el repartiment de costos dels alumnes de l’Escola de música i teatre 
25 Habilitar una funcionària com a secretària accidental 
26 Aprovar la liquidació per la llicència d’ocupació temporal d’instal·lacions esportives 
26 Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític 
26 Aprovar la despesa per l’atorgament d’ajudes socials 
26 Concedir el fraccionament d’una liquidació de cànon fix 
26 Aprovar la relació d’alumnes matriculats a l’Escola de música 
26 Aprovar la relació d’alumnes matriculats a l’Escola de teatre 
26 Aprovar les quotes dels usuaris del servei de Teleassistència 
26 Aprovar les quotes dels usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària 
26 Aprovar una relació de beneficiaris d’ajuts socials 
29 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
29 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà 
29 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà 
29 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà 
29 Autoritzar un abocament a l’EDAR de Sant Celoni 
29 Aprovar les despeses per la concessió de beques de menjador escolar 
29 Classificar les empreses presentades a la licitació d’un contracte 
29 Aprovar la despesa per contractar treballs de tractament fitosanitari de l’arbrat viari 
29 Manifestar la conformitat a la segregació d’un expedient 
29 Aprovar la gestió econòmica de la participació en una fira  
29 Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’assistència multiprofessional 
29 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
29 Ordenar el restabliment de les condicions de salubritat d’una finca 
30 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
30 Arxivar un expedient 
30 Determinar la continuïtat d’un contracte de servei 
30 Delegar les funcions d’Alcaldia a la primera i segona tinent d’alcalde 
30 Incoar un expedient d’ordre d’execució relatiu al mal estat d’una finca 
30 Concedir una llicència municipal d’obres 
30 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
30 Autorització de la despesa per contractar treballs de reparació d’un vehicle municipal 
30 Autorització de la despesa per contractar treballs de reparació d’un vehicle municipal 
30 Autorització de la despesa per contractar treballs de reparació d’un vehicle municipal 
30 Autorització de la despesa per contractar treballs de reparació d’un vehicle municipal 
30 Aprovar les quotes dels alumnes matricular a l’Escola bressol municipal 
30 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
31 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà 
31 Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal 
31 Contractar una bossa d’hores de serveis de Tecnologies de la Informació 
31 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
31 Aprovar la despesa per contractar treballs de marcatge d’un camp d’esports 
31 Aprovar la despesa per contractar treballs d’instal·lació de tancaments 
31 Aprovar la despesa per contractar treballs de revisió de plataformes elevadores 
31 Aprovar la despesa per contractar treballs de senyalització d’un itinerari 
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23 Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. AAGA 
23 Estimar l’al·legació presentada per la Sra. BGM 
23 Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. FJLC 
23 Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. OFMR 
23 Estimar l’al·legació presentada per la Sra. EOA 
23 Estimar l’al·legació presentada per la Sra. MRS 
23 Resolució acord d’incoació 
30 Resolució acord d’incoació 
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’AGOST DE 2013 
 

 

Dia  Extracte  
1 Aprovar la despesa per contractar la impartició d’un curs  
2 Declarar adjudicat un contracte per a la prestació d’un servei 
2 Concessió de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
2 Aprovar una factura de despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals 
2 Incoar un expedient d’aprovació d’un projecte d’actuació d’interès urbanístic 
2 Incoar un expedient d’ordre d’execució relativa al mal estat d’una finca 
2 Incoar un expedient d’ordre d’execució relativa al mal estat d’una finca 
2 Retornar un dipòsit per a la reposició d’elements urbanístics 
2 Retornar un dipòsit per a la gestió de runes 
2 Atorgar una suspensió provisional d’objectius de qualitat acústica 
2 Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitat comercial 
7 Concedir una llicència municipal d’obres 
7 Concedir una llicència municipal d’obres 
7 Concedir una llicència municipal d’obres 
12 Contractar un servei d’organització de festes infantils per la Festa Major 

19 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
19 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
19 Concedir una llicència municipal per a la tinença d’un gos 
19 Contractar els treballs d’impressió del programa de la Festa Major 
19 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà 
19 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà 
19 Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública 
19 Incoar un expedient de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants 
20 Retornar un dipòsit per a la gestió de runes 
20 Retornar un dipòsit per a la gestió de runes 
21 Aprovar la despesa per contractar diversos serveis i subministraments per la Festa Major 
21 Aprovar la despesa per contractar diversos serveis i subministraments per la Festa Major 
23 Aprovar el pagament de gratificacions a personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
23 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat a personal laboral i funcionari 
26 Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític 
26 Autoritzar la instal·lació de diverses atraccions per la Festa Major 
26 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
26 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
26 Contractar un tècnic per desenvolupar projectes educatius 
26 Contractar un docent per l’àrea d’Educació 
26 Aprovar la gestió econòmica d’un curs de gestió ambiental 
26 Aprovar la gestió econòmica d’un curs d’introducció al retoc fotogràfic 
26 Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic 
26 Aprovar la gestió econòmica de les jornades de la “Programació Ateneu 2013” 
27 Concedir una llicència per a la tinença d’un gos de raça potencialment perillosa 
27 Contractar un servei de control de les atraccions de la fira de la Festa Major 
28 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles 
28 Aprovar la liquidació de despeses del “Tritó del Baix Montseny” 
28 Sol·licitar una subvenció per a projectes d’activitats per a joves 
30 Aprovar la despesa per contractar un curs de gestió emocional 
30 Aprovar la despesa per contractar treballs de gravació d’un disc 
30 Declarar la caducitat d’inscripcions al Padró Municipal d’Habitants 



 43

 
RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES 
D’AGOST DE 2013 
 
Dia  Extracte 
26 Resolució acord incoació 
26 Proposta de sanció 
 
 
12. PRESA DE CONEIXEMENT DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE 
PERSONAL REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE MAIG I 
JUNY DE 2013. 
 
Durant els mesos de juliol i agost de 2013 i per cobrir necessitats urgents i 
inajornables, l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:  
 
Juliol 2013: 
     -- 

 
Agost 2013: 
- 1 tècnica d’educació per a l’Àrea de Cultura i Educació 
- 1 tècnic docent per al Centre de formació d’adults Baix Montseny 
 
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 mesos de 
juliol i agost de 2013:  
 
Agost 2013: 
 
Glòria Majó Reberté    tècnica mitjana 
Xavier Fernández Aceña   tècnic docent 
 
 
13. PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. alcalde comenta que en un ple anterior el grup de CIU va demanar 
informació relativa a les queixes i suggeriments que tenen entrada a 
l’ajuntament. Ara –diu- portem un llistat de totes les entrades del servei d’IRIS, 
amb informació de la data d’entrada, el concepte i la data de resposta, 
corresponents als anys 2010, 2011, 2012 i 2013, fins a data d’avui. Us ho 
entreguem formalment, atès que la informació facilitada conté dades de caràcter 
personal.  
 
Cal dir que al 2010 el promig de dies de resposta va ser de 25 dies, al 2011, 26, 
al 2012, 23 i al 2013, 23. Hem de tenir en compte que en moltes ocasions no hi 
ha una resposta immediata, perquè cal que els tècnics facin les revisions i 
valoracions oportunes, però el promig es manté o es millora respecte a anys 
anteriors. 
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El Sr. Moles va fer referència a diverses reclamacions del barri de les Torres i 
hem comprovat que, certament, hi havia algunes queixes, la majoria 
relacionades amb el manteniment i  l’arranjament de la via pública. Algunes 
d’aquests reclamacions han necessitat més temps que les altres per ser 
solucionades; n’hi ha d’altres en què es constat que encara no han rebut 
resposta i s’adjunten els expedients per poder-ho revisar. També cal dir que 
moltes d’aquestes reclamacions provenen de la mateixa persona i algunes són 
reiterades. En qualsevol cas, totes les reclamacions s’han respost i recomanem 
la consulta dels expedients corresponents.  
 
El Sr. Moles apunta que revisaran la informació entregada per poder-ho verificar.  
 
 
Precs i preguntes que formula el grup municipal de la CUP: 
 

El Sr. Masferrer diu que, en referència als darrers esdeveniments 
relacionats amb rumors que afecten a diverses persones del cos 
de la Policia Local de Sant Celoni, volem comentar que aquesta 
tarda, a les 19 hores, hem mantingut una reunió amb l’alcalde i el 
regidor de Seguretat Ciutadana en què ens han explicat els fets, 
què en pensaven i com ho veien. No obstant, atès que aquesta 
informació que ha sorgit és del domini públic i tothom en parla pel 
carrer, ens sembla oportú demanar explicacions. Estaria bé que 
ens doneu la vostra versió i ens digueu si teniu pensat prendre 
alguna mesura, o com penseu encarar aquest assumpte.  
 

El Sr. alcalde respon que, tal com s’ha fet sempre que s’ha produït algun 
problema relacionat amb algun treballador de l’ajuntament, s’ha obert un 
expedient informatiu que, en aquest cas, es va fer el dia 20 de setembre. El dia 
16 de setembre hi va haver una reunió, arran de la denúncia feta per uns 
agents, amb l’assistència del regidor de Seguretat Ciutadana i del director de 
Recursos Humans; el dia 23 de setembre, n’hi va haver una altra i entremig 
d’aquestes reunions es va produir aquest trasllat de la informació a les xarxes 
socials i als mitjans de comunicació. 
 
El què cal fer com ajuntament, primer de tot, és obrir l’expedient informatiu 
corresponent, que ja s’ha fet. Ja s’han demanat informes, que consten en el 
mateix expedient i es citarà a diverses persones per prestar declaració, i aclarir 
si els fets denunciats poden ser constitutius d’alguna irregularitat. En el cas de 
que es constati que pot haver-hi alguna irregularitat, es nomenarà un instructor 
que serà qui proposi la sanció corresponent. Mesos enrere, precisament, ja es va 
dur a terme una sanció a un treballador de l’Ajuntament consistent en la 
suspensió de sou i feina durant un període d’alguns mesos, i en aquest cas la 
proposta de sanció la va fer l’instructor de l’expedient. 
Hi ha la possibilitat de que s’obri més d’un expedient o que hi hagi més d’una 
sanció, però encara no ho sabem. Per tant, no podem avançar el què passarà, 
sinó que l’expedient ha de seguir el seu procés i s’actuarà amb contundència si 
es verifica que hi ha hagut actuacions que poden ser objecte de falta o sanció. 
L’expedient està a Secretaria i seguirem aquest procés de manera transparent, 
intentant esbrinar què ha passat i actuant en conseqüència. 
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La Sra. Montes demana la màxima transparència en tot el procés ara que s’ha 
fet pública aquesta situació estranya dels treballadors de l’ajuntament de Sant 
Celoni. D’altra banda, a la notícia que es va publicar es deia que s’havia 
comunicat a tots els grups polítics. Òbviament els rumors es poden fer córrer de 
moltes maneres i no s’ha de donar validesa a un article de la premsa, però 
potser si que hauria calgut fer una comunicació prèvia a tots els grups polítics de 
l’ajuntament per informar del què estava passant.  
 
El Sr. Capote comenta que, tan aviat com ha estat possible, s’ha fet la 
comunicació pertinent als membres del Comitè, que va ser dimecres passat. El 
dilluns següent –diu- hi havia prevista una reunió, abans de que sortís publicat 
aquest article que ara sembla ser que ningú en sap res de com ha arribat tot 
això a la premsa. El dia 23 vàrem fer una reunió amb els comandaments de la 
Policia Local i amb els sindicats, i el dimecres següent vaig tenir una nova reunió 
amb el Comitè. Avui mateix s’ha fet la reunió amb els grups polítics i em sap 
greu no haver-la pogut fer abans per problemes de salut. De tota manera, s’ha 
intentat fer el més aviat possible i amb tota la transparència.  
 
Avui, a la reunió, hem pogut parlar lliurement i expressar el nostre parer. Jo em 
refermo amb el què ha dit l’alcalde, que sigui l’instructor de l’expedient qui 
esbrini si aquestes acusacions són certes i quines responsabilitats impliquen. A 
partir d’aquí s’actuarà en conseqüència.  
 
El Sr. Deulofeu comenta que és cert que la notícia ha sortit als mitjans de 
comunicació i aquesta és la primera informació que han rebut els grups polítics. 
Jo no he pogut assistir a la reunió que s’ha fet abans del ple per temes laborals –
diu-, però hi ha assistit la Sra. Lechuga i ja m’ha explicat com ha anat la reunió. 
Jo, però, comparteixo la opinió de que un tema que ja ha sortit en els mitjans de 
comunicació caldria aclarir-ne tots els aspectes, sobretot davant del dubte de la 
seva veracitat. Per tant, m’agradaria que confirméssiu si s’ha presentat alguna 
documentació o alguna denúncia a l’ajuntament, com s’ha presentat, qui l’ha 
presentat i quina és la persona que coordina tot aquest tema. 
 
El Sr. Capote explica que, la primera denúncia s’ha fet ha estat a través del 
Sindicat de Funcionaris de la Policia. En aquesta denúncia que es va traslladar al 
cap de la Policia Local el dia 4 de setembre s’esmentava que hi havia agents que 
consumien alcohol durant el servei. El sotsinspector de la Policia m’ho va 
comunicar i jo vaig proposar de convocar una reunió després de la Festa Major.  
 
El dia 16 de setembre, es va fer una reunió al Safareig en què hi van assistir el 
cap de la Policia, els dos agents denunciants, un representant del Sindicat de 
Policies, el director i el tècnic de Recursos Humans, i jo mateix. Es van exposar 
els fets i vàrem arribar a l’acord d’esperar fins el dilluns següent per fer una 
nova reunió amb tots els comandaments i amb els representants dels altres 
sindicats. Jo aquella setmana havia de ser intervingut quirúrgicament i durant la 
meva absència va ser quan va sortir la notícia a la premsa. Llavors, es va 
presentar un altre document en què el Sindicat de Policies afirmava que ells no 
eren els responsables de filtrar aquesta notícia a la premsa i que l’ajuntament no 
havia amagat res. La realitat és que, tenint en compte el que s’explica a la 
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premsa, havia de ser alguna de les persones presents a la reunió qui directa o 
indirectament va filtrar la informació a la premsa. Per aquest motiu, l’alcalde va 
decidir obrir l’expedient corresponent de forma immediata. Les acusacions que 
s’han fet són molt greus i cal demostrar-les, i donar dret a que la gent implicada 
es defensi. El que no s’entén, però, és que es publiqui la notícia de que dos 
agents denuncien la falta de transparència per part de l’ajuntament i després 
aquests mateixos agents facin una carta dient que ells ni han dit res ni en saben 
res de tot això. Per tant, tots estem desconcertats en aquest sentit.  
 
Avui ja he explicat a la reunió el què penso de tot això, però no ho diré ara 
mateix. Totes les persones que hem tingut responsabilitat de govern sabem que 
la Policia Local és una àrea molt sensible en què hi ha d’haver la màxima 
transparència. Ha estat des del moment en què hem començat a canviar el 
model policial existent, implantant el servei de proximitat, passant alguns temes 
als Mossos d’Esquadra, etc, que hi ha una certa resistència per part d’alguns 
agents. No sé què ha passat, però amb un tres i no res ha sorgit tota aquesta 
informació a la premsa, amb algunes mitges veritats i que ningú en sembla el 
responsable. 
 
Per tant, obrim l’expedient corresponent per esbrinar què hi ha de cert en tot 
això, però suposo que tant la resta d’agents com l’altre sindicat representat a la 
Policia Local també hauran de donar la seva versió. Jo espero que això no es 
converteixi en un serial i que a partir d’ara tots els grups polítics estiguem 
assabentats de tot el què està passant, però sense entrar en temes de 
generalitzacions quan encara no sabem què hi ha de cert en tot plegat. Si els 
fets denunciats són certs caldrà depurar-ho, però aquest embolic d’informacions 
i rumors que corren per la premsa no beneficia a cap grup municipal. És molt 
important, doncs, actuar amb total transparència, demanar un instructor extern 
que pugui actuar de manera imparcial i objectiva, i buscar les responsabilitats 
que corresponguin. Cal tenir en compte que algunes d’aquestes informacions són 
reservades perquè poden vulnerar el dret a la intimitat d’algunes persones. A 
l’acord de Funcionaris ja existeix un protocol d’actuació en casos de problemes 
d’adicció, per exemple, però aquesta informació no es fa pública, de la mateixa 
manera com no es va fer públic en el seu moment el tema d’un expedient obert 
a la Policia Local mentre governava CIU. És a dir, hi ha informacions que tenen 
caràcter reservat, sobretot quan afecta a les persones.         
      
Per tant, repeteixo que encara no sé quin interès hi pot haver darrera de la 
publicació d’aquesta informació sense que abans s’hagi corroborat i que pot 
afectar a tota la Policia Local. Tot apunta a una clara intenció de fer mal.  
 
El Sr. Masferrer demana la màxima transparència i si tot això que ha sorgit no 
són més que rumors que s’aclareixi. També us demanem –diu- tolerància zero 
perquè els agents de policia són la cara més visible d’aquest ajuntament i 
aquests rumors no només contribueixen a desprestigiar la Policia Local, sinó que 
també afecten la imatge de tot l’ajuntament. També us demanem que no 
espereu a que hi hagi denúncies per actuar, sinó que s’actuï d’ofici des del 
moment en què hi hagi la sospita de que alguna cosa no funciona correctament, 
evitant d’aquesta manera que les coses arribin on no han d’arribar. Per tant, si 
és possible parar-ho abans que es faci.  
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El Sr. Capote diu que, a la reunió que hem mantingut tot els grups polítics, ja he 
proposat crear una Comissió de seguiment perquè hi hagi la màxima 
transparència i tots puguem estar assabentats de com va evolucionant aquest 
tema, arribant a les conseqüències que calgui. Per tant, si hi ha més 
responsabilitats sobre altres temes, que surtin tots d’una vegada.   
 
El Sr. alcalde apunta que l’expedient és el que ha d’aclarir els dubtes, hi ha 
d’haver transparència total, però amb reserva d’informació i també amb 
contundència. De fet, fa una mica més de mig any es va produir un afer també a 
la Policia Local que va culminar amb una sanció proposada per l’instructor 
corresponent. Per tant, cal depurar responsabilitats si n’hi ha. Altra cosa són els 
rumors que poden circular i que a vegades són falsos, i sovint malintencionats 
que no persegueixen altra cosa que fer safareig de temes que són molt seriosos. 
Podeu estar segurs de que actuarem amb contundència si es demostren els fets 
denunciats, però cal tenir en compte també la presumpció d’innocència.   
 
En aquest sentit, ja hem començat a treballar-hi i en breu es començarà a fer les 
citacions corresponents per prestar declaració i s’anirà recollint tota la informació 
necessària per avançar en la resolució de l’expedient. Tal com ha dit en Josep, 
hem decidit crear aquesta comissió de seguiment per raons de transparència i de 
la qual en caldrà nomenar els representants. Per tant, si cal es depuraran 
responsabilitats perquè hem de tenir en compte que la Policia Local és un cos 
molt important en el funcionament d’un ajuntament.  
 
El Sr. Deulofeu afegeix que la Policia representa no només la seguretat del 
municipi sinó també la bona convivència. Tot i que sovint s’identifica la seva 
tasca amb la imposició de multes –diu-, també fan una tasca molt important en 
altres aspectes organitzatius i de funcionament del municipi. Per tant, crec que 
el què ha passat posa de manifest que hi ha un problema que, pel què s’ha 
comentat, segurament només representa una petita part del problema real, 
perquè al final, més enllà d’actituds individuals, si la denúncia acaba sent falsa el 
problema encara adquireix un caràcter més greu. És a dir, que algú pugui fer 
falses acusacions demostra que hi ha un problema molt més profund. 
 
En aquest sentit, l’alcalde, com a màxim responsable del cos de seguretat, 
perquè el regidor té un funció delegada per l’alcalde, ha de ser qui vetlli per la 
bona gestió i perquè les coses funcionin. Hi pot haver problemes de 
funcionament intern que si no es solucionen o es passen per alt acaben derivant 
en problemes més greus i difícils de resoldre.  
 
La Comissió de seguiment segurament millorarà el tema de la informació, però 
jo li demano a l’alcalde que assumeixi la responsabilitat que li competeix i que 
prengui les decisions oportunes per resoldre el rerefons que molt probablement 
hi ha en la organització i el funcionament de la Policia Local. La imatge de la 
policia al final ve determinada pels principis bàsics que se li inculquen i la 
manera de funcionar. Jo crec que aquest és l’element transcendent i important 
que s’hauria de deduir d’aquest problema que s’ha plantejat.  
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El Sr. alcalde aclareix que, una cosa és l’expedient i l’altra cosa és l’abast que 
tindrà l’expedient i les actuacions que es duran a terme. Segur que la 
responsabilitat és de l’ajuntament i especialment de l’alcalde, que és qui està al 
capdavant.  
 
Hem volgut i volem avançar amb la realitat del què ha de ser una Policia Local 
de qualitat, que ofereixi un bon servei, més enllà del tema de la seguretat, 
perquè pensem que hi ha algú que no ho assumeix i, per això, actuarem en 
conseqüència. Cal vetllar perquè tinguem una policia propera, que solucioni els 
problemes que puguin sorgir. De fet, des de que funciona la Policia de proximitat 
moltes de les queixes que es reben en el servei d’IRIS es resolen el mateix dia, 
es va al domicili que correspongui o es fan les trucades oportunes per resoldre el 
tema amb la màxima celeritat possible. Per tant, si algú posa traves al 
funcionament d’aquest servei, s’hauran de prendre les mesures oportunes per 
evitar-ho i, en aquest sentit, serem contundents. Ja es va fer temps enrere, 
quan es va imposar una sanció que en aquest cas va afectar a la Policia Local i 
així es continuarà fent.   
 

El Sr. Masferrer diu que, amb relació a les aigües residuals de La 
Batllòria,inicialment hi havia la proposta de portar aquestes 
aigües a l’EDAR de Sant Celoni, però després, arran de l’acció de 
la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny i la insistència 
de la CUP, es va canviar d’opció i es va decidir finalment enviar les 
aigües a la depuradora de Riells i Viabrea. En un ple anterior ens 
van dir que s’estava preparant l’informe en què es definia per on 
havien de passar exactament les canonades i volem saber com 
està aquest projecte i quin és el termini d’execució? 
 

El Sr. alcalde explica que s’ha enviat un esborrany de conveni a l’ajuntament de 
Riells i Viabrea i s’està estudiant per tal de poder-lo aprovar en un proper ple, ja 
amb el consentiment de l’ajuntament de Riells i Viabrea. D’aquesta manera, es 
podrà tancar el tema del projecte i tirar endavant les obres pertinents.    
El Sr. Masferrer pregunta si hi ha cap previsió. 
 
El Sr. alcalde comenta que fa dies que s’està insistint a l’ajuntament de Riells i 
Viabrea perquè manifestin quin és el seu parer i si l’acord es podrà portar aviat a 
aprovació dels respectius plens. Estem, per tant, a l’espera de rebre aquesta 
resposta. 
 

El Sr. Masferrer apunta que, en relació amb els pisos del carrer 
Maria Aurèlia Capmany, fa alguns mesos vàrem parlar de que es 
passaven aquests pisos a SAREB i l’ajuntament es va 
comprometre amb que, si amb un termini de 6 mesos el SAREB no 
els ocupava, intentaria recuperar-los i fer que els pisos poguessin 
ser utilitzats per la gent més necessitada. Ja s’han ocupat aquests 
pisos? Encara n’hi ha de buits? Com està el tema? 
 

El Sr. alcalde respon que encara no ha passat el mig any, però mirarem –diu- 
què es pot fer a nivell jurídic. Ho passarem a l’àrea de Territori perquè ens faciliti 
tota la informació. 
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El Sr. Masferrer demana que es faciliti un petit informe relatiu al nombre de 
pisos que hi ha, amb quina situació estan, què hi diu el SAREB, etc. 
 
 
Precs i preguntes que formula el grup municipal d’ICV: 
 

La Sra. Montes pregunta si, en referència a la C35, hi ha alguna 
previsió de fer un carril entremig de desviació a la zona de davant 
del supermercat Esclat o només  són rumors? S’ha parlat en 
alguna reunió i també en algun ple ho hem preguntat. 
 

El Sr. alcalde explica que la desviació no s’ha de fer ben bé davant de l’Esclat, 
sinó davant del polígon Molí de les Planes, cap al barri de Les Torres i Illes 
Belles. La Generalitat estava redactant un petit projecte d’aquesta fase i ja ens 
van presentar un esborrany que els tècnics havien de revisar per si calia fer 
alguna proposta de millora. Estem, doncs, en aquesta fase. Si voleu d’aquí a uns 
dies es pot fer una reunió de Territori i explicar què proposa la Generalitat de 
Catalunya i si ho compartim.  
 

La Sra. Montes comenta que, al costat de la rotonda que hi ha a la 
sortida de l’autopista hi ha un accés tancat que sembla ser que 
connecta amb el centre comercial Altrium. Per què està tancat? 
Per aquesta entrada –diu- es podria accedir al poble sense haver 
d’incorporar-se a la C35.  
 

El Sr. Deulofeu explica que aquella és una parcel·la que va adquirir l’ajuntament 
amb l’objectiu de fer-hi la nova caserna de bombers, que entenc que amb 
l’actual situació econòmica ha quedat en stand by. Per tal que es pogués ubicar 
aquesta caserna, calia adequar tot el tema d’infraestructures perquè hi arribés 
l’aigua i el clavegueram. Per poder-ho fer, es va aprofitar una cessió que va fer 
l’ajuntament d’aquell terreny per les obres de la canonada de les aigües del Ter-
Llobregat i com a contrapartida l’ATLL es comprometia a fer passar les 
infraestructures i a deixar el vial fet. Aquell havia de ser un vial d’entrada i de 
sortida per la caserna de bombers, no un vial d’entrada al municipi i, per això, 
quan van finalitzar les obres es va tornar a deixar tancat com havia estat 
sempre. Aquesta és la informació que en tinc jo. 
 

La Sra. Montes demana si es pot fer un estudi per mirar d’utilitzar 
aquell vial per accedir al municipi i així descongestionar una mica 
l’entrada a la C35 des de la sortida de l’autopista.  
 

El Sr. alcalde diu que es farà la consulta al departament de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, però també cal mirar en quin estat està el ferm i les 
mesures de seguretat que caldria adoptar per poder fer passar una part del 
trànsit per aquest accés.  
 
La Sra. Montes apunta que seria una manera d’aprofitar una infraestructura que 
ja està feta. 
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El Sr. Masferrer comenta que aquest vial està en millor estat que molts carrers 
de Sant Celoni. 
 
El Sr. alcalde diu que també caldria revisar la connexió amb la zona que dóna a 
la part de davant de la fàbrica Resisa i l’accés al pont de la Sila. 
 
El Sr. Masferrer comenta que, al igual que hi ha uns diners destinats a temes 
d’habitatge n’hi també alguns que només es poden fer servir per temes de 
mobilitat que es podrien utilitzar per desencallar temes com aquest.  
 
El Sr. alcalde aclareix que aquests diners ja es van utilitzant per a temes de 
mobilitat. 
 
 
Precs i preguntes que formula el grup municipal de CIU: 
 

El Sr. Deulofeu comenta que hi ha hagut diverses convocatòries de 
reunió per parlar del tema del “porta a porta” pel que fa la 
recollida de residus. Semblava –diu- que ja s’havia enllestit tota la 
informació i els estudis corresponents, i no fa gaire ens vàreu 
convocar a una reunió per parlar d’aquest tema, però es va 
desconvocar a última hora. S’ha arribat ja a algun acord? Com 
està aquest tema? 
 

El Sr. alcalde respon que, la setmana passada hi va haver un reunió amb els 
tècnics de l’ajuntament i estan acabant de redactar un informe per manifestar 
quin és el seu parer a nivell tècnic. Quan estigui fet l’informe –diu- farem una 
reunió per plantejar què pensem com a govern del model que es proposa i 
decidir, si pot ser de manera consensuada, què és el què s’ha de fer.  
 
El Sr. Deulofeu pregunta quan està previst que sigui això? 
 
El Sr. alcalde respon que, durant el mes d’octubre.  
 

El Sr. Deulofeu diu que, fa dos o tres plens va comentar que 
revisant el  programa electoral del PSC, en relació amb el tema de 
la Promoció econòmica, hi havia el compromís de treballar 
determinats sectors que es considerava que podien donar una 
sortida laboral al municipi, juntament amb desenvolupar nous 
sectors industrials. El dia que ho vaig preguntar, el Sr. alcalde va 
respondre que no s’havia fet cap gestió al respecte i voldria saber 
si en aquest temps s’ha pogut fer alguna cosa o si desestima del 
tot complir amb aquest compromís electoral. 
 

El Sr. alcalde explica que, pel que fa el nou desenvolupament industrial, el que 
teníem molt clar és que la zona que passava per la franja que va des del centre 
comercial Altrium fins Can Pàmies s’havia de desenvolupar i allí es podia 
promocionar d’alguna manera, dins de les possibilitats, tot el tema d’energies 
alternatives i noves activitats. Quan vaig començar la meva tasca d’alcalde em 
vaig reunir amb les persones del Pla parcial, perquè era un pla d’iniciativa 
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privada, i em van manifestar que els costos que hi havia d’urbanització en 
aquest moment de crisi econòmica feien impossible tirar endavant aquest Pla 
parcial, per això, va quedar aturat. Aquella era la zona on nosaltres havíem 
pensat de fer-hi un canvi d’usos per tal de fomentar aquest tipus d’activitats. 
 
També cal dir que, per desgràcia, i en tenim exemples recents d’alguna indústria 
propera a Sant Celoni, a vegades la política d’alguns governs, en aquest cas del 
PP, de no prioritzar les energies alternatives fa que algunes empreses properes 
hagin hagut de tancar. Això vol dir un increment del nombre d’aturats que en 
alguns casos afecta a famílies senceres.  
 
És cert que fa pocs dies que vaig mantenir una reunió amb una persona per un 
projecte de biomassa, del qual ja n’havíem parlat anys enrere. Aquesta persona 
s’ha mostrat interessada en muntar una planta de biomassa a Sant Celoni i, com 
és normal, cal donar totes les facilitats possibles, tot i que no fa gaire que una 
empresa que també es dedicava a la biomassa en un municipi veí ha tancat. Per 
tant, no tot és tan fàcil com ens sembla. 
 

*** 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23.10 hores i 
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
 
L’alcalde              El secretari, 

   Joan Castaño Augé                  Ramon Oriol Grau 
 
 


