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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 30 DE JULIOL DE 2015 
 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 08/2015 
Data: 30 de juliol de 2015  
Inici: 21.00 hores 
Fi: 22.08 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: ordinari  
 
Assistents: 
  
 Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
 Laura Costa Olivé CiU    
 Raül Garcia Ramírez CiU  
 Maria Helena Lagarda Planas   CiU 
 Óscar Molés Avariento CiU 
 Josep Maria Garcia Sala CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU  
 Joan Castaño Augé  PSC-CP 
 Montserrat Márquez López  PSC-CP 
 Eduard Vallhonesta Alarcón PSC-CP 
 Míriam Teruel Navarro  PSC-CP 
 Mariona Pascual Alfaras CUP-PC-PA  
 Jaume Turon Auladell CUP-PC-PA 
 Enric Saurí Saula CUP-PC-PA 
 Purificación Martín Campos CUP-PC-PA 
 Magalí Miracle Rigalós ERC-AM 
 Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUIA-SCBP-E 
 
Secretari: Ramon Oriol Grau 
Interventor: Joan Muntal Tarragó 
 
Ordre del dia: 
 
I.- PART DISPOSITIVA 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària de 29.06.2015 (“Ajuntament Jove”). 
2. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental d’avaluació de l’execució 

del pressupost de la Corporació en el primer trimestre de 2015. 
3. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la morositat de 

l’Ajuntament de Sant Celoni en el primer trimestre de 2015. 
4. Donar compte dels informes de reparaments efectuats per l’interventor accidental en 

els mesos de març, abril, maig i juny de 2015. 
5. Aprovació inicial, si escau, d’una modificació de crèdit del pressupost municipal per a 

l’exercici de 2015. 
6. Delegació, si escau, en el Consell Comarcal La Selva de les competències de gestió del 

sistema de sanejament en alta de La Batllòria. 
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7. Aprovació, si escau, de la prorroga del contracte per a la gestió del servei del Complex 
esportiu municipal Sot de les granotes. 

8. Fixació, si escau, de les festes de caràcter local de Sant Celoni i la Batllòria per a l’any 
2016. 

9. Resolució, si escau, de les al·legacions formulades a l’aprovació de l’Ordenança fiscal 
número 29, reguladora del preu públic per la prestació de serveis d’escola bressol. 

10. Resolució, si escau, de les al·legacions formulades a l’aprovació de l’Ordenança fiscal 
número 24, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis i la realització d’activitats 
d’ensenyament al Centre municipal d’expressió de Sant Celoni. 

11. Resolució, si escau, de les al·legacions formulades a l’aprovació de  l’Ordenança fiscal 
número 28, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments 
especials a l’Escola d’adults municipal. 

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

en els mesos de març, abril, maig i juny de 2015. 
13. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 

els mesos de març, abril, maig i juny de 2015. 
14. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Abans de tractar els punts continguts a l’ordre del dia, el Sr. alcalde ofereix la paraula al 
públic assistent per si algú vol comentar alguna qüestió, relacionada o no amb algun punt de 
l’ordre del dia. 
 
Atès que ningú pren la paraula, es comença a tractar els punts continguts a l’ordre del dia 
de la sessió. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
DE 29.06.2015 (“AJUNTAMENT JOVE”). 
 
El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular alguna observació 
a  l’acta de la sessió plenària de 29.06.2015 (“Ajuntament Jove”), l’esborrany de la qual s'ha 
distribuït per correu electrònic a tots els regidors. 
 
Intervé la Sra. Pascual i diu que, en relació al projecte “Ajuntament Jove”, el grup municipal 
de la CUP creu que es tracta d’una gran iniciativa, però s’hauria de tenir en compte que el 
regidor de Cultura i Educació treballa en una de les escoles de Sant Celoni, que enguany ha 
sigut l’escola guanyadora. Considerem –diu- que el projecte “Ajuntament Jove” milloraria 
estèticament si la persona que el conduís en els propers anys fos algú diferent, per evitar 
generar cap mena de conflicte d’incompatibilitat, i que no hi hagi dubtes que puguin 
enterbolir la celebració del premi. Simplement volíem posar aquesta qüestió sobre la taula. 
  
El Sr. alcalde diu que recull el comentari de la regidora de la CUP, però, al seu entendre, no 
hi ha res que hagi quedat enterbolit. 
 
Després d’aquestes intervencions i, en no formular-se cap objecció, per unanimitat dels 17 
regidors presents, s'acorda l’aprovació de la referida acta. 
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2. DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR ACCIDENTAL 
D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2015. 
 
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, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), 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). 
 
En data 06.05.2015 per la Intervenció municipal es va trametre al MINHAP la informació 
següent, corresponent a l’estat d’execució del pressupost a 31.03.2015: 
 

- Actualització del pressupost en execució per a l’exercici de 2015 i detall d’execució 
al final del trimestre vençut. 

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

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

- Mesures adoptades en aplicació de la reforma aprovada per la Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
 

De la revisió de la normativa (principalment LOEPSF 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 ho aprovi. 
 
En conseqüència, a proposta del regidor d’Economia, i previ dictamen de la Comissió 
Informativa General, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de l’informe emès per 
l’interventor accidental d’avaluació de l’execució del pressupost de la Corporació en el 
primer trimestre de 2015 (a data 31.03.2015), del qual resulta el següent: 
 

- L’Ajuntament de Sant Celoni compleix amb l’objectiu d’Estabilitat pressupostària. 
- El nivell de deute a final del període és de 9.857.985,69 €. 

 
 
3. DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR ACCIDENTAL 
SOBRE LA MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2015. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 estableix que els interventors elaboraran trimestralment un 
informe sobre el compliment dels terminis previstos a la referida llei per al pagament de les 
obligacions de cada entitat local, que haurà d’incloure el número i quantia global de les 
obligacions pendents en les que s’estiguin incomplint els terminis, això és, pagament a 30 
dies des de la recepció de la factura per part de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Atès que per la Intervenció municipal s’ha elaborat l’informe corresponent al primer trimestre 
de 2015. 
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A proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la Comissió Informativa General, el 
Ple municipal PREN CONEIXEMENT de l’informe emès per l’interventor accidental, 
corresponent al primer trimestre de 2015, en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la que s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
 
4. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE REPARAMENTS EFECTUATS PER 
L’INTERVENTOR ACCIDENTAL EN ELS MESOS DE MARÇ, ABRIL, MAIG I JUNY DE 
2015. 
 
L’article 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (redactat pel número 
3 de l’article 2n de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local) estableix el següent: 
 
<< El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el 
presidente de la Entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de 
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá 
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin 
incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. 
 
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la 
correspondiente sesión plenaria. 
 
El presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su 
actuación. >> 
 
Pel qual motiu, a proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la Comissió 
Informativa General, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT dels informes emesos per 
l’Interventor accidental en data 14 d’abril de relatiu als reparaments emesos durant els mes 
de març i fins el dia 14 d’abril de 2015, i en data 17 de juliol, relatius als reparaments 
efectuats des dia 14 d’abril fins el dia 30 de juny de 2015, essent les resolucions adoptades 
per l’Alcaldia contràries als reparaments efectuats. 
 
 
5. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2015. 
 
Intervé el Sr. Garcia Sala i explica que es porta al Ple municipal una modificació de crèdit 
d’import  531.670,35 €, que es finança per dues vies diferents: amb un excés de finançament 
afectat d’algunes partides del pressupost i amb una part del romanent de tresoreria de 
l’exercici pressupostari anterior. Val a dir que, en el cas del romanent de tresoreria de 2014 
(que en el seu global ascendeix a 900.000 €), la llei obliga a destinar-ne una part a 
l’amortització de préstecs i la resta es pot assignar lliurement al que es vulgui.  
 
Dit això, -continua el Sr. Garcia Sala- en aquesta modificació de crèdit es suplementen amb 
més finançament les obres de connexió a l’estació depuradora de Riells i Viabrea (amb 
13.482 € més de crèdit) i l’expropiació i les obres de la finca de la Plaça dels Estudis 16 
(amb 58.188 € més). I, d’altra banda, es doten de crèdit extraordinari tota una sèrie 
d’inversions (que sumades ascendeixen a 460.000 €), i que són: 70.000 € per a la millora de 
l’aparcament de l’Avinguda del Puig, 60.000 € per a la millora de l’aparcament de l’Avinguda 
Catalunya, 23.000 € per a la renovació del paviment de l’Skate Park, 42.000 € per al 
paviment d’una pista del camp de futbol, 40.500 € per millorar els tancaments del les pistes 
dels barris, 14.500 € per reformar la teulada de la rectoria Sant Llorenç de Vilardell, 26.000 € 
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per a la construcció dels nous lavabos del mercat municipal, 40.000 € per millorar 
l’accessibilitat del municipi, 28.000 € per a la connexió de la xarxa de  fibra òptica, 15.000 € 
per renovar les zones wi-fi públiques, 12.000 € per al wi-fi de Sax sala, 12.000 per a una 
nova NAS, 25.000 € per a grups electrògens, 32.000 € per a la renovació dels equips 
informàtics de Sax Sala i 20.000 € per a la renovació dels ordinadors de l’Ajuntament.  
 
Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que seria incomprensible que el grup municipal socialista 
no votés a favor d’aquesta modificació de crèdit quan part de les inversions que s’hi 
contemplen ja estaven preparades per l’equip de govern anterior, però, es van ajornar 
perquè s’entrava en període electoral i va semblar més adequat a la majoria de grups de 
deixar-ho per a una nova etapa de mandat. És el cas, per exemple, de les inversions en la 
millora de les zones d’aparcament. Com comentava el regidor d’Economia, aquestes 
inversions són possibles gràcies a una contenció de la despesa municipal que permeten 
disposar d’un romanent de tresoreria. I, si no recordo malament –diu- encara quedarà més 
de mig milió d’euros que es podrà dedicar a amortitzar deute. Manifestem, doncs, el nostre 
vot afirmatiu a la proposta, tot i que volem demanar que en la propera modificació de crèdit, 
o en el pressupost de 2016, es tingui en compte l’endreça urbanística del Passeig de 
Francesc Fullà “Xumbo”, que és un dels pocs carrers de Sant Celoni sense asfaltar. Els 
veïns es queixen de les molèsties provocades per la pols i creiem que caldria fer un estudi 
sobre la conveniència o no continuar el carril bici per aquest carrer, a l’espera de veure si 
algun dia s’eixampla el pont del Pertegàs i el carril bici pot travessar la carrereta. Demanem, 
doncs que es tingui en compte aquest tema de cara a properes inversions pressupostàries. 
  
Intervé el Sr. Turón i diu que el grup municipal de la CUP considera que una modificació de 
crèdit ha de contemplar despeses imprevistes de caràcter urgent. Si mirem el llistat de la 
modificació de crèdit que es presenta avui al Ple –diu- veiem que hi ha algunes inversions 
que es podrien considerar urgents. Però la majoria d’elles, malgrat ser necessàries, 
entenem que no haurien de formar part d’una modificació de crèdit, sinó del pressupost 
municipal de 2016, com ara les inversions en grups electrògens o en equipaments 
informàtics, despeses que poden ser programades amb temps. D’altra banda, hi havia altres 
possibilitats d’inversió apart de les contemplades en aquesta llista, però s’han prioritzat 
aquestes per un motiu o un altre. Ens hagués agradat que entre tots poguéssim decidir 
quines són les inversions més prioritàries per al municipi. En canvi, als dos mesos del nou 
govern municipal, ens trobem que es porta al Ple una modificació de crèdit de 531.000 €, tal 
com va passar l’any 2011, coincidint amb el canvi de legislatura, fet que va ser durament 
criticat pel grup municipal de CiU que estava a l’oposició en aquell moment. Nosaltres 
pensem que caldria tenir una planificació anual d’inversions, per avançar-nos i no haver de 
recórrer a modificacions de crèdit. Com he dit, creiem que totes les inversions previstes en 
aquesta proposta són necessàries, però no veiem que totes siguin urgents. Per això, 
demanem poder votar les inversions separadament. Si no és així, el vot de la CUP serà 
contrari a la proposta. 
  
La Sra. Montes diu que, des del seu punt de vista, invertir en el poble sempre és bo. En la 
modificació de crèdit que es presenta avui al Ple hi ha inversions molt interessants –diu-, 
com la millora de les zones d’aparcament, però n’hi ha d’altres que són dubtoses, com ara la 
renovació d’ordinadors (que hauria d’estar inclosa en el pressupost municipal). La qüestió és 
per quin criteri s’opta per unes determinades inversions i no per unes altres. Nosaltres, per 
exemple, pensem que seria molt necessari adequar com a aparcament de vehicles un 
terreny situat al carrer Montserrat, que és propietat de l’Ajuntament, perquè la zona a 
l’entorn de Sax Sala està molt faltada de places d’estacionament. També pensem que 
caldria millorar el pas subterrani de davant del supermercat “Esclat”, que està en molt males 
condicions, o determinats trams del Passeig del Pertegàs, per exemple. Hi ha moltes coses 
a fer... Per què s’han triat aquestes i no unes altres? No vol dir que no estiguem d’acord en 
arranjar l’aparcament de l’Avinguda Verge del Puig, però ens sembla una mica precipitat 
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quan encara no disposem de projecte tècnic, ni sabem el cost que tindrà. I potser altres 
coses més importants es queden en el tinter. Per tot plegat, el nostre criteri és abstenir-nos 
en la votació. 
 
El Sr. Garcia Sala explica que els diners que, mitjançant aquesta modificació de crèdit, 
s’estan destinant a inversions, provenen del romanent de tresoreria de l’any anterior. 
Malgrat ser un any electoral –diu-, per qüestió de calendari, hem de decidir en aquest 
moment què fer-ne d’aquests diners. Si no en fem res, directament ens obliguen a destinar-
los a amortització de préstecs. Comparteixo amb vosaltres que es podien haver triat 
inversions diferents, però el que sí és cert és que aquests diners s’han de destinar a 
projectes que s’han d’executar aquest mateix any i, per tant, estem obligats a prendre una 
decisió ara, i no d’aquí a dos mesos.  
 
Intervé de nou la Sra. Pascual i diu que, potser la informació de què disposa la CUP està 
errada, però ells creien que només 13.000 € del total de la modificació de crèdit s’han 
d’executar abans de finalitzar l’any i, si no es fa, van destinats a eixugar deute. Això no és 
així per a la resta dels diners de la modificació de crèdit: es poden executar ara o durant tot 
el 2016. És a dir, que per al gran gruix de les inversions que avui es proposen no hi ha  
urgència d’haver-les executar en aquest any. Per això, -diu- nosaltres proposàvem votar les 
inversions per separat.  
 
El Sr. Garcia Sala diu que és cert que una part d’aquests diners no s’ha de gastar aquest 
any, però sí que hi ha d’haver projecte tècnic i, per fer aquest projecte, cal que el Ple aprovi 
aquesta modificació de crèdit i assigni els diners. Part dels diners es pot gastar l’any vinent, 
però, en qualsevol cas, si no prenem aquesta decisió ara, entenc –diu- que els diners 
s’hauran de destinar a amortització de deute. Si no és així, que l’interventor em corregeixi.  
 
La Sra. Pascual demana que, a nivell tècnic, es resolgui aquest dubte. Si és com jo tinc 
entès –diu- podríem treballar entre tots el tema de les inversions de cara al 2016 i 
consensuar una proposta tranquil·lament. 
  
El Sr. alcalde demana al Sr. interventor que aclareixi aquesta qüestió. La idea que se’ns ha 
traslladat –diu- és que els diners del romanent de tresoreria de 2014 s’han d’assignar al llarg 
de 2015, tot i que la seva execució es podria fer al 2016. 
  
Pren la paraula el Sr. interventor i explica que la present modificació de crèdit es finança 
amb 13.482,34 € procedents del romanent de tresoreria per a despeses generals que es 
destina a inversió financerament sostenible. Si enguany no es decideix a quines inversions 
s’assignen aquests diners, s’hauran de destinar a l’amortització de deute. La resta del 
finançament de la modificació de crèdit (518.188,01 €) prové d’un excés de finançament 
afectat (préstecs, transferències de capital... ), que es quantifica en la liquidació anual del 
pressupost i és el Ple de l’Ajuntament qui pot decidir destinar-lo a finançar inversions durant 
l’actual exercici. Si no es fa així, queda per a l’exercici següent.  
 
Pel que fa a les partides de despeses –continua el Sr. interventor-, com es diu a l’informe 
tècnic, 460.000 € es destinen a inversions “noves” i 58.188 € es destinen a una inversió que 
procedia de l’any 2014 (l’expropiació i les obres de la finca de la Plaça dels Estudis 16). 
Aquesta actuació no es va realitzar en el seu moment per diverses raons, i ara s’ha tornat a 
incorporar la inversió.  
 
La Sra. Pascual pregunta si caldria tenir un projecte aprovat ara per poder utilitzar aquests 
460.000 € en l’exercici de 2016. 
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El Sr. interventor respon que no cal disposar de projecte. És una decisió de l’equip de 
govern aprovar aquestes despeses amb aquests diners. En tot cas, si no s’aprova ara la 
modificació de crèdit, evidentment no es podran fer les inversions. 
 
El Sr. Saurí pregunta si, en qualsevol cas, també es podria aprovar la modificació de crèdit a 
data 31 de desembre de 2015.  
 
El Sr. interventor indica que no és tan senzill. Es podria aprovar la modificació de crèdit el 
mes de novembre per poder-la incorporar a l’exercici. La decisió d’aprovar una modificació 
de crèdit, sempre que òbviament hi hagi finançament suficient, és una decisió política.  
 
La Sra. Montes pregunta si els diners que no s’inverteixin ara han de servir per amortitzar 
deute. 
 
El Sr. interventor respon que no hi ha data. Aquests diners no són per amortitzar deute. S’hi 
podrien destinar, però no hi ha obligació de fer-ho. 
    
El Sr. Castaño diu que, apart d’aquesta modificació de crèdit que avui es porta a aprovació, 
encara queden 480.000 € més per dedicar a inversions. 
 
El Sr. interventor diu que ara mateix no recorda les xifres exactes. Des de l’Àrea d’Economia 
s’ha enviat a tots partits polítics un quadre d’Excel amb tots els números. 
  
El Sr. alcalde diu que, podem discrepar en la tria de les inversions, però les actuacions que 
s’inclouen en aquesta modificació de crèdit són necessàries i urgents. Unes afecten 
directament el dia a dia dels ciutadans (com l’adequació dels aparcaments o de les pistes 
dels barris) i altres afectes a l’organització interna de l’Ajuntament (com la millora dels 
equips informàtics), però són també imprescindibles per a una millor feina dels treballadors 
municipals.  
 
Intervé de nou el Sr. Saurí i diu que la CUP entén que, per descomptat, hi ha intervencions 
que són prioritàries, però també creiem que hi ha altres intervencions que s’han de planificar 
a més llarg termini. I aquesta planificació és la que veiem que aquí no s’ha donat. Voldria 
només llegir tres frases del Ple de 29 de setembre del 2011 que va pronunciar el Sr. 
Deulofeu, i que diuen així: “Els grups municipals s’han de reunir per tenir una visió global del 
pressupost municipal i no exclusivament per tractar d’aquesta modificació de crèdit. Per 
seleccionar unes determinades actuacions cal posar sobre la taula i analitzar el conjunt de 
totes les necessitats. La feina dels grups municipals serà establir prioritats i la feina de 
l’equip de govern serà elaborar una proposta que ens permeti visualitzar com podrem tancar 
el pressupost (en aquest cas de 2011) de manera equilibrada”. Nosaltres estem 
completament d’acord amb aquestes paraules. 
 
El Sr. alcalde diu que, per aquest motiu, l’equip de govern ha convocat la resta de grups 
municipals per al mes de setembre, amb l’objectiu de treballar conjuntament en la 
planificació de les necessitats d’inversions i en l’elaboració del pressupost de 2016.  
 
Intervé el Sr. secretari i diu que la proposta de la CUP de votar per separat les inversions 
d’aquesta modificació de crèdit significaria alterar tota la proposta que es porta al Ple i la 
seva coherència. Per una qüestió d’ordre, s’hauria d’intentar que a la Comissió informativa 
els grups municipals presentin els seus vots particulars o les esmenes a les propostes, i així 
els tècnics tindrien temps d’emetre informes i els grups podrien fer les seves valoracions. 
 
La Sra. Pascual diu que, malgrat que fa un parell de setmanes que se’ls va començar a 
informar d’aquest tema, és a la Comissió informativa on es dóna tota la informació. A tots 
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nosaltres –diu- ens agradaria saber-ne suficient de tots els temes, com per haver pres una 
decisió en el moment de la Comissió informativa, però en tot cas no hi ha mala intenció en la 
nostra proposta, sinó manca de coneixement. 
  
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit en el pressupost de 
l’Ajuntament de Sant Celoni per a 2015, per import total de 531.670,35 €. 
 
Atès que és possible utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals procedent de la 
liquidació del pressupost de 2014 per a inversions financerament sostenibles, tal com estan 
definides a la disposició addicional setzena del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, així com l’excés de finançament afectat procedent de la liquidació del pressupost de 
2014 per finançar les inversions que s’inclouen a la present proposta. 
 
Vistos els informes emesos per les Àrees de Territori i de Serveis a les Persones, justificatius 
de la necessitat de les inversions que es proposa incloure en el pressupost de la Corporació 
per a 2015. 
 
Vist l’informe a l’efecte emès per l’interventor accidental. 
 
A proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per 
12 vots a favor dels grups municipals de CiU, PSC-CP i ERC-AM, 4 vots en contra del 
grup municipal de la CUP-PC-PA i 1 abstenció del grup municipal d’ICV-EUIA-SCBP-E, el 
Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit número 2/2015, al següent tenor: 
 
 
FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
 
87000  Romanent tresoreria per a despeses generals 
  (inversió financerament sostenible) 13.482,34 € 
87010  Excés finançament afectat  518.188,01 € 
  Total                        531.670,35 €  
 
PARTIDES DE DESPESES 
 
Crèdit extraordinari 
05.1533Z.60912 Millora aparcament Av. del Puig 70.000,00 €  
05.1533Z.60913   Millora aparcament Av. Catalunya 60.000,00 € 
07.342Z0.61933   Renovació paviment skate parc 23.000,00 € 
07.342Z0.62223   Paviment pista 2 camp futbol 42.000,00 € 
07.342Z0.61934   Millores tancament pistes barris 40.500,00 € 
07.333Z0.62224   Reforma teulada rectoria Sant Llorenç Vilardell 14.500,00 € 
06.4314Z.62225   Construcció WC mercat municipal 26.000,00 € 
05.1533Z.61932   Millores accessibilitat municipi 40.000,00 € 
01.920Z0.623       Adequació xarxa connexió fibra òptica 28.000,00 € 
01.920Z0.623       Renovació zones wi-fi 15.000,00 € 
06.430Z0.623       Wi-fi Sax Sala 12.000,00 € 
01.920Z0.623       Nova NAS 12.000,00 € 
07.330Z0.623       Grups electrògens 25.000,00 € 
 Total crèdit extraordinari 408.000,00 € 
 
Suplement de crèdit 
06.430Z0.626 Renovació equipament informàtic Sax Sala 32.000,00 € 
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01.920Z0.626 Ordinadors 20.000,00 € 
02.161Z0.62294   Obres connexió aigües residuals a EDAR Riells Vibrea 13.482,34 € 
07.330Z0.62212    Expropiació i obres finca Plaça Estudis 16 58.188,01 € 
 Total suplement crèdit 123.670,35 € 
 
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT   531.670,35 € 
 
 
2. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del següent al 
de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí oficial de la província, conforme determinen els 
articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’hisendes locals. En cas que durant el referit període no es presenti cap 
reclamació, l'acord inicial es considerarà definitivament aprovat. 

 
 

6. DELEGACIÓ, SI ESCAU, EN EL CONSELL COMARCAL LA SELVA DE LES 
COMPETÈNCIES DE GESTIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA 
BATLLÒRIA. 
 
El Sr. alcalde explica que aquesta delegació de competències està relacionada amb les 
obres de connexió de les aigües residuals de la Batllòria a l’Estació depuradora d’aigües 
residuals de Riells i Viabrea, que ja s’han iniciat. En paral·lel a les obres –diu- es proposa 
delegar en el Consell Comarcal de la Selva la competència per a la gestió del sistema de 
sanejament en alta de la Batllòria, atès que les seves aigües residuals aniran a parar a la 
depuradora de Riells i Viabrea, municipi de la província de Girona que té delegada aquesta 
competència en el seu Consell Comarcal. Si engeguem ara aquest procediment, quan les 
obres estiguin acabades, es podrà iniciar la gestió del servei. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
El sanejament de les aigües residuals del nucli de la Batllòria està inclòs en el Programa de 
Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes de Catalunya (PSARU). 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 27.11.2014 va aprovar definitivament el  
projecte executiu de connexió de les aigües residuals de la Batllòria a l’Estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR) de Riells i Viabrea.   
 
En l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 23.10.2014 s’indica que 
l’ACA va considerar que la millor alternativa per al sanejament del nucli de la Batllòria era 
aquesta connexió, que forma part de l’actuació 14004, d’execució de la part urbana 
domèstica del nou sistema de sanejament de Riells i Viabrea Oest, i va condicionar-la a la 
signatura d’un document entre els Ajuntaments de Sant Celoni i Riells i Viabrea. 
 
El 24.04.2014 els Ajuntaments de Riells i Viabrea i Sant Celoni van signar aquest conveni 
de col·laboració  per garantir el pas de la infraestructura pels dos municipis. 
 
L’acta de replanteig de l’obra s’ha signat el 30.06.2015, amb una previsió de finalització i 
posada en funcionament dins el mateix any 2015. 
 
De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, l’ACA promou 
l’agrupació de la gestió de les instal·lacions de sanejament en entitats supramunicipals que 
actuïn com a administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i administrativa 
suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de l’administració dels recursos 
públics. 



10 
 

 
D’acord amb el conveni entre l’ACA i el Consell Comarcal de la Selva en execució del 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament, signat el dia 02.07.2009. 
 
És voluntat de l’Ajuntament de Sant Celoni el traspàs al Consell Comarcal de la Selva de les 
competències que li corresponen en relació amb el sanejament en alta del nucli de la 
Batllòria, així com el finançament d’aquest sistema dins de l’atorgament general i anual que 
l’ACA realitza al Consell Comarcal de la Selva. 
 
El projecte tècnic de connexió de les aigües residuals del nucli de la Batllòria a l’EDAR de 
Riells i Viabrea s’ha considerat una dotació de 120 l/hab/dia per a 2.000 habitants 
equivalents amb una dotació màxima de cabal residual a tractar d’uns 240 m3/dia d’aigües 
residuals generades pels habitatges i zona industrial del nucli de la Batllòria amb una 
càrrega diària de 61,50 kg de DBO5, segons dades de disseny que consten en el projecte, 
ha estat informat el 09.09.2014 pel Consell Comarcal de la Selva indicant que, vist el cabal i 
la tipologia de l’afluent, l’EDAR de Riells i Viabrea té capacitat suficient per assumir la 
connexió del nucli de la Batllòria, sempre que no hi hagi altres autoritzacions que 
comprometin aquesta capacitat. 
 
Actualment el Consell Comarcal de la Selva duu a terme la gestió del sistema de 
sanejament en alta del municipi de Riells i Viabrea, i s’encarrega de l’explotació, 
manteniment i conservació mitjançant una empresa privada contractada per ell mateix, per 
la qual cosa el Consell Comarcal de la Selva haurà de tenir delegades les competències de 
sanejament en alta del municipi de Sant Celoni únicament pel que fa a l’àmbit d’actuació del 
projecte i de la instal·lació proposada, prèviament a l’entrada en funcionament de la xarxa. 
 
Considerant la disponibilitat del Consell Comarcal de la Selva, com a administració 
competent dels sistemes de sanejament en alta, per fer-se càrrec d’aquesta gestió, entenent 
com a sistema de sanejament en alta del nucli de la Batllòria el tractament a l’EDAR de 
Riells i Viabrea. 
 
Atès que la delegació de competències prevista no comporta cap cost per a l’Ajuntament de 
Sant Celoni perquè l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) dotarà al Consell Comarcal de la 
Selva dels fons corresponents per dur a terme la delegació, 
 
La delegació de competències de la gestió esmentada implica, per la seva correcta 
execució, l’acceptació de la legislació autonòmica aplicable (actualment Decret Legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
serveis públics de sanejament). 
 
Aquest reglament regula i atorga les competències al Consell Comarcal de la Selva dels 
permisos d’abocament d’aigües residuals per a la utilització directa o indirecta de la xarxa, 
dels programes de reducció de la contaminació, de les prohibicions i limitacions dels 
abocaments, de la funció inspectora i del règim d’infraccions i sancions dels usuaris en el 
marc de l’esmentada legislació autonòmica.  
 
Vistos els informes de la directora de l’Àrea de Territori, de Secretaria i d’Intervenció,  
 
A proposta del regidor d’Espai Públic i previ dictamen de la Comissió Informativa General, 
per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:  
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1. Delegar les competències de sanejament en alta i la conseqüent gestió del sistema de 
sanejament en alta corresponents al nucli de la Batllòria (dins del terme municipal de Sant 
Celoni) al Consell Comarcal de la Selva en l’exercici de les competències d’aquest municipi 
en matèria de tractament d’aigües residuals establertes per l’article 66.3.I, del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del 
règim local de Catalunya,  Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i el Decret 130/2003, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament de serveis públics de sanejament, atesa la major 
especialització, infraestructura i personal que en aquest àmbit ja disposa el Consell 
Comarcal, en el ben entès que les despeses derivades d’aquesta delegació seran 
assumides íntegrament pel Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb la corresponent 
dotació econòmica de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
2. Adherir-se al que disposa la legislació autonòmica esmentada al punt anterior, que atorga 
al Consell Comarcal de la Selva les competències de: autorització d’abocament d’aigües 
residuals directa o indirecta a la xarxa; prohibicions i limitacions dels abocaments; funcions 
d’inspecció, control i sanció als usuaris; i programes de reducció de la contaminació.  
 
3. Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Consell Comarcal de la Selva 
per al seu coneixement i l’inici de les tasques necessàries per establir les condicions d’un 
efectiu traspàs de la gestió. 
 
4. Facultar l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui procedent per a l’adopció dels acords 
i actuacions necessaris per a la efectivitat i execució del present acord.  

 
 

7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRORROGA DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ 
DEL SERVEI DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL SOT DE LES GRANOTES 
 
El Sr. alcalde explica que el contracte per a la gestió del servei del Complex esportiu 
municipal Sot de les granotes signat amb la UFEC (Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya) finalitza el proper mes de setembre. La possibilitat de prorrogar el contracte ja 
s’havia començat a tractar pel govern municipal anterior, però es va decidir ajornar la decisió 
fins passades les Eleccions locals. L’equip de govern actual –diu-, després de mantenir 
alguns contactes i a la vista dels informes tècnics favorables a la pròrroga, hem decidit 
proposar al Ple la renovació del contracte per un nou període de 5 anys, atès també que la  
valoració del funcionament de l’equipament esportiu durant aquests anys de contracte ha 
sigut molt positiva. 
  
Pren la paraula la Sra. Pascual i diu que, si s’executa la pròrroga del contracte per a 5 anys 
més, s’està perdent l’oportunitat de temptejar possibilitats alternatives per a la gestió del 
servei. Una pròrroga tècnica d’un any –diu- ens hauria donat temps suficient per veure si el 
servei podria funcionar a través d’una gestió cooperativa o pública directa o amb l’obertura 
d’un concurs amb millores laborals i del servei. Creiem que s’està perdent l’ocasió 
d’estimular les iniciatives de l’economia social, i que amb un any de pròrroga hauríem tingut 
marge de maniobra suficient en aquest sentit. D’altra banda, tampoc ens acaben de 
convèncer les condicions en la renovació del contracte. Entenem que la millora és evident 
per a l’entitat proveïdora, però que les contrapartides en termes d’inversió en el servei no 
són clares. A més, cal recordar que partim d’una situació de conflicte amb la UFEC, amb 
una resolució judicial favorable a l’Ajuntament de Sant Celoni. Potser els informes tècnics 
són favorables a la pròrroga, però, arrel d’aquest contenciós, no ens acaba de quedar clara 
quina és la disposició actual de la UFEC i fins a quin punt el projecte de Sant Celoni és 
engrescador per a ells. De la mateixa manera, també voler posar sobre la taula que, malgrat 
els informes del grup de seguiment, hi ha una sèrie d’inversions que s’estan endarrerint, 
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com ara el tancament de l’SPA. També hi ha algunes polítiques de gestió que creiem que 
s’haurien de revisar, com per exemple el fet que en un espai públic es faci publicitat d’un 
centre comercial privat. Per tot aquest seguit de consideracions, els regidors de la CUP 
votarem en contra de la pròrroga del contracte. 
 
Intervé la Sra. Montes i diu que el grup municipal d’ICV ha participat en totes les reunions de 
la comissió de seguiment del complex esportiu Sot de les granotes, i subscriu l’informe 
tècnic favorable a la pròrroga perquè en aquests anys de crisi la UFEC ha reduït les quotes 
als usuaris i ha ajustat les seves condicions econòmiques. En una de les últimes reunions 
ens vam assabentar, per sorpresa, que l’empresa havia interposat un recurs contenciós 
contra l’Ajuntament. Pel que sembla, no es va poder arribar a un acord entre les dues parts 
per a que la UFEC retirés el recurs, malgrat que aquesta era una condició per acordar la 
pròrroga del contracte. De tota manera, el nostre vot serà favorable a la proposta perquè, tot 
i que pensem que una pròrroga de 5 anys és massa llarga, valorem positivament en el seu 
conjunt el servei que ha realitzat la UFEC en aquests anys de funcionament de la instal·lació 
esportiva, malgrat que en el futur potser caldria una major tutela municipal sobre diverses 
qüestions econòmiques de la concessió. 
 
Intervé el Sr. Castaño i diu que, com s’ha comentat, aquest tema ve de l’anterior legislatura. 
Només hi havia dues opcions: la pròrroga que avui es porta al Ple o l’inici d’un nou concurs 
públic per a la gestió del servei. Per nosaltres –diu- prorrogar el contracte és l’opció més 
interessant, vista la valoració positiva que fa la comissió de seguiment (i que també 
expressen els mateixos socis) del funcionament de la instal·lació en aquests 10 anys. Com 
ha dit la Sra. Montes, en aquests temps de crisi s’han equilibrat els aspectes econòmics de 
la gestió i s’han reduït despeses per evitar el dèficit. A més, la sentencia del recurs 
contenciós interposat per la UFEC ha resultat favorable a l’Ajuntament. Val a dir que 
nosaltres valorem favorablement que la UFEC sigui una entitat sense ànim de lucre, que 
dedica esforços a l’esport català. En els propers 5 anys s’ha compromès a fer tot un seguit 
d’inversions, que aniran en demèrit del cànon que percep l’Ajuntament, tal com es 
contempla en el Plec de condicions que regula la concessió. És el cas de la construcció de 
dues pistes de paddel, que donaran més bon servei a la instal·lació en el seu conjunt. Per 
tant, votarem a favor de la pròrroga, alhora que demanem que es faci un estudi per part dels 
tècnics municipals sobre aquells aspectes de la instal·lació que caldria canviar o millorar 
després de 10 anys de funcionament, amb càrrec de l’Ajuntament. Convindria que aquest 
estudi es fes quan més aviat millor per poder prioritzat les actuacions a realitzar i començar 
a aplicar-les. 
  
El Sr. alcalde, en relació al que s’ha comentat de fer un seguiment econòmic de la 
concessió, recorda que precisament durant el mandat 2007-2011 el govern municipal que ell 
presidia va fer una auditoria de gestió, que va motivar una sèrie de modificacions favorables 
als interessos municipals, com ara el pagament d’alguns impostos que corresponia liquidar 
a la UFEC. Tant a nivell polític com tècnic, s’ha estat molt a sobre de l’empresa 
concessionària. I això, afegit a la crisi econòmica, va posar a la UFEC en una situació 
econòmica crítica que va derivar en la interposició d’un recurs contenciós contra 
l’Ajuntament. S’ha d’entendre que cadascú ha de defensar els seus interessos. Finalment el 
jutjat ha donat la raó a l’Ajuntament i això vol dir que les coses s’han fet correctament. El 
complex esportiu municipal ha funcionat sempre bé, la concessionària ha pagat el seu 
cànon quan tocava i ha estat sempre receptiva als suggeriments dels tècnics municipals. 
Per tot això, -conclou- entenem que una pròrroga del contracte serà positiva i permetrà 
amortitzar les inversions previstes.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
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El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 26.07.2015, va adjudicar el contracte 
administratiu de gestió, per la modalitat de concessió administrativa, del servei públic 
“Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”, a la 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) Gestió i Serveis SL, de conformitat 
amb el Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte i la seva oferta 
presentada al concurs.  
 
El contracte es va signar el 14.09.2005 per un període de deu anys, a comptar des de 
l’endemà de la signatura del contracte, prorrogable per dos períodes addicionals de cinc 
anys cadascun. 
 
Posteriorment el Ple de l’Ajuntament de 27.09.2012 autoritzà la cessió del contracte a favor 
de l’entitat Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb la totalitat dels drets i 
obligacions derivats del contracte, quedant la cessionària subrogada en la totalitat dels drets 
i obligacions que li correspondrien al cedent, sense excepció. La cessió es va formalitzar en 
escriptura atorgada l’01.10.2012 davant el notari de Barcelona Sr. Enrique Oliver de Querol. 
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha presentat un escrit a l’Ajuntament de 
Sant Celoni, amb data 16.07.2015 i número de registre 2015/8226, en el qual sol·licita 
l’aplicació de la primera pròrroga de cinc anys atenent a l’article 6.2 del “Plec de clàusules 
administratives particulars regulador d'un contracte administratiu de gestió de servei públic 
esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les 
Granotes: piscina coberta i sales esportives”. 
 
L’Àmbit d’Esports de l’Ajuntament de Sant Celoni ha emès informe favorable a la pròrroga 
sol·licitada. 
 
Atesos els fonaments de Dret següents: 
 
- Plec de clàusules administratives regulador del contracte, en especial la clàusula 6.2 
- Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques 
- 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 
 
A proposta del regidor d’Esports, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per 
13 vots a favor dels grups municipals de CiU, PSC-CP, ERC-AM i ICV-EUIA-SCBP-E i 4 
vots en contra del grup municipal de la CUP-PC-PA, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Prorrogar el contracte administratiu de gestió del servei públic “Complex esportiu 
municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives” per un període de cinc 
anys a comptar des del dia 15.09.2015, tal com està previst en el Plec de clàusules 
administratives regulador del contracte. 
 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada pel seu coneixement i efectes. 
 
3. Facultar l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui procedent per a l’adopció dels acords 
i actuacions necessaris per a la efectivitat i execució del present acord.  
 
 
8. PROPOSTA PER A LA FIXACIÓ, SI ESCAU, DE LES FESTES DE CARÀCTER LOCAL 
DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA PER A L’ANY 2016 
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El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha dictat l’Ordre 
EMO/168/2015, de 25 de maig, publicada al DOGC número 6888, de 09.06.2015, per la que 
s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2016, les quals es 
relacionen a continuació: 

  
 1 de gener (Any Nou) 
 6 de gener (Reis) 
 25 de març (Divendres Sant) 
 28 de març (Dilluns de Pasqua Florida) 
 16 de maig (Dilluns de Pasqua Granada) 
 24 de juny (Sant Joan) 
 15 d’agost (l’Assumpció) 
 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya) 
 1 de novembre (Tots Sants)  
 6 de desembre (Dia de la Constitució)  
 8 de desembre (la Immaculada)   
 26 de desembre (Sant Esteve) 
  

L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que, de les catorze festes laborals, dues 
tindran 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 03.07.2015 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 per a 2016, abans del proper 30 de setembre. 
 
Les festes locals no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius que 
s’indiquen a l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, abans referida. 
 
Les festes locals de Sant Celoni tradicionalment s’han fixat en els dilluns o divendres 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).  
 
Segons informe de la tècnica de Promoció Econòmica, s’ha consensuat amb l’Àrea de Cultura i 
Educació la determinació de les dues festes locals. 

 
Per tot això, a proposta de l’alcaldessa accidental i previ dictamen de la Comissió 
Informativa General, per unanimitat dels 17 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 2016 de les festes locals següents: 

 
 SANT CELONI: 5 de setembre i 14 de novembre 
 LA BATLLÒRIA: 29 d’agost i 16 de desembre  

 
2. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació per al seu coneixement i 
als oportuns efectes.  
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9. RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES A L’APROVACIÓ 
DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ESCOLA BRESSOL. 
 
El Sr. Garcia Ramírez explica que els següents tres punts de l’ordre del dia es comentaran 
globalment perquè les al·legacions que s’han presentat contra les Ordenances fiscals que 
regulen els preus de l’Escola bressol, del Centre municipal d’expressió i de l’Escola d’adults 
són les mateixes.  
 
La primer al·legació –diu- demana que no es facin distincions entre els preus que han de 
pagar els alumnes forans i els alumnes empadronats al municipi, basant-se en que això 
representa una forma de discriminació que jurídicament no està permesa. Ho hem consultat 
amb tècnics municipals i amb tècnics de la Diputació, i ens han informat que, en efecte, la 
legislació no permet aplicar dos tipus de preus per raó del lloc de residència (hi ha 
jurisprudència al respecte). Proposem, per tant, acceptar aquesta al·legació per evitar que 
algú ens pugui interposar un recurs contenciós administratiu i que, fins i tot, hàgim de 
retornar els diners cobrats en anys anteriors, amb el problema que això comportaria. Atès, 
però, que molts dels alumnes (especialment de l’Escola d’adults i del Centre municipal 
d’expressió) són forans, la intenció de l’equip de govern és establir convenis de col·laboració 
amb els ajuntaments del Baix Montseny d’on provenen aquests alumnes per fer una  
planificació conjunta i global dels serveis.  
 
Respecte de la segona al·legació –continua el Sr. Garcia Ramírez- es demana que es 
contempli una bonificació del 15% per a famílies monoparentals amb un sol fill i que 
s’augmenti el percentatge bonificat per al segon i tercer fills escolaritzats. Actualment les 
famílies monoparentals només tenen bonificació quan es tracta de dos o més fills, o d’un fill 
amb discapacitat. És cert, però, que les famílies monoparentals són normalment dones i, 
estadísticament, les dones cobren salaris inferiors als dels homes, per la qual cosa pensem 
que cal acceptar l’al·legació i establir aquesta nova bonificació. Respecte d’incrementar les 
bonificacions per al segon i tercer germà escolaritzats (o per a pares i fills d’un mateix nucli 
familiar en el cas de l’Escola d’adults i del Centre municipal d’expressió), considerem que 
abans de posar pedaços (que no vull dir que no siguin importants per a les famílies que ho 
necessiten), cal fer un estudi seriós de quina és la problemàtica social a Sant Celoni i així 
poder afinar més amb tot el que són els ajuts socials i les bonificacions. Em comprometo 
que el proper mes de gener començarem les reunions amb tots els grups municipals per 
estudiar la situació, amb documentació detallada, de manera que tothom pugui tenir una 
visió global de la realitat i aporti la seva opinió. Per tant, abans d’acceptar aquesta al·legació 
a manera de pedaç, preferim fer un estudi profund de tots els ajuts socials que s’atorguen 
des de l’Ajuntament, i si s’escau, incloure en la proposta de taxes i preus públics del proper 
curs escolar aquesta ampliació de la bonificació per al segon i tercer fill matriculat.  
 
Intervé el Sr. Castaño i diu que, com ha comentat el regidor, sembla que jurídicament s’ha 
d’estimar l’al·legació que demana equiparar les taxes que paguen els forans i la gent de 
Sant Celoni. Fins ara es venia fent d’aquesta manera, de comú acord a nivell polític i tècnic. 
Demanaríem, però, que novament s’intenti establir convenis de col·laboració amb els 
municipis veïns per al finançament d’aquests serveis, malgrat sabem que és un tema 
complex, -diu-. Respecte d’ampliar les bonificacions per al segon i tercer fills escolaritzats, 
també voldríem que es fes un estudi econòmic dels topalls d’ingressos màxims per poder 
accedir als ajuts socials i gaudir de bonificacions en els preus públics i les taxes. 
Possiblement hi podria haver altres fórmules que permetin millorar el sistema actual.  
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Intervé el Sr. Saurí i diu que, d’una banda, el grup municipal de la CUP està completament 
d’acord amb el regidor de Cultura i Educació respecte de les dues al·legacions que es 
proposa acceptar (l’equiparació de quotes entre forans i celonins, i la bonificació a les 
famílies monoparentals). També entenem que, com molt bé apuntava el Sr. Garcia Ramírez, 
en relació a l’al·legació desestimada, caldria copsar la situació des de una perspectiva molt 
més amplia. Abans d’aprofundir en aquesta qüestió, encoratgem la Regidoria d’Educació a 
continuar establint convenis, com deia el Sr. Castaño, amb els ajuntaments de la comarca 
per treballar col·lectivament.  
 
Prosseguint amb el que deia –continua el Sr. Saurí-, el nostre comentari gira al voltant de la 
necessitat de tenir una nova mirada en relació a les taxes i preus públics i, sobretot, una 
nova mirada en relació a determinats serveis públics. Hem de ser conscients de les 
mancances que presenten actualment l’Escola de música i de l’Escola bressol, malgrat els 
avanços que s’han fet en els darrers anys a l’hora d’universalitzar aquests serveis. Des de la 
CUP volem agrair la feina de l’anterior regidora de Cultura i Educació, Sra. Júlia de la 
Encarnación, perquè entenem que va fer passos de gegant per assolir aquesta 
universalització dels serveis. Tanmateix, encara resten moltes coses per tirant endavant. 
Per això, agraïm la proposta del regidor d’intentar copsar des d’una perspectiva molt més 
amplia l’establiment de noves taxes i preus públics. Tant pel que fa a l’Escola bressol com a 
l’Escola de música, nosaltres plantejaríem aquest intent d’assolir el trencament de les 
desigualtats econòmiques i de l’exclusió social a partir de diferents punts que enunciaré  
ràpidament, per si el Ple municipal considera apropiat tirar-los endavant.  
 
En primer lloc –segueix dient- creiem que s’hauria de fer un estudi de rendibilitat social dels 
serveis públics. És a dir, entendre quins son els perfils de públic presents en aquests 
serveis, però també, i més important, quins son els perfils de públic absents, és a dir, a 
quins ciutadans no arriben aquests serveis. Hem de ser conscients que tant l’Escola bressol 
com l’Escola de música no són serveis universals, tenint en compte que les places són 
limitades. Per tant, per mitjà d’aquest estudi sabrem qui són els usuaris dels serveis públics, 
sabrem a qui li cal bonificacions i sabrem si els ajuts socials estan arribant a les famílies 
més necessitades. Finalment, creiem pertinent la implantació de la tarifació social, que ja 
han establert amb èxit altres ajuntaments. Dit això, ens posem a disposició de l’equip de 
govern per treballar en aquesta línia perquè és innegable que, per exemple, una part 
substancial de la població de Sant Celoni no arriba al Centre municipal d’expressió i que 
només hi accedeixen uns perfils socials molt determinats. Val a dir que el nostre grup votarà 
a favor de la proposta. 
 
La Sra. Montes indica que en la reunió prèvia al Ple que van tenir els grups municipals per 
parlar de les al·legacions presentades, va quedar clar que s’havien d’acceptar, tal com es 
diu clarament a l’informe tècnic. La qüestió és que, en el cas de l’Escola bressol i de l’Escola 
de música, l’Ajuntament de Sant Celoni està assumint els costos que pertoquen a la 
Generalitat de Catalunya. Per això, -diu- em sobta molt que dels 360 alumnes de l’Escola de 
música, el 40% són forans, és a dir, el nostre ajuntament està pagant les despeses d’uns 
alumnes que no pertanyen al municipi, i la Generalitat no està assumint els seus 
compromisos des de ja fa uns anys. Considero que una Escola de música és un servei 
necessari per al municipi, però no cal oblidar que es tracta d’una a concessió d’una empresa 
privada que n’obté uns beneficis. En la línea del que ha dit el regidor de la CUP, nosaltres 
també apostem per un sistema de tarifació social, amb un escalat de taxes, per fer aquests 
serveis més assequibles per a famílies que ara no hi poden accedir perquè no poden pagar 
les quotes. També considero que si, en endavant, comencen a venir més alumnes d’altres 
municipis i fan falta més professors i més instal·lacions, no té gaire sentit que ho hagi de 
costejar l’Ajuntament de Sant Celoni, amb els impostos de tots els celonins. Em sembla que 
la diferència d’ingressos de les quotes dels forans (que ara començaran a pagar com la gent 
de Sant Celoni) s’ha calculat en 30.000 €/any, que em sembla una quantitat important. Si 
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aquesta balança es desequilibra més encara, penso que el finançament dels serveis s’haurà 
de regular d’una altra manera, com es va manifestar en aquella reunió. Votarem a favor de 
la proposta, pràcticament per imperatiu legal, però voldria saber si hi ha alguna manera de 
denunciar la Generalitat de Catalunya per no voler assumir la seva part en el cost de les 
escoles bressol i les escoles de música. S’ha plantejat aquesta possibilitat, l’equip de 
govern? – pregunta la Sra. Montes. 
 
El Sr. Garcia Ramírez informa que el Departament d’Ensenyament té intenció de 
subvencionar el curs passat, 2014-2015, de les Escoles de música municipals. Ens ha 
arribat a l’Ajuntament un primer requeriment d’una sèrie de dades –diu-. Veurem de quant 
serà aquesta aportació i quan es farà el pagament, vistes les dificultats econòmiques de la 
Generalitat de Catalunya, però de moment és una bona notícia. Val a dir que l’ajuda de la 
Diputació també s’ha incrementat fins als actuals 875 € per alumne i any (malgrat que, tot i 
haver remuntat, és una quantitat inferior a la que s’havia pagat anteriorment). No és que 
vulgui defensar l’empresa que gestiona l’Escola de música, però són molt conscients que cal 
acostar l’ensenyament musical als barris i als col·lectius que difícilment hi tenen accés. Així 
figura en els objectius generals del seu projecte educatiu per al proper curs. D’altra banda, 
pel que fa a l’Escola d’adults, també ens arriben ajuts per als cursos d’accés a Cicles 
formatius de grau Mitjà i grau Superior. Reitero la disposició de l’equip de govern de parlar 
d’aquest tema a partir del proper mes de gener, per treballar conjunts i buscar formules per 
a que els ajuts arribin a qui més ho necessita.  
 
El Sr. Castaño diu que, en relació al comentari de la Sra. Montes, recorda que l’Ajuntament 
de Sant Celoni va fer una reclamació contra la Generalitat de Catalunya pels incompliments 
del conveni per al finançament de l’Escola bressol “El blauet” i per les quantitats deixades de 
percebre els darrers anys. Si no recordo malament –diu- el recurs contenciós interposat per 
diversos ajuntaments catalans encara està en tràmit i demano a l’equip de govern que el 
mantingui. En aquesta situació, hem de tenir en compte que els ajuts socials per accedir a 
l’Escola de música, l’Escola bressol i l’Escola d’adults s’han mantingut amb els ingressos 
normals de l’Ajuntament, gràcies a un control molt rígid de la despesa ordinària, així com a 
una millora de l’endeutament (menys endeutament significa pagar menys interessos i poder 
fer més amortitzacions). Aquest esforç s’ha de mantenir, malgrat que no hem de deixar de 
reclamar a la Generalitat de Catalunya pels seus incompliments.  
 
Intervé de nou al Sr. alcalde i diu que potser caldria establir algun criteri per intentar que els 
possibles alumnes de Sant Celoni que volen gaudir dels serveis municipals no es quedin 
sense plaça, a expenses dels alumnes d’altres municipis. Però, d’altra banda, -diu-  com a 
municipi amb voluntat d’esdevenir capital del Baix Montseny, hem de tenir una visió més 
àmplia, en el sentit de veure en positiu el fet donar serveis a municipis més petits del nostre 
entorn que no tenen la capacitat de disposar d’equipaments com els nostres. Les persones 
que vénen a Sant Celoni per gaudir dels serveis que l’ajuntament ofereix sovint generen 
activitat econòmica ja que compren a les nostres botigues o consumeixen en els nostres 
establiments. Hem de pensar en tot això i tenir en compte que l’estructura de comerç de 
Sant Celoni difícilment es podria sostenir exclusivament amb la població de la nostra vila.   
 
Després d’aquestes intervencions i, 
   
En data 26.03.2015 el Ple de la corporació va aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal 
número 29, reguladora del preu públic per la prestació dels serveis d’escola bressol. 
 
Els acords provisionals, juntament amb els expedients de què porten causa, han estat  
exposats al públic mitjançant anuncis inserits al Butlletí oficial de la província de 13.04.2015 
i al tauler d’anuncis de la Corporació, havent-se presentat als serveis econòmics municipals 
durant el període d’exposició pública les següents al·legacions i reclamacions: 
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• Escrit del Sr. Josep Benito, en nom de l’AMPA de El blauet, presentat en data 

04.05.2015, demanant s’ampliïn les bonificacions per a famílies monoparentals amb 
un sol fill, i s’augmenti el percentatge bonificat per al segon i tercer fills escolaritzats. 
 

• Escrit del Sr. Mariano Olmos López i 29 signants més, presentat en data 
05.05.2015, demanant que no s’estableixin diferències de tracte en el cobrament de 
les taxes entre els usuaris empadronats al municipi i els no empadronats. 

 
L’Àrea de Cultura ha emès els següents informes: 
 
En quan a l’al·legació del Sr. Mariano Olmos López i 29 sotasignants més, informe de data 
09.07.2015, informant favorablement l’equiparació de les taxes de l’alumnat de Sant Celoni 
a l’escola bressol municipal El blauet, l’Escola de música i teatre i l’Escola d’adults. 

 
En quant a l’al·legació del Sr. Josep Benito, informe de data 09.07.2015, informant 
favorablement la incorporació de les famílies monoparentals amb un sol fill a la bonificació 
del 15% per equiparar-les a la bonificació que reben les famílies monoparentals de categoria 
especial a l’escola bressol El blauet, l’Escola de música i teatre i l’Escola d’adults. Respecte 
a incrementar fins el 25% pel segon germà i el 50% pel tercer germà o successius, 
l’al·legació no té cap mena de motivació i, en conseqüència, a nivell tècnic no es considera 
atendible la petició. 

 
De conformitat amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes lLocals, és preceptiva la 
resolució de les al·legacions formulades. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor accidental i per les raons anteriorment esmentades, a 
proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
  
1. Resoldre l’al·legació formulada pel Sr. Mariano Olmos López i 29 signants més, demanant 
que no s’estableixin diferències de tracte en el cobrament de les taxes entre els usuaris 
empadronats al municipi i els no empadronats, en el sentit de estimar-la en la seva integritat. 
 
2. Resoldre l’al·legació formulada pel Sr. Josep Benito, en nom de l’AMPA de El blauet, 
demanant que s’ampliïn les bonificacions per a famílies monoparentals amb un sol fill i 
s’augmenti el percentatge bonificat per al segon i tercer fills escolaritzats, en el sentit 
d’ampliar les bonificacions per a famílies monoparentals amb un sol fill, i desestimar la 
petició d’augmentar el percentatge bonificat per al segon i tercer fills escolaritzats 
 
3. Aprovar definitivament l’Ordenança fiscal número 29, reguladora del preu públic per la 
prestació dels serveis d’escola bressol, en la qual s’incorporen les al·legacions estimades, 
amb el següent redactat: 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ESCOLA BRESSOL 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb el que disposa 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament estableix preus públics per la 
prestació de serveis i realització d’activitats a l’escola bressol municipal, l’especificació dels quals es 
conté en les tarifes de l’article 4 d’aquesta Ordenança. 
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Article 2. Concepte 
 
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter 
públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les activitats 
desenvolupades a l’escola bressol municipal. 
 
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del servei les 
escoles bressol privades que actualment concorren en la realització d’activitats similars a les que es 
desenvolupen a l’escola bressol municipal, el preu públic es transformarà en taxa. 
 
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l’Ajuntament aprovarà 
l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per prestació de serveis d’escola bressol, que 
entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el Butlletí oficial de la província de Barcelona 
la seva aprovació definitiva. 
 
4. Quan els preus públics per serveis d’escola bressol municipal de caràcter periòdic hagin de 
transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la notificació 
individual a què es refereix l’article 102.3 de la Llei general tributària, sempre que el subjecte passiu i 
la quota de la taxa coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import del preu públic al que substitueix. 
 
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la taxa resulti 
incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que aquest increment es 
correspongui amb una actualització de caràcter general. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones o entitats 
que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què es refereix 
l’article 1. 
 
Atès que per la tipologia dels serveis, els usuaris són menors d’edat, els subjectes passius seran els 
seus pares o tutors. 
 
Article 4. Quantia 
 
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança es determinarà en funció de la tipologia de 
serveis que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin, i es composa d’una matrícula a ingressar en el moment 
de la inscripció a l’escola bressol i una tarifa mensual. 
 
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
 
MATRÍCULA: Import equivalent a una mensualitat de les determinades en el quadre de tarifes. 
S’ingressa en el moment de formalitzar la inscripció. La matrícula en cap cas serà objecte de devolució 
en el cas que l’alumne deixi d’utilitzar els serveis de l’escola bressol o realitzi un canvi en la tipologia 
dels serveis que rep. Només en el cas que, a petició raonada de l’usuari i amb l’informe favorable de la 
direcció de l’escola bressol municipal i de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, s’accepti un canvi de la 
tipologia de l’ensenyament, la matrícula a abonar serà la diferència entre la matrícula realment 
satisfeta i la que correspon al nova tipologia d’ensenyament que realitzarà. 
 
QUOTES MENSUALS: Les que es determinen en el següent quadre de tarifes: 
 

 Serveis fixes Serveis esporàdics 
Servei matí i tarda de 9 a 12 h i de 15 a 17 h 172,80 € 
Servei matí i tarda de 9 a 12 h i de 15 a 18 h 207,36 € 
Servei matí de 9 a 12 h 151,26 € 20,28 € 
Servei tarda de 15 a 17 h 110,98 € 13,34 € 
Servei tarda de 15 a 18 h 151,26 € 20,28 € 
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Servei permanència: 
de 8 a 9 h 40,28 € 6,94 € 
de 12 a 13 h 40,28 € 6,94 € 
De 13 a 15 h 40,28 € 6,94 € 
de 17 a 18 h 40,28 € 6,94 € 
Hora extra 40,28 € 6,94 € 

Servei menjador de 12 a 15 h (inclou dormitori) 138,72 € 9,60 € 
Servei menjador de 12 a 15 h menú triturat (inclou 
dormitori) 100,00 € 7,60 € 

Servei menjador de 12 a 13 h (sense dormir) 106,71 € 9,27 € 
Servei menjador de 12 a 13 h menú triturat (sense 
dormitori) 75,00 € 7,27 € 

Migdia nadons etapa de lactància de 12 a 15 h 66,69 € 8,54 € 
 
Reduccions a les quotes als usuaris de l’escola bressol municipal empadronats al municipi de Sant 
Celoni: 
 

Condició de l’usuari Bonificació Renda familiar.  
Llindar econòmic màxim Acreditació 

Família nombrosa 

De 2 ò 3 fills 
15% 

50.000 € anuals Carnet de família 
nombrosa De 4 o més fills 60.000 € anuals 

Família monoparental 

 15% 37.500 € anuals Carnet de família 
monoparental 

Segon germà matriculat  

Segon germà matriculat a l’escola 10% 50.000 € anuals  
 
Article 5. Acreditament i període de pagament 
 
El preu públic corresponent a la prestació de serveis i realització d’activitats a l’escola bressol 
municipal s'acredita en el moment de formalitzar la matrícula, independentment de  la rebuda efectiva 
dels serveis si és que la seva manca fos per causes imputables al sol·licitant. 
 
Les tarifes corresponents a cada mensualitat s’acrediten el dia 1 del mes corresponent. 
 
Els terminis de pagament del preu públic en període voluntari són els següents: 
 
Matrícula: del dia 1 de setembre de 2015 al dia 2 de novembre de 2015. 
Mensualitat de setembre: del dia 1 de setembre de 2015 al dia 3 de novembre de 2015. 
Mensualitat d’octubre: del dia 1 d’octubre de 2015 al dia 2 de desembre de 2015. 
Mensualitat de novembre: del dia 2 de novembre de 2015 al dia 5 de gener de 2016. 
Mensualitat de desembre: del dia 1 de desembre de 2015 al dia 2 de febrer de 2016. 
Mensualitat de gener: del dia 4 de gener de 2016 al dia 8 de març de 2016. 
Mensualitat de febrer: del dia 1 de febrer de 2016 al dia 4 d’abril de 2016. 
Mensualitat de març: del dia 1 de març de 2016 al dia 3 de maig de 2016. 
Mensualitat d’abril: del dia 1 d’abril de 2016 al dia 2 de juny del 2016. 
Mensualitat de maig: del dia 2 de maig de 2016 al dia 5 de juliol de 2016. 
Mensualitat de juny: del dia 1 de juny de 2016 al dia 2 d’agost de 2016. 
Mensualitat de juliol: del dia 1 de juliol de 2016 al dia 2 de setembre de 2016. 
 
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés 
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1. La quota corresponent a la matrícula de l’escola bressol s’haurà de pagar en el moment de 
formalització la matrícula, mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en les oficines 
municipals. 
 
2. Les quotes corresponents a les mensualitats s’hauran de pagar a l’inici del cada mensualitat, 
mitjançant domiciliació bancària. 
 
3. Les quotes liquidades i no satisfetes en els terminis determinats a l’article 5è de la present 
ordenança s’exigiran per la via de constrenyiment. 
 
4. Les altes que es produeixin una vegada finalitzat el període de matriculació s’exigiran en règim 
d’autoliquidació: quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat 
l’imprès d’autoliquidació del preu públic; alternativament, poden presentar-se en el servei municipal 
competent els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal responsable presti 
l’assistència necessària per a determinar el deute. L’ingrés de la quota s’efectuarà en el termini màxim 
de deu dies, comptats a la presentació de l’autoliquidació. 
 
Una vegada efectuada la matrícula, el pagament de les mensualitats es regirà per allò determinat als 
apartats 2 i 3 del present article. 
 
Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l'Ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del ...... i 
que ha quedat definitivament aprovada en data ......, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en 
el Butlletí oficial de la província de Barcelona i regirà a partir del dia 1 de setembre de 2015 fins la 
seva modificació o derogació expressa. 
 
 
4. Publicar al Butlletí oficial de la província de Barcelona el text íntegre de l’Ordenança fiscal 
definitivament aprovada, la qual entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació. 
 
5. Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar quanta 
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.  
 
 
10. RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES A L’APROVACIÓ 
DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24, REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ENSENYAMENT AL 
CENTRE MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ DE SANT CELONI. 
 
En data 26.03.2015 el Ple de la corporació va aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal 
número 24, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis i realització d’activitats 
d’ensenyament especials al Centre municipal d’expressió de Sant Celoni. 

Els acords provisionals juntament amb els expedients de què porten causa han estat  
exposats al públic mitjançant anuncis inserits al Butlletí oficial de la província de data 
13.04.2015 i al tauler d’anuncis de la Corporació, havent-se presentat als serveis econòmics 
municipals durant el període d’exposició pública les següents al·legacions i reclamacions: 
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• Escrit del Sr. Josep Benito, en nom de l’AMPA de El blauet, presentat en data 
04.05.2015, demanant s’ampliïn les bonificacions per a famílies monoparentals amb 
un sol fill, i s’augmenti el percentatge bonificat per al segon i tercer fills escolaritzats. 
 

• Escrit del Sr. Mariano Olmos López i 29 signants més, presentat en data 
05.05.2015, demanant que no s’estableixin diferències de tracte en el cobrament de 
les taxes entre els usuaris empadronats al municipi i els no empadronats. 

L’Àrea de Cultura ha emès els següents informes: 

En quan a l’al·legació del Sr. Mariano Olmos López i 29 signants més, informe de data 
09.07.2015, informant favorablement l’equiparació de les taxes de l’alumnat de Sant Celoni 
a l’escola bressol municipal El blauet, l’Escola de música i teatre i l’Escola d’adults. 

En quant a l’al·legació del Sr. Josep Benito, informe de data 09.07.2015, informant 
favorablement la incorporació de les famílies monoparentals amb un sol fill a la bonificació 
del 15% per equiparar-les a la bonificació que reben les famílies monoparentals de categoria 
especial a l’escola bressol El blauet, l’Escola de música i Escola d’adults. Respecte a 
incrementar fins el 25% pel segon germà i el 50% pel tercer germà o successius, l’al·legació 
no té cap mena de motivació i, en conseqüència, a nivell tècnic no es considera atendible la 
petició. 

 
De conformitat amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, és preceptiva la resolució 
de les al·legacions formulades. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor accidental i per les raons anteriorment esmentades, a 
proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Resoldre l’al·legació formulada pel Sr. Mariano Olmos López i 29 signants més, demanant 
que no s’estableixin diferències de tracte en el cobrament de les taxes entre els usuaris 
empadronats al municipi i els no empadronats, en el sentit de estimar-la en la seva integritat. 
 
2. Resoldre l’al·legació formulada pel Sr. Josep Benito, en nom de l’AMPA de El blauet, 
demanant que s’ampliïn les bonificacions per a famílies monoparentals amb un sol fill i 
s’augmenti el percentatge bonificat per al segon i tercer fills escolaritzats, en el sentit 
d’ampliar les bonificacions per a famílies monoparentals amb un sol fill i desestimar la 
petició d’augmentar el percentatge bonificat per al segon i tercer fills escolaritzats 
 
3. Aprovar definitivament l’Ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per la 
prestació dels serveis i realització d’activitats d’ensenyament especials al Centre municipal 
d’expressió de Sant Celoni, en la qual s’incorporen les al·legacions estimades, amb el 
següent redactat: 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ENSENYAMENT 
AL CENTRE MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ  DE SANT CELONI. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen 
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els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels 
serveis i la realització d’activitats d’ensenyament al Centre municipal d’expressió de Sant Celoni, que 
es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyament 
al Centre municipal d’expressió  de Sant Celoni. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o 
es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats d’ensenyament que es detallen a 
l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus pares o 
tutors. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que els subjectes 
passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyament que s’hagin 
sol·licitat o que s'utilitzin, i es composa d’una matrícula a ingressar en el moment de la inscripció al 
curs i una tarifa mensual. 
 
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
 
MATRICULA: Import equivalent a una mensualitat de les determinades en el quadre de tarifes. 
S’ingressa en el moment de formalitzar la inscripció. La matrícula en cap cas serà objecte de devolució 
en el cas que l’alumne deixi d’assistir als ensenyaments del centre o realitzi un canvi en la tipologia de 
l’ensenyament que rep. Només en el cas que, a petició raonada de l’alumne i amb l’informe favorable 
de la direcció del Centre municipal d’expressió i de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, s’accepti un 
canvi de la tipologia de l’ensenyament, la matrícula a abonar serà la diferència entre la matrícula 
realment satisfeta i la que correspon al nova tipologia d’ensenyament que realitzarà. 
 
QUOTES MENSUALS: Les que es determinen en el següent quadre de tarifes: 
 
PROGRAMES  Vies EM - Quota matrícula: Una mensualitat Quota mensual (€) 
SENSORIAL via 1 1 assignatura 18,17 
INICIAL / RODA via 1 1 assignatura 19,99 
RODA via 1 1 assignatura + roda instrument 40,00 

via 0 Instrument + 3 o 4 assignatures 89,98 
BÀSIC 
 
AMPLIACIÓ 
 
JOVE/ADULT 

via 1 Instrument + 2 assignatures 79,98 
via 2 Instrument + 1 assignatura 66,67 
via 3 2 assignatures 40,00 
via 4 1 assignatura 19,99 
via 5 Prova accés: Instrument + 2 assignatures 93,31 
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via 6 Instrument sol (Ampliació i Jove/Adult) 49,98 
via 7 2n Instrument (Ampliació i Jove/Adult) 32,15 

PROGRAMES  Vies EM - Quota matrícula: Una mensualitat  Quota mensual (€) 
via 0 Instrument + 3 ò 4 assignatures 96,66 

 
JOVE/ADULT 
a partir de 19 anys 

via 1 Instrument + 2 assignatures 86,66 
via 2 Instrument + 1 assignatura 73,32 
via 3 2 assignatures 40,00 
via 4 1 assignatura 19,99 
via 5 Prova accés: Instrument + 2 assignatures 101,10 
via 6 Instrument sol  62,37 
via 7 2n Instrument 40,11 
via 0 Instrument + 3 o 4 assignatures 110,35 

 
JOVE/ADULT 
a partir de 26 anys 

via 1 Instrument + 2 assignatures 95,07 
via 2 Instrument + 1 assignatura 86,36 
via 3 2 assignatures 45,82 
via 4 1 assignatura 30,55 
via 5 Prova accés: Instrument + 2 assignatures 110,92 
via 6 Instrument sol  81,46 
via 7 2n Instrument 52,39 

AULA TALLER via 1 Aula taller de música 19,07 
Via 2 Aula taller de música + una assignatura 29,07 

PROGRAMES  Vies ET - Quota matrícula: Una mensualitat Quota mensual 

SENSORIAL via 1 1 assignatura  18,17 
  (Si també està matriculat/da a l'EM) 15,44 

INICIAL/BÀSIC/JOVE via 1 1 assignatura 19,99 
  (Si també està matriculat/da a l'EM) 17,00 

BÀSIC/JOVE via 1 2 assignatures 23,71 
  (Si també està matriculat/da a l'EM) 20,15 
Via 2 2 assignatures + complementària 43,71 

(Si també està matriculat/da a l'EM) 37,15 

ADULT  via 1 2 assignatures 35,57 
  (Si també està matriculat/da a l'EM) 30,23 

AULA TALLER via 1 Aula taller de teatre  19,07 
  (Si també està matriculat/da a l'EM) 11,44 
via 2 Aula taller de teatre + una assignatura 29,07 

(Si també està matriculat/da a l'EM) 24,71 
 
Reduccions a les quotes de l’ensenyament de l’Escola de música per a persones empadronades al 
municipi de Sant Celoni: 
 

Condició de l’usuari Bonificació Renda familiar.  
Llindar econòmic màxim Acreditació 

Família nombrosa 

De 2 ò 3 fills 
15% 

50.000 € anuals Carnet de família 
nombrosa De 4 o més fills 60.000 € anuals 

Família monoparental 

 15% 37.500 € anuals Carnet de família 
monoparental 

Segon germà matriculat  
Fins al primer grau de 
consanguinitat (s’aplicarà el criteri 
de menys a més edat) 

10% 50.000 € anuals  
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Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
La taxa per ensenyament al Centre municipal d'expressió s'acredita en el moment de formalitzar la 
matrícula a cada curs escolar, independentment de  la rebuda efectiva d’ensenyament si és que la 
seva manca fos per causes imputables al sol·licitant. 
 
Les quotes corresponents a cada mensualitat s’acrediten el dia 1 del mes corresponent. 
 
Els terminis de pagament de la taxa en període voluntari són els següents: 
 
Matrícula: del dia 1 de setembre de 2015 al dia 2 de novembre de 2015. 
Mensualitat de setembre: del dia 1 de setembre de 2015 al dia 3 de novembre de 2015. 
Mensualitat d’octubre: del dia 1 d’octubre de 2015 al dia 2 de desembre de 2015. 
Mensualitat de novembre: del dia 2 de novembre de 2015 al dia 5 de gener de 2016. 
Mensualitat de desembre: del dia 1 de desembre de 2015 al dia 2 de febrer de 2016. 
Mensualitat de gener: del dia 4 de gener de 2016 al dia 8 de març de 2016. 
Mensualitat de febrer: del dia 1 de febrer de 2016 al dia 4 d’abril de 2016. 
Mensualitat de març: del dia 1 de març de 2016 al dia 3 de maig de 2016. 
Mensualitat d’abril: del dia 1 d’abril de 2016 al dia 2 de juny del 2016. 
Mensualitat de maig: del dia 2 de maig de 2016 al dia 5 de juliol de 2016. 
Mensualitat de juny: del dia 1 de juny de 2016 al dia 2 d’agost de 2016. 
Mensualitat de juliol: del dia 1 de juliol de 2016 al dia 2 de setembre de 2016. 
 
Tal com estableix l’article 24.3 Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament 
General de Recaptació, es substitueix l’anunci de cobrament per notificació individual dels terminis de 
pagament. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La quota corresponent a la matrícula de l’Escola de música s’haurà de pagar en el moment de 
formalització la matrícula, mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en les oficines 
municipals. 
 
2. Les quotes corresponents a cada mensualitat s’hauran de pagar durant la respectiva mensualitat, 
mitjançant domiciliació bancària. 
 
3. Les quotes liquidades i no satisfetes en els terminis determinats a l’article 7 de la present ordenança 
s’exigiran per la via de constrenyiment. 
 
4. Les altes que es produeixin durant el curs escolar, una vegada finalitzat el període de matriculació, 
s’exigiran en règim d’autoliquidació: quan es sol·liciti la prestació del servei, es presentarà degudament 
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa; alternativament, poden presentar-se en el servei 
municipal competent els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal responsable 
presti l’assistència necessària per a determinar el deute. L’ingrés de la quota s’efectuarà en el termini 
màxim de deu dies comptats a la presentació de l’autoliquidació. 
 
5. Una vegada efectuada la matrícula, el pagament de les mensualitats es regirà per allò determinat 
als apartats 2 i 3 del present article. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
  
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i  l’Ordenança 
general. 
 
Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l'Ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
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d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia ......, entrarà en vigor 
al dia següent al de publicació en el Butlletí oficial de la província i regirà a partir de l’1 de setembre de 
2015 fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
4. Publicar al Butlletí oficial de la província de Barcelona el text íntegre de l’Ordenança fiscal 
definitivament aprovada, la qual entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació. 
 
5. Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar quanta 
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.  
 
 
11. RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES A L’APROVACIÓ 
DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS A L’ESCOLA D’ADULTS 
MUNICIPAL 
 
En data 26.03.2015 el Ple de la corporació va aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal 
número 28, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials a 
l’Escola d’adults municipal. 
 
Els acords provisionals juntament amb els expedients de què porten causa han estat 
exposats al públic mitjançant anuncis inserits al Butlletí oficial de la província de data 
13.04.2015 i al tauler d’anuncis de la Corporació, havent-se presentat als serveis econòmics 
municipals durant el període d’exposició pública les següents al·legacions i reclamacions: 
   

• Escrit del Sr. Josep Benito, en nom de l’AMPA de El blauet, presentat en data 
04.05.2015, demanant s’ampliïn les bonificacions per a famílies monoparentals amb 
un sol fill, i s’augmenti el percentatge bonificat per al segon i tercer fills escolaritzats. 
 

• Escrit del Sr. Mariano Olmos López i 29 signants més, presentat en data 
05.05.2015, demanant que no s’estableixin diferències de tracte en el cobrament de 
les taxes entre els usuaris empadronats al municipi i els no empadronats. 

 
L’Àrea de Cultura ha emès els següents informes: 
 
En quan a l’al·legació del Sr. Mariano Olmos López i 29 signants més, informe de data 
09.07.2015, informant favorablement l’equiparació de les taxes de l’alumnat de Sant Celoni 
a l’escola bressol municipal El blauet, l’Escola de música i teatre i l’Escola d’adults. 

 
En quant a l’al·legació del Sr. Josep Benito, informe de data 09.07.2015, informant 
favorablement la incorporació de les famílies monoparentals amb un sol fill a la bonificació 
del 15% per equiparar-les a la bonificació que reben les famílies monoparentals de categoria 
especial a l’escola bressol El blauet, l’Escola de música i Escola adults. Respecte a 
incrementar fins el 25% pel segon germà i el 50% pel tercer germà o successius, l’al·legació 
no té cap mena de motivació i en conseqüència, a nivell tècnic no es considera atendible la 
petició. 
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De conformitat amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, és preceptiva la resolució 
de les al·legacions formulades. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor accidental i per les raons anteriorment esmentades, a 
proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Resoldre l’al·legació formulada pel Sr. Mariano Olmos López i 29 sotasignants més, 
demanant que no s’estableixin diferències de tracte en el cobrament de les taxes entre els 
usuaris empadronats al municipi i els no empadronats, en el sentit de estimar-la en la seva 
integritat. 
 
2. Resoldre l’al·legació formulada pel Sr. Josep Benito, en nom de l’AMPA dEl blauet, 
demanant s’ampliïn les bonificacions  per a famílies monoparentals amb un sol fill, i 
s’augmenti el percentatge bonificat per al segon i tercer fills escolaritzats, en el sentit 
d’ampliar les bonificacions  per a famílies monoparentals amb un sol fill, i desestimar la 
petició d’augmentar el percentatge bonificat per al segon i tercer fills escolaritzats 
 
3. Aprovar definitivament l’Ordenança fiscal número 28, reguladora de la taxa per la 
prestació dels serveis d’ensenyaments especials a l’Escola d’Adults municipal, en la qual 
s’incorporen les al·legacions estimades, amb el següent redactat: 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS A L’ESCOLA 
D’ADULTS MUNICIPAL 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la 
realització d’activitats d’ensenyament especials a l’escola d’adults municipal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyament 
en l’escola d’adults, destinada a impartir ensenyaments especials. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o 
es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats d’ensenyament que es detallen a 
l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus pares o 
tutors. 
 
Article 4. Responsables i Successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
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3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i 
entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que els subjectes 
passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments especials 
que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin. 
 
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 

  TARIFES 

ENSENYAMENT
S INICIALS 

Aprendre a llegir i escriure nivell I 17,67 € 

Aprendre a llegir i escriure nivell II 17,67 € 

Perfeccionar la lectura i l’escriptura 17,67 € 

Perfeccionar competències bàsiques 24,55 € 

Certificat 24,55 € 

ACCÈS AL 
SISTEMA 
REGLAT 

Graduat en educació secundària 

3 trimestres:  
111,84 € 
 2 trimestres:  
74,56 € 
1 trimestre:  
37,28 €   

Prova d'accés als cicles formatius de grau mig 50,00 € 

Prova d'accés als cicles formatius de grau superior i a 
la universitat per a majors de 25 anys: matèries 
comunes  75,00€ Prova d'accés als cicles formatius de grau superior i a 
la universitat per a majors de 25 anys: assignatures 
especifiques 

ANGLÈS 

Nivell inicial 158,78 € 

Nivell elemental 158,78 € 

Nivell preintermedi 158,78 € 

Nivell PET 334,82 € 

Nivell UPPER 334,82 € 

Nivell FIRST 334,82 € 

Nivell ADVANCED 334,82 € 

ALEMANY 

Nivell inicial  334,82 € 

Nivell elemental 334,82 € 

Nivell preintermedi 334,82 € 

Nivell intermedi 334,82 € 

Nivell inicial 334,82 € 

FRANCÈS Nivell elemental 334,82 € 
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Nivell preintermedi 334,82 € 

INFORMÀTICA 

Alfabetització digital I 11,06 € 

Alfabetització digital II  11,06 € 

Alfabetització digital II 11,06 € 

Preparació proves ACTIC 11,06 € 

 
 

 

2. Reduccions a les quotes de l’ensenyament de l’Escola d’adults per a persones empadronades al 
municipi de Sant Celoni: 
 

Condició de l’usuari Bonificació Renda familiar.  
Llindar econòmic màxim Acreditació 

Família nombrosa 

De 2 ò 3 fills 
15% 

50.000 € anuals Carnet de família 
nombrosa De 4 o més fills 60.000 € anuals 

Família monoparental 

 15% 37.500 € anuals Carnet de família 
monoparental 

Segon germà matriculat  

Segon germà matriculat a l’escola 10% 50.000 € anuals  
 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
La taxa per ensenyament a l’Escola d’adults s’acredita en el moment de formalitzar la matrícula a cada 
curs escolar, independentment de la rebuda efectiva d’ensenyament si és que la seva manca fos per 
causes imputables al sol·licitant. 
 
Els terminis de pagament de la taxa en període voluntari són els següents: 
 
Matrícula: del dia 1 de setembre de 2015 al dia 2 de novembre de 2015. 
 
S’estableix la liquidació en dos terminis del 50% del cost de la matrícula als cursos següents: 
 

- Graduat en educació secundària (3 trimestres) 
- Anglès nivells inicial, elemental, preintermedi, PET, UPPER, FIRST i ADVANCED 
- Alemany nivells inicial, elemental, preintermedi i intermedi 
- Francès nivell inicial, elemental i preintermedi 

  
En aquests cursos, els terminis de pagament de la taxa són els següents: 
 
1r pagament: del dia 1 de setembre de 2015 al dia 2 de novembre de 2015 
2n pagament: del dia 2 de novembre de 2015 al dia 5 de gener de 2016. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa per serveis a l’Escola d’adults s’haurà de pagar en el moment de formalització la matrícula, 
mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals. 
 
2. Les quotes liquidades i no satisfetes en els terminis determinats a l’article 7è de la present 
ordenança s’exigiran per la via de constrenyiment. 
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3. Les altes que es produeixin durant el curs escolar, una vegada finalitzat el període de matriculació 
s’exigiran en règim d’autoliquidació: quan es sol·liciti la prestació del servei, es presentarà degudament 
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa; alternativament, poden presentar-se en el servei 
municipal competent els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal responsable 
presti l’assistència necessària per a determinar el deute. L’ingrés de la quota s’efectuarà en el termini 
màxim de deu dies comptats a la presentació de l’autoliquidació. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’Ordenança 
general. 
 
Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l'Ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió de ...... i 
que ha quedat definitivament aprovada en data ......, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en 
el Butlletí oficial de la província de Barcelona i regirà a partir del dia 1 de setembre de 2015 fins la 
seva modificació o derogació expressa. 
 
 
4. Publicar al Butlletí oficial de la província de Barcelona el text íntegre de l’Ordenança fiscal 
definitivament aprovada, la qual entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació. 
 
5. Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar quanta 
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.  
 
 
12. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I EL REGIDOR 
DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE MARÇ, ABRIL, MAIG I JUNY DE 
2015. 
 
El Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i pel 
regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de març, abril, maig i juny de 2015, una còpia 
de les quals ha estat a disposició dels regidors i regidores a la Secretaria municipal, a 
efectes de la seva consulta. 
 
 
13. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE MARÇ, ABRIL, MAIG I JUNY DE 
2015. 
 
Durant el mesos de març a juny de 2015, i per cobrir necessitats urgents i inajornables, 
l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:  
 

- 4 docents per a cursos de formació ocupacional (subvenció SOC) 
- 5 auxiliars administratives (substitució per IT) 
- 6 tècnics auxiliars per a l’Escola bressol municipal 
- 1 coordinador del Parc del Montnegre i del Corredor 
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- 1 tècnic auxiliar del Pla Educatiu d’Entorn 
- 1 peó d’instal·lacions esportives 
- 1 vigilant de zona blava 
- 1 tècnic mitjà com agent de AODL 
- 1 administrativa a l’Àrea de Territori 
- 1 oficial  d’instal·lacions elèctriques 
- 1 docent a l’Escola d’adults 
- 4 auxiliars administratives (Pla Ocupació) 
- 1 administratiu/va (Pla Ocupació) 
- 2 tècnics auxiliars (Pla Ocupació) 
- 5 conserges (Pla Ocupació) 
- 3 peons de neteja viària (Pla Ocupació) 
- 3 peons de jardineria (Pla Ocupació) 
- 1 oficial de jardineria (Pla Ocupació) 
- 1 peó electricista (Pla Ocupació) 
- 1 oficial electricista (Pla Ocupació) 
- 1 oficial paleta (Pla Ocupació) 
- 2 arquitectes tècnics (Pla Ocupació) 
- 1 enginyer industrial (Pla Ocupació) 
- 1 tècnic mitjà en educació i joventut (Pla Ocupació) 
- 1 tècnic mitjà d’empresa (Pla Ocupació) 
- 1 tècnic mitjà en salut comunitària (Pla Ocupació) 
- 1 tècnic mitjà d’ocupació (Pla Ocupació) 
- 1 treballador social (Pla Ocupació) 
- 1 tècnic mitjà per al Museu del Bosc (Pla Ocupació) 
 

D’acord amb 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 març a juny de 2015:  
 
Març 2015 
Alicia Cano Domene 
Oliver Sánchez-Camacho Garcia 
Jaume Bosacoma Cortada 
Xavier Puntí Campeny 
Anna Arenas Renau 
Estel·la Orihuela Lorente 
Marta Díez Arimany 
Verònica Martín Balsells 
 
Abril 2015 
Míriam de la Vega Martín 
Núria Moles Avariento 
Eduard Miralpeix Camps 
Lluis Julià Funollet 
Alicia Cano Domene 
 
Maig 2015 
Esther Nogués Fernández 
Mercè Sitjes Rocaspana 
Raquel Ribalta Muñoz 
Maria Garcia Torres 
Montserrat Duset Panareda 
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Diana Parés Solé 
Montserrat Moles Bertran 
Alicia Escribà Carrasco 
Edgar Moreno Laparte 
Alicia Mariño Bahamonde 
Ariadna Alonso Segura 
Míriam Cutchet Vázquez 
Paloma Carrero Grau 
Ruth Fernández Galindo 
Esther Prados Valderas 
Núria Domènech Torrent 
Anna Majó Masegué 
Aleia Font Nieto 
Núria Gutiérrez Bassas 
Alejandra Vicent Hernández 
Gemma Berlanga Ferrer 
Lluis Tarruella Giménez 
Lluis Rodríguez Felip 
Jordi Collet Cabré 
Salvador Puigtió Riera 
Francisco Cervera Planas 
Manuel Herrero Lorenzo 
José Luis Navarro Durán 
Francisco Javier Cot Novell 
Emilio Muñoz González 
Núria Pinosa Capuz 
Joan Roquet Coll 
José Manuel González Garcia 
Eduardo Avellaneda Ruiz 
Encarnació Serret Carretero 
Yolanda Prats Hoyo 
 
Juny 2015 
Daniel Carvajal Muñoz 
Míriam de la Vega Martín 
Marta Renau Fradera 
Montserrat Guitart Mas 
Víctor Franco Castellà 
Judith Gázquez Anglada 
 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 

• La Sra. Montes pregunta quan està previst que s’acabin les obres 
d’urbanització de la Carretera Vella. 

 
El Sr. alcalde respon que la previsió inicial era que les obres acabessin a finals d’agost o 
principis de setembre, però s’ha trobat el que s’anomena un prisma de telefònica que 
consisteix en un conjunt de connexions telefòniques amb un encreuament (que se sabia que 
hi era, però normalment està a una alçada diferent). En aquest cas coincideix exactament 
amb la mateixa cota del clavegueram. Per solucionar aquest problema tècnic s’han hagut de 
fer una sèrie d’actuacions força complexes, raó per la qual segurament s’allargarà el termini 
d’execució de les obres.  
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 El Sr. Saurí diu que en la passada legislatura es va acordar introduir una 

bonificació per a persones aturades en les quotes del complex esportiu Sot de 
les Granotes. S’ha incorporat finalment aquest abonament? Si és així, com 
esta funcionant?  

 
La Sra. Miracle respon que la partida pressupostària per bonificar les quotes als aturats del 
complex esportiu Sot de les granotes, havia de sortir de l’Àrea de Comunitat. El fet és que 
en el pressupost de 2015 no hi ha una partida per aquest concepte, i ens hem trobat –diu-  
que si decidim atendre les quotes dels aturats del Sot de les granotes, no podrem arribar a 
totes les famílies que necessiten assistència més bàsica perquè els diners estan molt 
ajustats i la partida gran destinada a ajuts socials s’esgotaria abans d’acabar l’any. Es 
podria preveure, però, d’incorporar una partida en el pressupost de 2016 per a aquest 
concepte. 
 
El Sr. Saurí pregunta si la voluntat de l’equip de govern és aplicar aquestes bonificacions 
l’any 2016. 
  
La Sra. Miracle diu que entén que sí, però s’ha de parlar i valorar si es pot assignar una  
quantitat per a aquest concepte. 
 
El Sr. Saurí insisteix en preguntar si la intenció de l’equip de govern és incorporar aquesta 
partida en el proper pressupost. 
 
El Sr. alcalde respon que hi ha voluntat per part de l’equip de govern, però cal asseure’s a 
negociar –diu-, recollir les aportacions dels diferents grups municipals, veure quines són les 
seves prioritats, consensuar-les i decidir tots plegats com tanquem el pressupost. Podem 
prioritzar uns temes o uns altres, però la qüestió és que, al final, els números han de 
quadrar. 
 
 

• El Sr. Saurí diu que, pel que sembla, una de les escoles bressol privades de 
Sant Celoni ha decidit aturar la seva activitat. Si aquest tancament és definitiu, 
com afectarà a la resta d’escoles bressol del municipi, especialment a “El 
blauet”? 

 
El Sr. Garcia Ramírez explica que fa tres setmanes la directora de l’escola bressol “La 
caseta del bosc” va comunicar a l’Àrea d’Educació que feia anys que tenia greus problemes 
per fer viable l’escola i que finalment havia decidit no continuar el proper curs, malgrat tenir 
matricules formalitzades. Davant d’aquesta situació –diu-, des de l’àrea hem ofert als pares 
acompanyament, informació i recolzament. Crec recordar que les famílies matriculades a 
“La caseta del bosc” per al proper curs eren 22. Alguna d’aquestes famílies podrà ser atesa 
per “El blauet”, però hi ha molt poques places disponibles (1 plaça per a nadons i 5 places 
per a infants de 2-3 anys). L’Escola Pascual és una altra alternativa per a les famílies que ho 
vulguin. També se’ls ha ofert alguna opció fora del municipi (“El sol solet”, per exemple). Per 
tant, totes les famílies tindran algun tipus de cobertura pedagògica si ho desitgen, malgrat 
que les possibilitats d’elecció són menors. També és cert que un grup de famílies afectades 
estan interessades a organitzar-se col·lectivament per mirar de mantenir algun tipus de 
continuïtat per als seus fills de 2-3 anys. Nosaltres els hem ofert assessorament tècnic legal 
a través de l’àmbit de Promoció Econòmica. Les famílies ho estan estudiant i no sé encara 
quina decisió prendran.  
 
 

• El Sr. Saurí formula una darrera pregunta, també relacionada amb l’escola 
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bressol “El blauet”. Sembla ser –diu- que després de 12 mesos de baixa, la 
directora de l’escola s’ha reincorporat al seu lloc de treball. Recordem que 
l’anterior equip de govern la va apartar del càrrec desprès d’una polèmica per 
les seves formes de fer. Volíem saber com encararà el nou equip de govern la 
tasca de direcció de l’escola bressol, si es farà un seguiment o com es 
planteja la situació. 

 
El Sr. Garcia Ramírez respon que aquesta persona té l’alta administrativa, que no és l’alta 
mèdica i, per tant, no està segurament en les millors condicions. De moment, està gaudint 
de les vacances de 2014 i 2015 que, per llei, li corresponen. Volem ser molt respectuosos a 
nivell personal i familiar amb aquesta persona, i mirar les opcions que tenim. Hem de 
garantir al màxim l’estabilitat de “El blauet”. L’equip que està assumint actualment les 
funcions de direcció de l’escola té el nostre suport i confiança. Però la situació laboral és 
complicada. Més endavant, ens podem trobar els grups municipals i comentar com queda 
resolt tot plegat.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.08 hores i s’estén la 
present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
L’alcalde,      El secretari municipal, 
Francesc Deulofeu Fontanillas    Ramon Oriol Grau 


