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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2016  
 
 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 02/2016 
Data: 31 de març de 2016  
Inici: 21.03 hores 
Fi: 1.00 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  
 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: Antoni Peralta Garcerá 
Interventor: Joan Muntal Tarragó 
 
Ordre del dia: 

I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de les sessions plenàries del 07.10.15, del 25.11.2015 i 

del 28.01.2016. 
 
2. Donar compte de la presa de possessió del càrrec de regidor municipal del Sr. José 

Capote Martín per la llista del partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
progrés ( PSC-CP). 

 
3. Aprovació, si escau, de l’acord de desestimació d’al·legacions presentades a 

l’aprovació inicial del pla parcial del sector P-16 Residencial Institut, i aprovació 
provisional del referit pla parcial. 
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4. Aprovació, si escau, de la incorporació d’un nou membre al Consell de poble de la 

Batllòria. 
 

5. Elecció, si escau, de les persones que han d’exercir les funcions de jutge de pau, titular 
i suplent. 

 
6. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental d’avaluació de l’execució 

del pressupost de la Corporació del quart trimestre de 2015. 
 
7. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental corresponent a l’informe de 

morositat corresponent del quart trimestre de 2015. 
 
8. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental relatiu als reparaments 

efectuats des del 13.11.2015 fins al 14.03.2016. 
 

9. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici de 
2015. 

 
10. Aprovació inicial, si escau, del projecte del pressupost general per a l’exercici de 2016, 

les seves bases d’execució i la plantilla orgànica d’aquesta Corporació. 
 

11. Aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió 
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 1/2016. 

 
12. Aprovació, si escau, de la resolució de les al·legacions formulades a la modificació de 

les ordenances fiscals per a l’exercici 2016 i següents i aprovació definitiva de les 
mateixes.  

 
13. Aprovació, si escau, de l’abonament al personal al servei de l’Ajuntament de Sant Celoni de 

la darrera part de la paga extraordinària de desembre de 2012. 
 

14. Aprovació, si escau, de l’informe motivat per a la modificació de tarifes i aprovació dels 
preus d’ingressos no tarifaris del servei de subministrament d’aigua potable.  

 
15. Aprovació, si escau, dels nous preus per a la prestació del servei d’explotació, 

conservació i manteniment del sistema de sanejament de Sant Celoni i la Batllòria. 
 

16. Aprovació, si escau, de les inversions proposades per la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, per a la gestió del centre municipal d’esports Sot de les 
Granotes. 

 
17. Ratificació, si escau, de la resolució de l’Alcaldia per a la interposició de requeriment previ 

en relació al text refós del Pla especial del catàleg de Masies i Cases Rurals de Sant 
Celoni. 

 
18. Aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del pla general d’ordenació 

relativa a l’àmbit de l’IES Baix Montseny.  
 

19. Aprovació, si escau, de la modificació de 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. 
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20. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 29, reguladora del 
preu públic per a serveis d’escola bressol. 

 
21. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 28, reguladora de 

la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyament especials a l’Escola d’Adults 
municipal. 

 
22. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, amb motiu del Dia internacional dels 

drets de les dones, el passat 8 de març. 
 

23. Moció presentada pel grup municipal de la CUP Sant Celoni demanant el canvi de 
criteris reguladors d’admissió d’alumnes a l’Escola Bressol “ El Blauet”. 

 
24. Moció presentada pels grups municipals de CiU, PSC-CP, CUP-PC-PA, ERC-AM, i 

ICV-EUIA-SCBP-E, i a petició del col·lectiu de Mares del Baix Montseny, de suport a la 
petició popular per a la introducció del servei d’urgències pediàtriques a l’Hospital de 
Sant Celoni. 

 
25. Moció presentada pels grups municipals de ICV-EUIA-SCBP-E, de denúncia contra 

l’acord entre la UE i l’Estat de Turquia. 
 

II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 

26. Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana 
en els mesos de gener i febrer de 2016. 
 
27. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els 
mesos de gener i febrer de 2016. 
 
28.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 els punts de 
l’ordre del dia. 
 
Pren la paraula una persona assistent al públic explicant la problemàtica en relació al 
projecte del Pla parcial P-16, amb la nova situació de la rotonda, que ha d’unir el P-16 amb 
el P-13. Explica que la nova situació de la rotonda està afectant als veïns del sector de Can 
Giralt del P-13 i que encara no se’ls hi ha comunitat quina serà l’afectació real a les seves 
vivendes, i per tot això demana que es voti negativament al desenvolupament del P-16, 
almenys de la manera en què es planteja, i explica que tenen dret a saber de quina manera 
això ha d’afectar a les seves vides en un futur.  
 

Fa ús de la paraula el Sr. Francisco Valderas Ruiz exposant la situació que representa la 
cria del mosquit tigre, que pot afavorir l’expansió del mosquit tigre transmissor del virus zika,  
que pot significar per a la salut pública. Per tot això, sol·licita una actuació de l’Ajuntament al 
respecte. 
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Continua preguntant si la policia local disposa d’algun cotxe patrulla amb desfibril·lador, i a 
la visita del Conseller de Cultura a Sant Celoni, es va plantejar alguna solució en relació a la 
problemàtica del mosquit tigre, transmissor del virus zika i del perill que suposa per a la salut 
pública, que diu que ja  va exposar al darrer ple municipal. 
 
Fa ús de la paraula un altre senyor assistent primer esmenta que col·labora amb el senyor 
Valderas Ruiz amb el tema de la problemàtica dels mosquits, però el que desitja manifestar 
són uns fets urbanístics referent a la ubicació de les torres 140, 141 i 142 i  la seva relació 
amb els plans parcials P-16, P-13 i P-12 ,va enviar un comunicat sobre el soterrament de la 
línea d’alta tensió el passat 16 de març. 
 
Pren la paraula una altre persona del públic comentant que vol deixar clar que ell demana 
que s’estudiï i es debati el punt referent a l’aprovació, si s’escau, del pla parcial del P-16 
exposant que van realitzar al·legacions al projecte per possibles defectes de forma, a part, 
també es van reunir amb tots els grups municipals, explicant i justificant tots els motius reals 
pels quals s’oposen al canvi d’ubicació de la rotonda que haurà d’unir el P-16 amb el P-13.  
 
Finalment exposa que els veïns de Can Giralt, en cap cas estan en contra de la construcció 
del Museu del Bosc a Sant Celoni, i que són grans entusiastes envers  el projecte i comenta 
que voldria conèixer  els costos que suposaria que el carrer Esteve Cardelús passés per 
sobre de la línia elèctrica soterrada, aprofitant d’aquesta manera molt millor l’espai, tot lluny 
dels 6 habitatges ara afectats.  
 
Diu que per tot això demanen que, tenint en compte aquests al·legats, que es continuï 
recolzant, demanant i lluitant pel Museu del Bosc de Sant Celoni i que es voti negativament 
a l’actual traçat del P-16, almenys fins que no els mostrin i explicitin que les alternatives 
estudiades que no afecten a la convivència dels veïns, veuen greument perjudicats pel 
projecte actual.  
 
Fa ús de la paraula un altre senyor que explica que el que es vol avui és aprovar el Pla 
parcial del P-16 de forma definitiva quan el projecte del Museu del Bosc encara es 
desconeix si es durà a terme. 
 
Pren la paraula el senyor Joan Malat exposant també el tema del projecte del Pla parcial P-
16, demanant que votin negativament a l’aprovació del Pla i que es consideri tornar a la 
primera versió del pla amb la situació anterior de la rotonda. 
 
Després d’aquesta intervenció es procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del dia de 
la sessió. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LES SESSIONS PLENÀRIES DEL 07.10.15, 
DEL 25.11.15 I DEL 28.01.16. 
 
El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular alguna observació a  
les actes de les sessions plenàries del 07.10.15, del 25.11.15 i del 28.01.16, l’esborrany de les 
quals  s'han distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap objecció, 
per unanimitat dels 16 regidors presents, s'acorda l’aprovació de les referides actes. 
 
 
2. DONAR COMPTE DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR 
MUNICIPAL DEL SR. JOSÉ CAPOTE MARTÍN PER LA LLISTA DEL PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS ( PSC-CP). 



5 
 

 
El senyor alcalde pren la paraula donant la benvinguda com a regidor al Sr. Capote i 
demanant al secretari indicacions per procedir. 
 
D’acord amb l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, en el moment de la presa de possessió i per adquirir la plena condició del càrrec, cal 
que l’electe juri o prometi acatament a la Constitució d’acord amb la fórmula establerta al Reial 
Decret 707/1979.  
 
Pren la paraula el senyor Antoni Peralta Garcerà i inicia la seva explicació dient que, un cop 
que el senyor Capote ha presentat la seva declaració d’interessos, d’activitats i béns, 
d’acord amb l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, per adquirir la plena condició del càrrec de regidor, cal que l’electe juri o prometi 
acatament a la Constitució d’acord amb la fórmula establerta al Reial Decret 707/1979.  
 
En conseqüència, el Sr. secretari li formula la següent pregunta: 
 
<< Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment amb les obligacions 
del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 
Respon el Sr. José Capote dient: “sí prometo.” 
 
El secretari continua dient que, en conseqüència s’entén que el senyor Capote ja ha pres 
possessió com a regidor i ja pot participar en el plenari. 

 
En conseqüència, el Sr. José Capote Martín, pren possessió del càrrec de regidor i s’incorpora 
immediatament al grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
(PSC-PM). 
 
 
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS 
PRESENTADES A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR P-16 
RESIDENCIAL INSTITUT, I APROVACIÓ PROVISIONAL DEL REFERIT PLA PARCIAL. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde comentant que els veïns que han fet la seva exposició han 
raonat els motius pels quals pensen que s’hauria de votar en contra. Comenta que li 
agradaria fer de manera breu una petita explicació de com va anar el mes de setembre, que 
es portava l’aprovació provisional aquest pla parcial, que ja havia estat aprovat inicialment, 
vers el qual no s’havien presentat al·legacions. Diu que al ple es va demanar al govern 
municipal que no s’aprovés i que facilités la possibilitat de poder parlar o, en tot cas, que els 
intreressats poguessin presentar al·legacions, si ho creien convenient, i diu que així es va 
fer.  
 
Per tant, diu que  es va tornar a obrir el procediment pel que qualsevol ciutadà, en fi, els 
veïns que se sentien afectats o altres persones,  poguessin presentar les al·legacions, i diu 
que es van oferir fer les reunions que calguessin a nivell polític i també a nivell tècnic. Diu 
que ja han estat explicades les reunioncs que s’han fet reunions amb els diferents grups, 
tant amb ell com alcalde i també com a regidor d’urbanisme. Diu que recorda que a la reunió 
amb els interessats, els van oferir una reunió amb els tècnics per explicar el per què de les 
diferents versions, de les diferents ubicacions. Comenta també que els mateixos interessats 
han explicat una mica que es van reunir a nivell tècnic, però més per la part potser 
administrativa.  
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Exposa que han donat també resposta a altres persones que han presentat al·legacions, no 
solament a ells i que s’ha atès a tothom que ha vingut. Conclou dient que ell ha atès en 
diferents ocasions al senyor Rodoreda per aquest i altres temes. 
  
S’excusa per tenir pendent encara algun escrit per contestar però que diu que li consta 
haver signat moltes resolucions contestant informació que s’ha demanat. Aclareix, finalment, 
que el govern ha donat resposta a les diferents instàncies que s’han presentat, donant  
informació diversa.  
 
Diu que entén que des d’aquest punt de vista, s’ha donat resposta a allò que se’ls va 
demanar al mes de setembre; diu que, tanmateix, una altre cosa és que sigui o no sigui 
compartit el criteri i la resposta facilitada. Diu que ell, evidentment, ho respecta i diu que n’hi 
ha una afectació que afecta als interessats a nivell personal, puntualitzada en el cas de la 
línia d’alta tensió.  
 
Manifesta que el dia 22 de febrer del 2007, el ple aprovà inicialment una modificació de pla 
general, no un pla parcial, en la que s’aprovà inicialment la modificació puntual del pla 
general que defineix un increment de sostre, d’habitatges respecte el que marcava el pla 
general, i en què es defineix la càrrega del soterrament de la línia d’alta tensió.  
 
Diu que en aquell ple van haver-n’hi posicionaments diferents i recorda que a l’aprovació 
provisional, és a dir, després d’un període d’al·legacions, de manera provisional s’aprovà la 
modificació parcial del pla general, amb una reducció d’un centenar d’habitatges respecte al 
que s’havia aprovat inicialment, mantenint la càrrega de la línia d’alta tensió, i possibilitant 
l’equipament on ara es construirà el Soler de Vilardell. Diu que aquella modificació 
significava vàries coses, i que el pla parcial és un document que ve després, que és 
posterior a la modificació del pla general que marca l’edificabilitat i una sèrie de càrregues.  
 
Diu que el soterrament de la línia queda definit per la modificació del pla general i no pel pla 
parcial. Diu que el pla parcial fa una estimació de costos d’acord amb l’ordenació aprovada 
pel pla general i que ara és el pla parcial el que es porta a aprovació.  
 
Diu que, per tant, es va fer una primera aprovació inicial que ha estat modificada com a 
conseqüència de la voluntat de l’ajuntament d’ubicar un espai d’equipament que no quedés 
dividit per el vial, que donés sortida a la carretera de Campins i, per tant, que permetés que 
l’equipament pensat inicialment pel Museu del Bosc, que es troba en una zona definida com 
d’equipament, tingui la zona verda que formi part de la part exterior del Museu del Bosc. Di 
que aquesta era la voluntat i que  això va provocar que es modifiqués la distribució del vial 
en la fórmula i en la manera en què s’ha plantejat.  
 
Entén que és vist de manera diferent, si es mira des de la visió del conjunt del municipi, que 
quan afecta a persones a nivell individual, i diu que s’ha treballat a nivell tècnic per intentar 
que l’afectació fos la mínima possible. Diu que hi havia alternatives amb afectacions molt 
superiors a la que finalment s’ha decidit, no solament per un tema de rasant, que també, 
sinó pel que ha de ser el vial, la comunicació que ha de tenir amb la zona d’equipament i 
directament amb la carretera de Campins. Diu que aquest ha estat el procés de reflexió que 
ha portat el disseny de tot el que és el pla parcial i és el que ha estat el motiu principal de la 
modificació precisament d’aquest pla parcial. Les al·legacions presentades diu que han estat 
contestades a nivell tècnic, que s’ha raonat i justificat el motiu de la seva desestimació. Diu 
que algunes d’elles fan referència a la viabilitat econòmica i que en la resposta s’ha explicat 
el motiu pel qual es considera que el pla sí que té una viabilitat econòmica.  
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Pel que fa al soterrament de la línia d’alta tensió, diu que ja ha explicat que això ho defineix 
el pla general, la modificació del pla general i no el pla parcial, i de com aniran el tema de 
les torres. Diu que és el projecte que faci la companyia elèctrica el que definirà finalment de 
quina manera ha d’anar. Recorda un cop més que el soterrament es planteja quan es 
modifica el pla general,  i que es planteja perquè la zona, en el moment que s’urbanitzi no 
ho hagi de fer condicionant pel pas de la línia elèctrica. Diu que aquesta decisió fou 
adoptada l’any 2007 i, posteriorment, amb l’aprovació provisional l’any 2008. Anuncia que la 
posició del seu grup serà votar favorablement al P-16 i la desestimació de les al·legacions. 
 
Intervé el Sr. Vallhonesta donant en primer lloc la benvinguda al Sr. Capote i inicia la seva 
intervenció exposant que el grup dels socialistes pensa que el pla urbanístic del P-16 és un 
benefici per al municipi de Sant Celoni. Diu que, no obstant, un grup de veïns afectats per 
aquest pla ha fet arribar la seva preocupació per la rotonda que s’ha d’ubicar a la carretera 
de Campins, com a conseqüència que els afecta en part dels seus terrenys. Per això, diu 
que el grup municipal del PSC de Sant Celoni i la Batllòria votarà a favor d’aquest punt, però 
que agafa el compromís, i espera que l’equip de govern i la resta de grups també, que quan 
es modifiqui el POUM, la qual cosa preveu per a aquesta legislatura, es treballi per intentar 
mirar diferents variables sobre aquest problema i d’aquesta manera causi el mínim problema 
possible als veïns afectats.  
 
Pren la paraula el Sr. Turon exposant que des de la CUP sempre s’han posicionat en la 
defensa del bé comú. Diu que en aquest cas s’està contraposant, per una cantó, el projecte 
del Museu del Bosc, que tot i la manca d’informació que tenen diu que es pot considerar un 
projecte estratègic, i, per un altre cantó, l’interès d’uns veïns del sector P-13, que es veuen 
afectats per una modificació del seu sector urbanístic del P-13 supeditat al Museu del Bosc 
del P-16.  
 
Continua dient que el vot del seu grup municipal hauria esta favorable si el P-16 estigués 
justificada tècnica i econòmicament, però diu que el problema surt quan, com bé han 
exposat els veïns reiteradament, no poden conèixer si s’ha mostrat o no la viabilitat 
econòmica i tècnica de les possibles alternatives que han proposat els veïnes nen les 
reunions que han mantingut amb el govern municipal i amb els serveis tècnics.  
 
Diu que cal recordar que aquesta modificació està causada per poder-hi encabir millor el 
Museu del Bosc dins del P-16, i que això afecta a dos plans, fet que entén que evidencia 
cada vegada més la necessitat de tenir un POUM, una reivindicació que remarcar que el 
seu grup no s’ha cansat de realitzar des de l’any 2007 Diu que, alhora, per poder aprovar 
aquest acord,  manca informació al seu grup per saber quin és l’actual estat del futur Museu 
del Bosc, quina és la previsió a mitjà, curt i llarg termini. Posa de relleu que, com es pot 
veure en el punt 10 de l’ordre del dia, no apareix cap partida destinada a aquest museu i 
que, davant de tots aquests dubtes exposat, el seu grup s’ha d’abstenir.  
 
Intervé la Sra. Montes dient que en aquest punt es produeix la controvèrsia que deia el Sr. 
Turon,  en el sentit que conflueix un interès particular d’uns veïns amb un situació del bé 
comú. Diu que des del punt de vista del seu grup, el que ha passat és que en principi s’ha 
assumit que no hi havia cap problema, que tot estava definit, que això era una modificació 
proposada per l’arquitecte del Museu del Bosc i de l’equip que està treballant en aquest 
projecte, i que era una millora, i diu que no s’evidenciava cap circumstància que pogués 
afectar de tal manera a uns veïns, i que en cap moment es va comentar.  
 
Exposa que també té constància que al P-13 n’hi ha el residencial esports que fa costat al 
P-16 i  que a aquesta associació de veïns tampoc se’ls havia informat, i que si bé no els 
afecta directament, també hi havia el compromís de comunicar les modificacions que n’hi 



8 
 

haguessin. Diu que tot això posa de manifest una cosa que diu que ja ha expressat alguna 
vegada, i és que pensa que el problema ha estat la gestió efectuada d’aquest problema des 
del començament. Diu que ja des del primer moment, els veïns afectats no tenien la 
consciència evident que això ho tindrien a sobre, i que quan ja se’n van adonar, no es va 
donar una resposta ràpida. Diu que quan han demanat explicacions, com el que és el 
pressupost, la contesta específica no se’ls ha facilitat; per tot això, pensa que el que hi ha 
hagut és una mala gestió del que és el procediment per portar endavant, de forma més 
clara, aquest planejament.  
 
Finalment, anuncia que el seu grup s’abstindrà per les raons exposades, i que, per altre 
banda, el Museu del Bosc és una cosa de futur, que no se sap si es farà o no es farà. Diu 
que la proposta que es feia es veia molt bé, n’hi ha un terreny darrera i es treu el carrer, i 
que això continua, però diu que darrere també està la via del tren, són 10 metres, i està 
afectant a uns veïns. Diu que, llavors, potser s’hauria d’haver estudiat amb una mica més de 
cura la solució proposada i no haver tirat endavant d’aquesta manera la situació. Expressa 
que pensava que en tot moment era una qüestió en què no hi havia cap entreband per tirar-
la endavant i ara s’ha posar de manifest que sí. Per tot això, torna a anunciar l’abstenció del 
seu grup.  
 
Intervé el Sr. Alcalde manifestant que per sortir del tema del pla general, una mica ho ha 
comentat el Partit Socialista , ho ha comentat també la CUP, no hi ha cap problema. Diu 
que, de fet, fent el relat històric, una part ell tampoc no el va viure de primera mà, però diu 
que la rotonda, d’alguna manera, és una imposició d’urbanisme de la Generalitat, perquè la 
veia com imprescindible i necessària, encara que això no era igualment compartit per part 
de la Diputació ni tampoc es veia tant transcendent per part dels propis tècnics, és a dir, n’hi 
havien alternatives a fer un vial central i es podia intentar la cruïlla resoldre la cruïlla 
d’alguna altra manera. Explica que cal treballar-la perquè això no vol dir que necessariament 
no hi hagi afectació, és a dir, també podria tenir algun altre tipus d’afectació que caldria 
treballar. Des d’aquest punt de vista, recorda que s’està parlant del P-16, no del P-13,  i que 
no es parla de Can Giralt, que està, en tot cas, per modificar, si és que s’ha de modificar, en 
el context  del pla general. Entén, però, que no té sentit en aquest moment fer cap 
modificació de Can Giralt si no es fa una modificació del pla general, perquè serà el pla 
general el què haurà d’acabar de definir-ho, i serà en la definició del pla general on es veurà 
si es pot trobar una manera de solventar aquesta situació.  Diu que és evident que, encara 
que es desenvolupi el P-16, la rotonda no serà efectiva si no es desenvolupa també el 
sector de dalt, ja que una cosa està condicionada en tot cas també a l’altra, i que, en la 
modificació del Pla general, es pot plantejar aquesta situació, veure alternatives o viabilitats 
diferents que intentin minimitzar des del propi P-13 una solució, i, manifesta estar d’acord en 
poder-ho treballar d’aquesta manera.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
1.L’Ajuntament de Sant Celoni promou en l’àmbit del sector P16 el projecte del Museu del 
Bosc. Aquest projecte preveu la necessitat de potenciar la relació dels espais interiors i 
exteriors del museu. 
 
2. Durant el procés de redacció del projecte del Museu del Bosc es va posar de manifest la 
necessitat d’estudiar la possibilitat de modificar les previsions del planejament derivat 
aprovat inicialment per resolució d’alcaldia de 9.03.2011, per resoldre els conflictes 
detectats per la situació de la previsió de reserva d’equipament en relació amb els espais 
lliures i la xarxa viària i permetre una relació directa entre els espais interiors i exteriors del 
futur Museu del Bosc, mitjançant una posició colindant de la reserva d’equipament amb els 
espais lliures de l’àmbit. 



9 
 

 
3. El Pla parcial P16 Residencial Institut és un sector a desenvolupar per compensació i el 
document d’aprovació inicial del que se’n proposa la modificació es va presentar a iniciativa 
de la comissió gestora per la formalització de la Junta de compensació del Pla parcial, 
representada en aquell moment per Josep M. Cases Massaguer en qualitat de President.  
 
4.L’aprovació inicial del document es va exposar al públic, i es van presentar al·legacions i 
sol·licitar els informes sectorials pertinents, que consten relacionats als antecedents del 
document del Pla parcial P16.  
 
5.La modificació que ara es proposa del Pla parcial P16 té per objecte adaptar el 
planejament al projecte del Museu del Bosc i vist que la necessitat de modificar el document 
aprovat inicialment és per motius d’interès públic, l’ajuntament de Sant Celoni va encomanar 
la redacció de la modificació als serveis tècnics municipals, sense que això suposi cap 
modificació del sistema d’actuació.  
 
6.Per aquest motiu es van convocar diverses reunions amb els propietaris del sector amb 
l’objectiu d’informar de l’abast i criteri de les modificacions, per les quals es constata un 
acord del 53,63 % de la propietat del sector envers les esmenes i la voluntat d’impulsar la 
tramitació de l’expedient.  
 
7.Per resolució de l’Alcaldia de data 7.04.2015 es va aprovar inicialment la el pla parcial del 
sector P16 Residencial Institut, per la modificació de la parcel·la d’equipaments situada a 
l’Oest del sector. 
 
8.L’expedient es va exposar al públic durant el període d’un mes, prèvia publicació de 
l’oportú anunci al tauler d’anuncis i a la web municipal, al Butlletí oficial de la província de 
20.04.2015, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 6852 de 16.04.2015 i al 
diari “El 9Nou” de 7.04.2015. Així mateix es va procedir a la notificació individualitzada de 
l’aprovació inicial als propietaris inclosos en l’àmbit del sector P16 Residencial Institut.  
 
9.Dins del termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions, i es va portar el 
document a aprovació provisional al ple de 24.09.2015, que va acordar deixar-lo sobre la 
taula. De la transcripció de les intervencions al ple que consten al certificat de secretaria de 
27.10. 2015 es desprèn que és voluntat del consistori obrir un nou tràmit per tal que els 
interessats pugin presentar al·legacions.  
 
10.El 28.09.2015 es signa anunci per l’alcalde, obrint un segon termini d’exposició pública, 
el qual es publica al Butlletí oficial de la província de 9.11.2015, al Diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 6992 de 6.11.2015 i al diari “El 9Nou” de 6.11.2015. 
 
11. Durant el segon termini d’exposició pública es presenten les al·legacions següents:  
 

- RE 2015/12099 de 4.12.2015,d’Esteve Rodoreda Fiol, envers la viabilitat econòmica 
del pla parcial. 

- RE 2015/12101 de 4.12.2015, d’Esteve Rodoreda Fiol, envers l’assumpció del cost 
de la rotonda. 

- RE 2015/12102 de 4.12.2015, d’Esteve Rodoreda Fiol, envers el soterrament de la 
LAT. 

- RE 2015/12080 de 4.12.2015, de Joan Balat codony, Joan Julià Nuñez, David 
Codina Regàs, Gabriel Planas Miguel i Julià Hernández González, envers la situació 
de la rotonda.  
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- RE 2015/12112 de 7.12.2015, d’Elena Domènech Turiella, envers la viabilitat 
econòmica del sector i les càrregues d’urbanització. 

- RE 2015/12113 de 7.12.2015, d’Esteve Monrabà Vidal, envers la viabilitat 
econòmica del sector i les càrregues d’urbanització.  

Informes sectorials 

Amb data 28.04.2015 va tenir entrada en aquest Ajuntament l’informe favorable emès pel 
Subdirector general de planificació ferroviària del Ministerio de Fomento. 
 
Amb data 7.05.2015 va tenir entrada en aquest Ajuntament informe favorable per part de  la 
Direcció de Patrimoni i Urbanisme d’ADIF a l’aprovació urbanística del projecte del pla 
parcial. 
 
El dia 19.05.2015 va tenir entrada escrit de l’Agència d’Habitatge de Catalunya indicant que 
des d’aquesta Agència no s’emetrà l’informe sol·licitat atès que ha deixat de ser preceptiu 
per a la tramitació dels instruments de planejament urbanístic arran de la derogació de 
l’article 21 de la Llei 18/2007 per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de 
l’activitat econòmica. 
 
El dia 12.06.2015 va tenir entrada informe favorable de la Direcció General de Comerç. 
 
El dia 23.06.2015 va tenir entrada informe favorable de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme 
i Habitatge de la Diputació de Barcelona. 
 
El dia 10.07.2015 va tenir entrada informe favorable de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya. 
 
El dia 27.07.2015 va tenir entrada l’informe ambiental estratègic, dels Serveis Territorials de 
Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat, que resol: 
 
Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que el Pla parcial urbanístic del sector P-16, 
Residencial Institut, al terme municipal de Sant Celoni, no s’ha de sotmetre a avaluació 
ambiental estratègica ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, 
amb el ben entès que es doni compliment a les consideracions següents: 
 

-Caldrà sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves 
prescripcions, si s’escau, d’acord amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya. 
 
-Tenint en compte els valors naturals, paisatgístics i connectors, caldrà reubicar el 
sistema d’infraestructures de serveis (clau IS) destinat a la possible implantació de 
l’estació depuradora d’aigües residuals, allunyant-se de la riera de Pertegàs. 
 
-Així mateix, i en relació amb el sistema d’equipament educatiu ubicat al nord de 
l’àmbit d’actuació, caldrà determinar que l’edificació segons volumetria específica a 
implantar s’ubiqui al més allunyada possible d’aquest curs hídric.  

 
El dia 3.09.2015, prèvia sol·licitud per part d’aquest ajuntament, es va rebre via correu 
electrònic informe de l’Agència Catalana de l’Aigua emès el 12.05.2015, que consta 
incorporat a l’informe ambiental estratègic, que no ha tingut entrada per registre en aquest 
ajuntament. 
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Per tal de donar compliment als informes sectorials emesos s’ha desplaçat la reserva 4 
metres en direcció sud-oest, situant-se just a continuació del peu del talús que constitueix el 
límit de la zona verda en aquest punt, resultant el punt més proper a la llera a una distància 
de 15 metres i de 11.5 metres de la zona qualificada com a sistema hidrogràfic. 
 
En aquest sentit cal considerar que d’acord amb l’estudi d’inundabilitat del sector aquest 
sistema es situa clarament fora del sistema hidrogràfic, i en un punt amb una cota que 
garanteix tant la seva integració paisatgística com la possible solució tècnica d’aquest 
sistema si s’escau executar la reserva prevista. 
 
Pel que fa a l’informe sol·licitat a Endesa Distribución Eléctrica, SL el 13.01.2016, ha tingut 
entrada informe en relació al pressupost de les obres de soterrament de la LAT. S’ha 
adaptat, respecte del text aprovat inicialment, el pressupost de soterrament de la LAT de 
conformitat amb el pressupost d’Endesa Distribución Eléctrica.  
 
Al·legacions presentades 
 
Durant el primer termini d’exposició publica no consta a l’expedient que s’hagin presentat 
al·legacions. En el segon termini d’exposició pública, obert per iniciativa de l’Alcalde, prèvies 
converses en el ple de 24.09.2015 en el que es va acordar deixar sobre la taula l’aprovació 
provisional del document, s’han presentat 6 al·legacions, relacionades anteriorment. 
 
Aquestes al·legacions s’han valorat en un informe conjunt de l’arquitecte municipal i la 
tècnica municipal d’administració general de data 13.01.2016, en el que es proposa la 
desestimació de totes les al·legacions presentades, sense que aquestes comportin cap 
modificació respecte del text aprovat inicialment: 
 
a. RE 2015/12099 de 4 de desembre, d’Esteve Rodoreda Fiol, envers la viabilitat 

econòmica del Pla parcial 

Es formulen diverses al·legacions envers la viabilitat econòmica del sector P16 relatives al 
cost de soterrament, la participació de l’àmbit en el cost, el pressupost redactat per la 
companyia Endesa i la seva vigència. 
Es planteja que la distribució del cost de soterrament definit en el document de Pla parcial 
aprovat amb data 7.04.2015 difereix en la repercussió definida en el document de Pla 
parcial redactat per Solé Roman arquitectes, aprovat inicialment amb data 9.03.2011, on es 
determinava que el sector P13 assumia el 30% i el sector P16 el 70% del cost, indicant que 
aquest darrer document justificava aquesta distribució d’acord amb el percentatge establert 
per la repercussió de costos de soterrament de la LAT en estudi econòmic i financer de la 
MP de PGMO del sector P16, on es concreta la participació del sector en proporció a 
l’aprofitament urbanístic, fixat provisionalment en els esmentats percentatges. 
 
Respecte dels referits percentatges i del cost cal considerar el següent: 
 
1) Tal i com transcriu la pròpia al·legació, el Planejament general, en aquest cas la MP de 
PGMO del sector P16, va fixar provisionalment un percentatge del 70% del cost per a l’àmbit 
objecte de modificació, fixant implícitament un 30% per al sector P13. 
L’estudi econòmic de la MP de PGMO no tenia per objectiu concretar el percentatge de 
participació de cada sector en el cost del soterrament, fixant provisionalment un percentatge 
amb l’únic objectiu de fer una estimació de la viabilitat del sector. 
Si bé el Planejament general haurà de determinar la incorporació d’aquestes càrregues al 
sector P13 i la seva gestió, la hipòtesi més ajustada a la realitat és considerar que la càrrega 
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del soterrament de la línia que travessa ambdós sectors es situarà al voltant del 50% de 
participació en cada cas. 
 
2) Es qüestiona la validesa del pressupost del soterrament i el rigor de l’estudi de viabilitat 
econòmica del Pla parcial, argumentant que el pressupost de la companyia Endesa és de 
data 20.10.2007 i que en les condicions del  el mateix consta una validesa de 6 mesos. 
Al respecte es fan les següents consideracions: 

→ El planejament general incorporà mitjançant document annex a la MP de PGMO el 
pressupost i la solució tècnica de la companyia Endesa envers el soterrament. 

→ Durant el procés de redacció del planejament derivat, es considera adient actualitzar 
el pressupost amb l’objectiu d’incorporar una estimació dels costos el més ajustada 
a la realitat possible, si bé no és el Pla parcial l’instrument que ha de concretar els 
costos definitius que corresponen al sector. 

→ El Pla parcial d’acord amb les determinacions de l’article 83.1.c, del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, el D305/2006, en endavant RLUC, ha de contenir una avaluació 
econòmica de l’execució del pla. En aquest sentit, l’article 89.1 del RLUC, estableix 
envers l’avaluació econòmica del Pla parcial, que el document d’avaluació 
econòmica de la promoció, del qual forma part el pressupost de les obres 
d’urbanització i dels serveis previstos pel pla, consisteix en una estimació del 
conjunt de despeses que comporta l’execució del pla. 

→ El document d’aprovació inicial incorporà una actualització del pressupost de la 
companyia Endesa, calculat en base a l’increment de l’ipc des de l’any 2007 fins a 
l’any en curs, fet que implica una revisió rigorosa d’aquest import que en cap cas 
s’ha extrapolat aleatòriament. 

→ En aquest sentit, cal esmentar que s’ha rebut el Pressupost actualitzat de la 
companyia Endesa envers el soterrament de la LAT resultant un cost de inferior a 
l’estimat en l’Estudi de viabilitat econòmica incorporat al document d’aprovació 
inicial atès que s’han revistat les característiques tècniques d’execució de la xarxa.  
 

3) D’acord amb l’exposat, es proposa desestimar l’al·legació, considerant que: 

→ El cost de soterrament ha estat degudament revisat i actualitzat. 
→ D’acord amb la legislació vigent el pressupost que incorpora el Pla parcial ha de 

consistir en una estimació que els instruments de gestió de l’àmbit han de concretar. 
→ El percentatge de participació en el cost definit en Planejament general no és 

vinculant i es considera ajustada la previsió d’un 50% per al sector en el cost de 
soterrament. 

 
b. RE 2015/12101 de 4 de desembre, d’Esteve Rodoreda Fiol, envers l’assumpció del cost 

de la rotonda. 

L’al·legant manifesta que el carrer Esteve Cardelús, un cop urbanitzats els sectors, 
esdevindrà una nova trama urbana vertebrada, que passarà a ser una via molt important, 
amb el creuament de la Carretera de Campins, i sol·licita que en l’assumpció del cost 
d’aquesta rotonda, que uneix el C/ Esteve Cardelús i la carretera de Campins, hi participi 
també el sector P12 i l’ajuntament, en tant que beneficiosa per tots els celonins.  
 
No es considera que la continuació del carrer Esteva Cardelús tingui la consideració de 
sistema general, sinó que es tracta d’un carrer que amb la seva continuació enllaçarà els 
sectors P16, P13 i P12, a mida que es desenvolupin. En tant que vial inclòs en el P16, te la 
consideració de càrrega d’urbanització als efectes del previst a l’article 44 del Text Refós de 
la llei d’urbanisme, i correspon costejar el cost de la seva urbanització, pel que fa al tràmit 
inclòs al P16, a la comunitat reparcel·latòria.  
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Pel que fa a la rotonda de la carretera de Campins, tampoc es considera un sistema general 
i vist que es troba inclosa parcialment en l’àmbit del sector P16 te la consideració de càrrega 
d’urbanització. La carretera, en tant que element que discorre pel municipi, enllaçant amb 
municipis veïns sí que es tracta d’un sistema general, però la rotonda té per finalitat millorar 
l’enllaç del sector P16 amb la carretera, motiu pel qual serveix a aquest sector, i per tant no 
és un sistema general, sinó un sistema local per facilitar l’enllaç entre el sector i la carretera.  
 
En tant que part integrant del sector, de conformitat amb l’article 44.1. b) del Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme, els propietaris de sòl urbanitzable tenen el deure de “costejar i, si 
s’escau, executar i cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, amb el sòl 
corresponent, totes les obres d’urbanització previstes en l’actuació.” 
 
Per tant, i vist que ni la modificació puntual de Pla general d’ordenació relativa al P16 
aprovada definitivament el 25 de setembre de 2008, ni el Pla General d’Ordenació aprovat 
definitivament el 18 de juny de 1997 tracten el carrer Esteve Cardelús ni el nexe d’unió entre 
aquest vial i la carretera de Campins com un sistema general, i d’acord amb l’exposat es 
proposa desestimar l’al·legació, considerant que el vial i la part proporcional que pertoqui de 
la rotonda són càrregues inherents al sector.   
 
c. RE2015/12102 de 4 de desembre, d’Esteve Rodoreda Fiol, envers el soterrament de la 

LAT. 

L’al·legació planteja diversos temes al voltant del soterrament de la LAT, qüestionant si 
l’impacte visual de la línia d’alta tensió és menor un cop soterrat el tram previst, la incidència 
negativa del soterrament considerant que existeix una contaminació electromagnètica, la 
possibilitat de que la companyia incrementi la tensió prevista i l’elevat cost de soterrament 
front al d’un traçat aeri, demanant que l’ajuntament replantegi la conveniència del 
soterrament. 
 
En relació a les diferents qüestions plantejades es considera el següent: 
 
1) L’al·legació qüestiona si la incidència negativa pel que fa a l’impacte sobre el paisatge de 
la LAT pot justificar el soterrament i  en relació al traçat del tren d’alta velocitat LAV, perquè 
no es qüestiona el seu impacte. 

Al respecte es fan les següents consideracions: 

→ El traçat de tren d’alta velocitat, en endavant LAV, constitueix un sistema general 
fora de l’àmbit del Pla parcial envers el qual l’administració local no té competències pel que 
fa a la seva planificació atès que és competència exclusiva del Ministeri de Foment. 
En aquest sentit doncs, no correspon a l’instrument envers el qual es plantegen al·legacions 
qüestionar l’impacte del traçat de la LAV atès que no és competència municipal. 
→ Pel que fa al traçat de la línia d’alta tensió, en endavant LAT, el Planejament general 
vigent incorporà mitjançant la MP de PGMO, aprovada definitivament amb data 25.09.2008, 
la previsió de soterrament valorant tant l’impacte paisatgístic del seu traçat com la necessitat 
de fer compatibles els desenvolupaments urbanístics previstos, entenent que:  

 La Llei 24/2013 de 26 de desembre del sector elèctric, estableix amb caràcter 
general en l’article 5 que els instruments de planejament urbanístic estableixen les 
condicions de planificació de la xarxa elèctrica en qualsevol classe i categoria de sòl 
precisant les possibles instal·lacions, qualificar adequadament els terrenys i establir les 
reserves de sòl necessàries per a la ubicació de noves instal·lacions i la protecció de 
les existents. 
 La planificació urbanística no ha d’estar condicionada pel traçat de la LAT atès que,  

l’ordenació del territori s’ha de definir d’acord amb els principis generals d’actuació 
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urbanística establerts en el DL 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme, en endavant  
TRLUC, basats en la utilització racional del territori i el medi ambient. 
 El criteri general aplicat genèricament envers les LAT en el territori és o bé 

l’allunyament dels traçats aeris dels nuclis de població o bé el seu soterrament, en el 
ben entès que la legislació vigent determina els criteris adequats per tal de garantir les 
condicions instal·lació i el grau d’aïllament suficient d’aquestes xarxes. 
 Es considera que en cap cas la ubicació, d’altra part necessària, de les torres de 

conversió aèria-soterrada suposin un increment de l’impacte visual, atès que aquestes 
substitueixen dues ja existents a banda de que permet eliminar dues torres de suport 
juntament amb el traçat aeri en una longitud de 533m. 
 D’altre part, cal considerar que les al·legacions es formulen envers un instrument 

concret, el Pla Parcial del sector P16, no s’escau considerar, tal i com es planteja si cal 
incloure l’àmbit del sector P12 en el traçat a soterrar atès que el Pla parcial té per 
objecte desenvolupar el planejament urbanístic general en el sector P16, establint les 
condicions de desenvolupament del seu àmbit, no dels sectors colindants. 

 
2) L’al·legació exposa que el soterrament de la LAT implica el risc de contaminació 
electromagnètica. 
La Llei 24/2013 del sector elèctric estableix en l’article 34.3 envers el transport de l’energia 
elèctrica, que “s’han d’establir totes les normes tècniques que siguin necessàries per 
garantir la fiabilitat del subministrament d’energia elèctrica i de les instal·lacions de la xarxa 
de transport i les que hi estiguin connectades. Aquestes normes s’han atenir a criteris de 
general acceptació i han de ser objectives i no discriminatòries.” 
D’acord amb allò establert en el RD 223/2008 de 15 de febrer pel qual es regulen les 
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió, juntament 
amb les instruccions tècniques complementàries, ITC-LAT 01 a 09, les instal·lacions tant 
aèries com soterrades han de donar compliment a les tensions i intensitats admissibles, 
amb els nivells d’aïllament que corresponguin en cada cas per tal de garantir la seguretat de 
les persones. 
Pel que fa a les instal·lacions soterrades, la ITC-LAT 06 determina les condicions tècniques 
d’aquestes xarxes, tant pel que fa a la seva instal·lació i condicions de protecció de la xarxa. 
La mateixa instrucció determina, a banda de les característiques en cada cas segons la 
tensió de la xarxa, que les canalitzacions es disposaran en sòl de domini públic, 
preferentment integrades en la vorera, amb un traçat el més rectilini possible i paral·lel a 
l’alineació de les façanes o del límit de les voreres, tal i com es preveu en el Pla parcial del 
sector P16. 
Cal considerar doncs, que la legislació vigent estableix els criteris i garanties suficients per 
tal de que una instal·lació soterrada no impliqui risc per  a la salut de les persones. 
 
3) Es planteja el perill de que la companyia incrementi la tensió prevista de 132KV 
Respecte de la possibilitat de que la companyia Endesa modifiqui la tensió de la xarxa per 
incrementar-la es considera una hipòtesi que ultrapassa l’abast del planejament derivat. 
A banda de que el soterrament requereix un projecte de la pròpia companyia Endesa on 
s’han d’establir els criteris tècnics d’execució de la xarxa, cal considerar que si la companyia 
preveu una xarxa per a una tensió concreta, aquesta no es pot incrementar aleatòriament 
atès que la xarxa ha de donar compliment a uns requeriments tècnics diferents en cada cas.  
 
4) Es qüestiona el cost de soterrament al·legant que és cinc vegades superior al d’una línia 
aèria. 
Pel que fa a la diferència de cost entre la implantació d’una línia soterrada front una aèria, 
cal considerar que si bé la diferència en el cost d’implantació és de l’ordre expressat, el cost 
de manteniment anual es redueix al 50%, fet que permet compensar i recuperar a curt 
termini l’increment que suposa el cost d’implantació. 
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Pel que fa al cost mediambiental, si bé el cost de producció i per tant d’implantació és 
superior al d’un traçat aeri, tal i com s’ha expressat anteriorment, cal contemplar que entre 
altres els avantatges d’una línia soterrada front una aèria son que elimina l’impacte 
paisatgístic i els riscos per a l’avifauna inherents a les línies aèries, aspectes que incideixen 
directament en la qualitat de l’entorn urbà i per tant en benefici de la col·lectivitat. 
A banda cal considerar que el soterrament de la LAT implica altres beneficis per als futurs 

desenvolupaments urbanístics com el fet de permetre desenvolupar les propostes 
d’ordenació amb racionalitat i de forma coherent amb les característiques del territori 
sense la limitació que suposa mantenir el traçat aeri, eliminant  l’impacte visual del 
traçat, la reducció de la superfície ocupada per la xarxa i per tant la servitud de pas, 
fet que es tradueix en una plusvàlua del sòl i en conseqüència permet assumir la 
diferència de cost. 

 
5) D’acord amb l’exposat, es proposa desestimar l’al·legació, en base a les consideracions 
fetes. 
 
d. RE 2015/12080 de 4 de desembre, de Joan Balat Codony, Joan Julià Nuñez, David 

Codina Regàs, Gabriel Planas Miguel i Julià Hernández González, envers la situació de 
la rotonda.  

Els al·legants manifesten que la ubicació de la rotonda té caràcter vinculant, en virtut de 
l’expressió que apareix a l’apartat B.5.1 de la memòria justificativa de la modificació puntual 
de Pla general d’ordenació relativa al P16 aprovada definitivament el 25.09.2008.  
Si bé es cert que la modificació puntual aprovada provisionalment per aquest ajuntament 
determinava la ubicació de la rotonda amb precisió i que era intenció d’aquest ajuntament 
determinar en el planejament general la ubicació exacta de la rotonda,  l’aprovació definitiva 
del document, segons es manifesta en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de 25 de setembre, incorpora d’ofici en la fitxa resultant de la modificació la 
següent prescripció: “La zonificació del plànol I.05 té caràcter normatiu només pel que fa a 
l’àmbit discontinu situat al nord, que es qualifica de sistema d’equipaments (clau E).” 
Per tant, en l’aprovació definitiva de la modificació puntual no és vinculant pel que fa a la 
zonificació del sector, excepte pel que fa a l’equipament i per tant, la zonificació és indicativa 
i no vinculant en l’aprovació definitiva del document i en conseqüència la ubicació de la 
rotonda també, cosa que queda incorporada a la fitxa resultant de la modificació puntual de 
planejament. 
En el mateix sentit s’estableix a l’article 98 del Text Refós de les Normes urbanístiques de 
planejament general aprovades 13.07.2005 que estableix que el traçat viari grafiat en 
sectors de sòl urbanitzable en els plànols d’ordenació són a títol indicatiu i podran ser 
modificats pels instruments de planejament que els desenvolupin, quan es demostri un 
traçat més idoni per als objectius del pla.  
 
Pel que fa a la ubicació de l’enllaç viari amb la carretera de Campins cal considerar el 
següent: 
→ El Reglament de la Llei d’urbanisme D305/2006, en endavant RLUC, en l’article 68 
envers les determinacions relatives al Planejament general, estableix que les 
determinacions que el Planejament general pugui establir en sectors de planejament derivat 
respecte de criteris sobre la connexió amb la xarxa viària o l’emplaçament dels sistemes 
urbanístics públics, tenen caràcter indicatiu llevat que s’indiqui de forma expressa llur 
caràcter vinculant. 
→ En aquest sentit l’article 81.1.a del RLUC determina que correspon als Plans 
Parcials “definir el traçat i característiques dels sistemes de comunicacions previstos i de llur 
connexió amb els sistemes exteriors al sector.” 
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→ Vistes doncs les determinacions de la legislació vigent cal considerar que atès que 
el Planejament general no ho defineix de forma expressa, i atès que correspon al 
Planejament derivat definir el traçat i les característiques del sistema viari i llur connexió, és 
el Pla parcial l’instrument que ha de precisar aquest criteri. 
→ En la confluència de les dues artèries principals que han de resoldre la vialitat del 
sector P16, es planteja una rotonda que resol l’accés al sector pel nord i permet organitzar 
la vialitat en una zona d’importants equipaments municipals. 
→ El traçat de la xarxa viària i el seu enllaç amb la carretera de Campins està 
condicionat d’una part per les preexistències com el traçat de la línia del tren d’alta velocitat, 
en endavant LAV, per les rasants de la carretera juntament amb la topografia dels sectors 
situats a ambdós costats de la mateixa i els requeriments relatius a l’emplaçament de les 
reserves d’equipaments i espais lliures del sector P16. 
→ Estudiades diverses solucions de connexió, la proposta adopta l’emplaçament de 
l’enllaç viari que permet garantir la connexió amb les infraestructures existents i futures en 
un punt on és possible resoldre el traçat viari amb pendents i geometries adequades a les 
característiques i funcionalitat previstes. 
 
Vist que existeix una contradicció entre l’apartat B.5.1 de la memòria i la fitxa d’ordenació, 
atenent als principis d’interpretació previstos en l’article 10 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, i vist que la modificació de la rotonda ve determinada per motius d’interès 
públic, i que aquesta modificació es podia realitzar en seu de planejament derivat, per 
constar explícitament en la resolució d’aprovació definitiva del planejament i en la fitxa que 
en deriva que la zonificació del sector de la Modificació Puntual no té caràcter normatiu, es 
proposa desestimar l’al·legació, mantenint la rotonda en la ubicació proposada en el 
document aprovat inicialment el 7.04.2015.  
 
e. RE 2015/12112 de 7 de desembre de 2015, d’Elena Domènech Turiella, envers la 

viabilitat econòmica del sector i RE 2015/12113 de 7 de desembre de 2015, d’Esteve 
Monrabà Vidal, envers la viabilitat econòmica del sector. Ambdues al·legacions tenen 
exactament el mateix contingut, motiu pel qual es contesten com una de sola als efectes 
del present informe. 

L’al·legació es divideix en tres apartats, un que fa referència a l’obligació de soterrament de 
la línia d’alta tensió, un segon apartat relatiu a les despeses d’urbanització i un tercer apartat 
relatiu a la viabilitat econòmica del sector.  
 
1) Obligació de soterrament de la LAT 
Pel que fa a l’obligació de soterrament de la LAT, aquest fet ve determinat per la modificació 
puntual de Pla general d’ordenació relativa al P16 aprovada definitivament el 25.09.2008. I 
per tant la càrrega del soterrament no es una decisió de la junta de compensació, sinó una 
càrrega d’urbanització previst en el planejament general, motiu pel qual es proposa 
desestimar el primer punt de les dues al·legacions.  
 
2) Compromisos i garanties que s’adquireixen 
Envers els compromisos i garanties referents als apartats 1,2,3,5,6 i 7 del punt 10.9 
“compromisos que s’adquireixen i garanties, un cop vistos els referits apartats es fa constar 
que els compromisos relacionats en els punts 1,2,3,5,6 i 7 del punt 10.9 fan referència a 
despeses d’urbanització de conformitat amb el previst als 44 i 120 del Decret legislatiu 
1/2010 pel qual s’aprova el TRLUC. En tant que despeses d’urbanització del sector, en 
correspon l’obligació de pagament als propietaris del sector, amb el desenvolupament del 
mateix, respectant el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues, de 
conformitat amb la legislació d’urbanisme vigent.  
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3) Viabilitat econòmica del sector 
El Pla parcial d’acord amb les determinacions de l’article 83.1.c, del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, el D305/2006, en endavant RLUC, ha de contenir una avaluació econòmica de 
l’execució del pla, tenint en compte el pressupost estimat de les obres d’urbanització, de la 
implantació dels serveis i de les altres despeses d’urbanització, i ha de justificar la viabilitat 
econòmica de la promoció. 
En aquest sentit, l’article 89.1 del RLUC, estableix envers l’avaluació econòmica del Pla 
parcial, que el document d’avaluació econòmica de la promoció, del qual forma part el 
pressupost de les obres d’urbanització i dels serveis previstos pel pla, consisteix en una 
estimació del conjunt de despeses que comporta l’execució del pla. 
→ Pel que fa a la qüestió plantejada envers l’IVA 
Atès que tal i com s’ha exposat, el Pla parcial s’ha de limitar estrictament a una estimació de 
despeses i considerant no és el Pla parcial l’instrument que ha de concretar els costos 
definitius que corresponen al sector, essent el Projecte d’urbanització l’instrument que ha 
d’incorporar el pressupost, quadres de preus i amidaments detallats d’acord amb allò 
establert en l’article 72 del TRLUC. 
D’acord amb aquest criteri, no s’escau incorporar el percentatge corresponent als impostos 
atès que aquest és susceptible de variacions, essent el PU del sector l’instrument que ha 
concretar, detallar i desglossar els imports. 
→ Valoració dels ingressos 
Es qüestiona si la valoració dels ingressos per la venda de parcel·les urbanitzades és 
anterior a 2007. 
En cap cas s’ha fet constar un valor de 25 ME d’ingressos tal i com s’exposa a l’al·legació. 
Cal considerar que l’Avaluació econòmica i financera del Pla parcial, incorpora la previsió 
dels ingressos derivats de la transformació de l’àmbit obtinguts a partir del càlcul del valor 
de repercussió del sòl d’acord amb el criteri  i mètode de valoració definit per del Text refós 
de la Llei del sòl RDL 2/2008, en endavant TRLS en base a un estudi de mercat del sòl 
residencial a Sant Celoni del primer trimestre de 2015, corresponent a la data d’aprovació 
inicial de l’instrument. 
El valor del producte immobiliari acabat descomptant, per una banda, el marge de benefici 
net del promotor, i per altra banda, cadascun dels costos necessaris (costos de construcció 
per contracta inclòs benefici industrial, costos de llicències i taxes de construcció, honoraris 
tècnics, despeses d’administració de la promoció, publicitat, impostos i aranzels no 
recuperables) obtenint un valor del sòl estimat de 9.726.502,56€, quantitat que difereix 
substancialment dels 25M€ que es fan constar a l’al·legació. 
 
D’acord amb l’exposat cal considerar que l’avaluació econòmica es realitza amb la data que 
correspon a l’aprovació inicial del Pla parcial,  incorporant l’estimació del conjunt de 
despeses d’acord amb el criteris que fixa la legislació vigent. 
 
4) Per l’exposat es proposa desestimar les al·legacions presentades per Elena Domènech 
Turiella i Esteve Monrabà Vidal, d’idèntic contingut, en els seus tres apartats.  
 
La tècnica d’administració general ha emès informe favorable a l’aprovació provisional del 
pla parcial en data.14.01.2016 on fa constar que la modificació del Pla Parcial P16 s’ha 
realitzat als efectes de l’adaptació del planejament derivat al projecte del Museu del Bosc, 
però que l’instrument de planejament no determina la destinació específica de la reserva 
d’equipaments situada a l’Oest de l’àmbit, i la previsió de la implantació del Museu del Bosc 
no suposa una limitació futura, en virtut del criteri de vigència indefinida del planejament 
previst a l’article 94 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. És per aquest motiu que en la 
normativa del planejament i en els plànols normatius no s’hi especifica el destí concret de 
l’equipament.  
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També indica que la modificació introduïda en el document respecte de l’aprovat inicialment 
no constitueix un canvi substancial atès que no s’ajusta als descrits en l’article 112.2 del 
D305/2006 i per tant no requereix un nou tràmit d’informació pública, i pertoca, per tant, 
l’aprovació provisional del document. 
 
L’arquitecte municipal ha emès informe favorable a l’aprovació provisional del pla parcial en 
data 13.01.2016 on fa constar que el document que es proposa per a l’aprovació provisional 
recull el resultat de les consultes realitzades i el seu grau de consideració ajustant-se a les 
consideracions tècniques de les administracions consultades que d’acord amb la legislació 
vigent s’ajusten a l’abast del document que es tramita, introduint en el document 
modificacions considerades no substancials respecte de l’aprovació inicial, amb l’objectiu de 
completar la documentació de la mateixa. 
 
Fonaments de dret 
 
Pel que fa a l’aprovació provisional de la Modificació, d’acord amb l’article 85 TRLU 
correspon a l’Ajuntament de Sant Celoni, i concretament al Ple de la corporació municipal, 
d’acord amb l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Es manté, d’acord amb l’acord d’aprovació inicial de l’instrument de planejament derivat i 
amb les determinacions de l’article 73 del TRLU, la suspensió de llicències de parcel·lació 
de terrenys, nova edificació, ampliació i reforma d’edificacions existents, canvi d’usos, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets així com altres autoritzacions 
municipals connexes establertes en la legislació sectorial en l’àmbit del sector P16 pel 
termini dos anys.  
 
La suspensió de llicències no afecta al subàmbit qualificat d’equipament situat a la part Nord 
del Sector, on hi ha prevista la construcció d’un equipament educatiu, i que es tracta d’una 
part del sector que va ser objecte de cessió anticipada, i que actualment està urbanitzada. 
 
La suspensió de llicències tampoc afectarà a la  conservació, manteniment i rehabilitació i 
les que tinguin per objecte el compliment de la normativa d’accessibilitat, protecció contra 
incendis o altres en matèria de seguretat.  
 
Vistos els informes favorables obrants a l’expedient. 
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, i previ dictamen de la Comissió informativa general, 
per 12 vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-CP i 5 abstencions dels 
grups municipals de la CUP-PC-PA i ICV-EUIA-SCBP-E, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Esteve Rodoreda Fiol, pels senyors 
Joan Balat Codony, Joan Julià Núñez, David Codina Regàs, Gabriel Planas Miguel i Julià 
Hernández González, per la senyora Elena Domènech Turiella i el senyor Esteve Monrabà 
Vidal en el segon tràmit d’informació pública per a l’aprovació inicial del pla parcial urbanístic 
del sector P-16 Residencial Institut. 
 
2. Aprovar provisionalment el pla parcial del sector P-16 Residencial Institut, per a la 
modificació de la parcel·la d’equipaments situada a l’Oest del sector, que incorpora, 
respecte del document aprovat inicialment les següents modificacions que no es consideren 
substancials: 
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-En compliment de les indicacions de l’informe ambiental estratègic, s’ha desplaçat la 
reserva 4 metres en direcció sud-oest, situant-se just a continuació del peu del talús que 
constitueix el límit de la zona verda en aquest punt, resultant el punt més proper a la llera a 
una distància de 15 metres i de 11.5 metres de la zona qualificada com a sistema 
hidrogràfic. 
 
- D’acord amb el nou pressupost de la companyia Endesa s’ha modificat l’import 
corresponent al cost del soterrament de la Línia d’Alta Tensió per un total de 2.053.991,78 € 
IVA no inclòs, dels quals en l’estimació de costos d’urbanització es preveu que el sector 
n’assumeixi el 50%. 
 
3. Trametre còpia de l’expedient i del pla parcial a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
 
4.APROVACIÓ DE LA INCORPORACIÓ D’UN NOU MEMBRE AL CONSELL DE POBLE 
DE LA BATLLÒRIA. 
 
L’alcalde comenta que en aquest cas és la senyora Berta Martín García, que ha presentat 
una instància per formar part del Consell del poble. 
 
Pren la paraula el Sr. Eduard Vallhonesta dient que com més gent s’apunti, més vida es 
donarà al consell i a la Batllòria. 
 
Intervé la Sra. Martín manifestant que el seu grup si que aprovarà que entri aquesta senyora 
perquè tal i com feia referència el Sr. Vallhonesta, quanta més gent participi millor pel poble, 
però diu que voldria fer una pregunta a la Sra. Helena Lagarda, de si s’ha fet alguna cosa en 
relació a la petició que li va fer la Sra. Pascual al ple de novembre de 2015 de com ha 
funcionat el Consell de poble de la Batllòria els últims anys.  
 
Es dirigeix a la Sra. Lagarda explicant-li que tal i com ella ja sap, a l’última reunió de la 
comissió, ella va assistir i va entregar a cada membre de la comissió i del Consell del poble 
el que la Sra. Pascual va dir al ple ordinari de novembre de 2015, pel que no han rebut cap 
resposta i ho va entregar perquè va haver-hi un senyor gran que va dir que desconeixia 
perquè es parlava tant aquí si al final quan arribava a Sant Celoni, tot el que s’hi parlava i 
s’aprovava al consell, quan arribava als polítics ja no es feia res. A part, diu que un altre noi 
li va interpel·lar preguntant-li el motiu del perquè la CUP no volia al Consell del poble. Diu 
que el seu grup el que vol és veure si el Consell del poble és efectiu, com funciona, com 
està organitzat. Diu que per tot això, es van fer unes quantes preguntes relacionades amb el 
Consell i diu que des del 15 de novembre resten a l’espera de rebre una resposta, de 
manera que diu que no fa falta que li digui les preguntes perquè li va deixar, però de totes 
maneres, s’ofereix a deixar-li les preguntes. En tot cas les cita textualment:  
 
<< Com ha funcionat el Consell del poble de la Batllòria els últims deu anys? 
 
Una altre de les preguntes és: 
 
<< Quines han estat les principals problemàtiques i propostes que s’han plantejat i 
discutit?>> 
 
Respon la Sra. Lagarda dient-li que aquestes preguntes no les té i que no li han arribat 
directament. 
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La Sra. Martín torna a respondre-li que aquestes preguntes es van parlar al ple. 
 
La Sra. Lagarda explica que li sap molt greu perquè no li han arribat directament, no les ha 
recollit i que potser no va entendre que eren unes preguntes per les quals es volia una 
resposta directa. En qualsevol cas, afirma que es troba a la seva disposició per tot el que 
vulgui saber. Diu que la Sra. Martín assisteix a totes les reunions de Consell de poble, siguin 
las de plenari o siguin les permanents i dirigint-se a ella li comenta que ella ja pot veure com 
comencen a funcionar, de manera que tothom pot dir el que veu, les mancances que veu,  i 
quines aportacions es poden fer.  
 
Explica que avui mateix, han estat a una visita al cementiri amb els membres de la comissió 
d’Espai públic, al cementiri de la Batllòria perquè necessita millores i han estat allà amb una 
visita, juntament amb els tècnics de l’Ajuntament per poder fer aquestes coses, explicant 
que això és participatiu, que és un consell participatiu, i que la gent venia a dir i venia a 
aportar el que necessitava.  
 
Respon la Sra. Martín dient que per aquest motiu considera important el que es va dir al Ple, 
al novembre de 2015, a on ella també hi va assistir. Considera molt important fer aquest 
historial de com ha funcionat. Ella ha pogut comprovar que es parlen coses allà, però només 
pregunta que de tot el que es debat, de tot el que es proposa, què és el que realment arriba 
a realitzar-se. 
 
Respon la Sra. Lagarda explicant que els 10 anys enrere, ella no hi era i que només li pot 
parlar des que ella hi és present ara i li recorda a la senyora Martín que també hi és present, 
aclarint que, ara ho veuen tot el que passa totes dues juntes. Finalment li comenta que si li 
passa, ella ho busca i que no hi ha cap problema. 
 
Intervé l’alcalde explicant que el punt era aprovar la incorporació d’una persona, i que entén 
que això formaria part del punt de precs i preguntes. Comenta que l’havia deixat plantejar 
aquesta qüestió perquè si, al capdavall, l’havia de plantejar després, tampoc era qüestió de 
tallar-les, però que entén que el punt que es proposa aprovar ara n’és diferent. 
 
Pren la paraula la Sra. Pascual manifestant que no es posa en dubte la gestió que estigui 
fent la senyora Lagarde com a regidora de la Batllòria; simplement  diu que en aquell ple el 
que el seu grup va demanar és que s’avalués el consell de poble. Explica que és un ens que 
es va crear fa 10 anys per ser participatiu, per donar resposta als veïns de la Batllòria i diu 
que el que pensa el seu grup, i el que estava expressant la Sra. Martín, és que no totes les 
coses arriben i diu que segurament el se grup no és l’únic que ho pensa. Diu que el que es 
pretén és emplaçar a la resta dels grups municipals per dir-los: <<volem avaluar com ha 
funcionat aquest consell de poble per a millorar-lo, per fer-lo diferent, perquè es quedi 
igual>>...Diu que es tracta simplement de tenir les eines objectives i que a partir d’aquí es 
prengui una decisió. Diu que és això senzillament el que estava demanant la Sra. Martín, i 
que no s’estava avalunat si s’estava fent millor o pitjor, i que,  en aquest sentit, això és una 
de les coses que es feia com una mena d’interpel·lació en el ple del 25 de novembre. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya preveu expressament al seu article 61.1 la possibilitat que el 
Ple municipal acordi la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada. 
  
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta facultat, va considerar adient la creació d’un 
canal de participació de les persones i entitats de la Batllòria, mitjançant la instauració d’un 
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consell de caràcter consultiu que enriqueixi l’activitat ciutadana i representi una via de diàleg 
permanent amb l’Ajuntament. 
 
El Ple municipal, en sessió de 17.05.2004, va aprovar inicialment el Reglament Orgànic del 
Consell de Poble de la Batllòria, als efectes de regular la seva constitució i funcionament. El 
reglament es va declarar definitivament aprovat per resolució de l’Alcaldia de 21.07.2004 
atès que en el termini d’exposició pública no es va presentar cap al·legació en contra. 
  
L’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix que els 
membres del Consell Plenari han de ser designats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, 
designació que ha de recaure en: 
 

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

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

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

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

• Un regidor o regidora en representació de cada un dels partits polítics amb 
representació municipal, computant a aquests efectes el regidor o regidora que 
sigui nomenat/da president/a.  
 

El Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix en el seu article 5 que 
tots els òrgans del Consell han de ser renovats i/o ratificats per acord del Ple, amb ocasió de 
la renovació dels membres de la corporació local. Tant les persones a títol individual, com 
els representants de les entitats i/o associacions i els representants polítics es renovaran i/o 
ratificaran amb el canvi de mandat corporatiu. 
 
Tal com estableix l’article 12 del reglament esmentat, per resolució de l’Alcaldia de 
15.06.2015 es va nomenar presidenta del Consell de Poble de la Batllòria a la Sra. Maria 
Helena Lagarda Planas, regidora del grup municipal de CiU, per ser aquesta formació 
política la més votada a la Batllòria en les darreres Eleccions Municipals. 
 
En sessió de 08.07.2015 el Ple municipal va designar, a proposta dels respectius grups 
municipals, els regidors i les regidores de cada una de les formacions polítiques que 
integraran el Consell Plenari. 
 
Mitjançant fulletó informatiu distribuït porta a porta, la presidenta del Consell de Poble de la 
Batllòria va convocar les persones interessades en formar part del nou Consell a una reunió 
informativa. Així mateix, va contactar amb les entitats de la Batllòria per que designessin, 
per acord del seu màxim òrgan de govern, els seus representants en el Consell. 
 
A la vista de les sol·licituds rebudes, el Ple municipal en sessió de 25.11.2015 va aprovar la 
nova composició del Consell Plenari del Consell de Poble de la Batllòria, tant les persones 
que representen a les entitats com aquelles que actuen a títol individual. 
 
Posteriorment, el Ple municipal en sessió de 28.01.2016 va aprovar una nova incorporació 
al Consell de Poble, en representació d’una entitat. 
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En data 29.01.2016 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni una instància de la Sra. Berta 
Martín Garcia, sol·licitant poder formar part del Consell de Poble de la Batllòria a títol 
individual. 
 
Per tot això, a proposta de la regidora de la Batllòria, per unanimitat dels 17 regidors 
presents, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Aprovar la incorporació de la Sra. Berta Martín Garcia al Consell de Poble de la Batllòria, 
a títol individual.  
 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada als oportuns efectes i amb expressió dels 
recursos a què tingui dret. 
 
 
5. ELECCIÓ DE LES PERSONES QUE HAN D’EXERCIR LES FUNCIONS DE JUTGE DE 
PAU, TITULAR I SUPLENT. 
 
L’alcalde inicia aquest punt explicant que aquí el procediment d’aprovació, el que fa el ple es 
proposar unes persones, que es va fer públic a nivell de la web i amb els mitjans que 
legalment corresponien, de forma que les persones del municipi que volguessin presentar-
se, ho poguessin fer. Comenta que es van presentar 5 persones, que una de elles 
posteriorment va enviar una carta retirant-se d’aquesta convocatòria perquè per tema 
laboral no li era possible poder exercirel càrrec de jutge de pau. Diu que de les 4 persones 
s’ha fet una valoració tècnica del currículum, i que el candidat que es proposa és el senyor 
Miquel Olivet i Muntaner com a  jutge de Pau i com a suplent a la senyora Adela Gener i 
Sánchez. 
 
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta exposant que, per no interrompre la designació, 
s’abstindran. 
 
Pren la paraula la Sra. Pascual dient que el seu grup votarà a favor. 
 
Pren la paraula la Sra. Montes dient que el seu grup votarà en contra perquè des del seu 
grup municipal, consideren que la proposta és des del govern, i que es vol que s’aprovi la 
proposta del govern per part del ple. Considera que hauria de ser una decisió o una tria més 
directa del tribunal. Manifesta que ara el que proposa el govern al ple, el ple ho aprova i 
aquestes persones van directament com a titulars i suplents al tribunal. Per tant, des del seu 
punt de vista, aquesta tria, aquesta forma d’anàlisi, aquesta revisió correspon més al tribunal 
ateses les responsabilitats que tindrà aquesta persona, que no pas a un informe tècnic 
emès per l’equip de govern i aprovat per general dintre del ple. Per aquesta raó votaran en 
contra. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
En sessió de 18.10.2011 la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
va nomenar al Sr. Raimon Puchol Cuevas com a Jutge de Pau titular de Sant Celoni i al Sr. 
Ramon Biendicho Riera com a Jutge de Pau suplent.  
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, 
aquests són elegits per un període de 4 anys, a comptar des del seu nomenament per la 
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent, nomenament que recau en 
les persones elegides pel respectiu ajuntament.  
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Ha finalitzat, per tant, el termini pel qual van ser nomenats els actuals Jutges de Pau, titular i 
suplent, de Sant Celoni, i la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya ha requerit l’Ajuntament per tal que iniciï els tràmits per a l’elecció de les 
persones que desenvoluparan aquests càrrecs durant el següent període de 4 anys.  
 
Segons l’article 1.2 del referit Reglament 3/1995, els requisits per poder desenvolupar les 
funcions de Jutge de Pau són: ser espanyol, major d’edat i no estar incurs en cap de les 
causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial. 
 
Tanmateix, l’article 17 de l’esmentat Reglament 3/1995 estableix l’obligació que el Jutge de 
Pau resideixi en la població en què el Jutjat tingui la seva seu, encara que la Sala de Govern 
del Tribunal Superior de Justícia pot autoritzar, per causes justificades, la residència del 
Jutge de Pau en població diferent a la de la seu del Jutjat, sempre que aquesta 
circumstància sigui compatible amb el compliment exacte dels deures propis del càrrec. En 
aquest sentit, la sentència de la Sala Tercera del Tribunal Suprem de data 30 de maig de 
2011, relativitza aquesta obligació, sempre que hi hagi una proximitat important entre la 
població de residència del Jutge de Pau i la població on tingui la seu el Jutjat de Pau. 
 
Per resolució de l’Alcaldia de 23.12.2015 s’ha obert convocatòria pública per a que les 
persones interessades, que reuneixin els requisits establerts, puguin formular la seva 
candidatura als càrrecs de Jutge de Pau, titular i suplent. 
 
S’ha publicat un anunci al Butlletí oficial de la província de 31.12.2015, fent pública la 
necessitat de cobrir aquestes vacants, així com els requisits necessaris per poder presentar 
sol·licitud en el termini de 15 dies des de l’endemà de la publicació. Així mateix, l’anunci s’ha 
exposat als taulers d’anuncis de l’Ajuntament, del Jutjat de Pau de Sant Celoni i del Jutjat 
Degà de Granollers, segons es pot comprovar de la documentació obrant a l’expedient. 
 
Dins el termini establert s’han presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni les instàncies 
següents per optar al càrrec de Jutge de Pau titular i suplent: 
 

- Pilar Martí Coll 
- Miquel Olivet Montaner 
- Míriam Rodríguez Arjonilla 
- Ramon Biendicho Riera  
- Adela Gener Sánchez 

 
Tots ells declaren complir totes les condicions de capacitat i compatibilitat que legalment es 
requereixen. 
 
La Sra. Míriam Rodríguez Arjonilla, mitjançant escrit presentat a aquest Ajuntament per 
correu electrònic en data 24.02.2016, ha presentat la seva renúncia a ser escollida com a 
Jutgessa de Pau, degut que s’han modificat els seus horaris de feina i no pot dur a terme el 
càrrec amb la competència que entén que requereix. 
 
L’article 14 del Reglament 3/1995 estableix quines són les activitats compatibles amb el 
càrrec de Jutge de Pau: 
 
“Artículo 14.  

1. Durante su mandato los Jueces de Paz estarán sujetos al régimen de 
incompatibilidades y prohibiciones reguladas en los artículos 389 a 397 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial en lo que les sea aplicable. 
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2. En todo caso tendrán compatibilidad para el ejercicio de las siguientes actividades: 

a. La dedicación a la docencia o a la investigación jurídica. 
b. El ejercicio de actividades profesionales o mercantiles que no impliquen 

asesoramiento jurídico de ningún tipo y que, por su naturaleza, no sean 
susceptibles de impedir o menoscabar su imparcialidad o independencia ni 
puedan interferir en el estricto cumplimiento de los deberes judiciales.” 

 
L’elecció del Jutge de Pau, titular i suplent, l’ha d’efectuar el Ple de l’Ajuntament amb el vot 
favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, acomplint els 
requisits legals, així ho hagin sol·licitat. En cas de no produir-se cap sol·licitud, el Ple elegirà 
lliurement amb subjecció als mateixos requisits de procediment 
 
En cas que s’hagi presentat més d’un candidat, cal que el Ple opti per un dels candidats de 
forma motivada. La jurisprudència (SSTS de la Sala Tercera de 16 de novembre 2009; 8 de 
juny de 2007; 20 de juliol de 2006; 21 de novembre 2003 i 26 de novembre 2002, entre 
d’altres) ha posat de relleu la necessitat que la motivació de l’elecció no sigui arbitrària i 
enumera un seguit de criteris raonables per justificar-la. En aquest sentit, es fa referència, 
entre d’altres, a la idoneïtat del candidat proposat atenent a les seves condicions personals i 
d’aptitud (STS 21 de novembre 2003), a la formació del candidat que li faciliti un bon exercici 
del càrrec (STS 30 de maig 2011) o a l’arrelament al municipi  (STS 20 de juliol de 2006).  
 
A la vista del que s’ha exposat, a proposta de l’Alcaldia, per 12 vots a favor , dels grups 
municipals CiU, ERC-AM i la CUP-PC-PA, 1 vot en contra del grup municipal ICV-EUIA-
SCBP-E i 4 abstencions del grup municipal PSC-CP, el Ple municipal ACORDA: 
 
1.Elegir per al càrrec de Jutge de Pau titular de Sant Celoni al Sr. Miquel Olivet Montaner, 
atenent a la idoneïtat del seu perfil, per les funcions que ha estat desenvolupant en els 
últims anys (Tècnic de la unitat del Mapa Sanitari, Sociosanitari i de Salut Pública de la 
Gerència de Planificació del Catsalut, de l’any 2003 fins l’1 de juny de 2012 i Tècnic de 
Direcció General de Participació Local i Social en la Salut del Departament de Salut fins 
l’actualitat), les quals li han permès tenir experiència en la gestió dels diferents assumptes 
que se li han plantejat en l’àmbit del Departament de Salut de la Generalitat, el que 
comporta que també hagi tingut experiència en la gestió  i resolució de diferents conflictes. 
Tanmateix, també s’atén a la seva participació en òrgans directius d’entitats socials i 
culturals que desenvolupen una activitat d’afectació directa al municipi de Sant Celoni. 
 
2. Elegir per al càrrec de Jutge de Pau suplent a la Sra. Adela Gener Sánchez, atenent al 
seu arrelament al municipi de Sant Celoni i al seu coneixement del medi social. 

 
3. Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els 
corresponents nomenaments. 
 
4. Comunicar aquests acords al Jutjat Degà de Granollers, el qual ho transmetrà a la Sala 
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
5. Notificar aquests acords a les persones interessades, per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
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6. DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR ACCIDENTAL 
D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ DEL QUART 
TRIMESTRE DE 2015. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que tots els grups municipals han tingut accés a 
l’expedient i que en principi es compleixen tots els requisits legals que es demanen. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que  
 
L’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes per la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, 
d’Estabilitat  Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix les obligacions trimestrals 
de subministrament d’informació per les Entitats Locals 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. 
 
Atès que en data 28 de gener per la Intervenció municipal es va procedir a trametre al 
MINHAP la informació següent, corresponent a l’estat d’execució del pressupost a 31 de 
desembre de 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). 
.Informació per a l’aplicació de la Regla de la Despesa. 

De la revisió de la normativa (principalment, L.O. 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Ordre HAP/2.105/2012, d'1 d'octubre, per la que 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la L.O. 2/2012) 
així com de la Guia sobre les obligacions trimestrals de subministrament d'informació de les 
Entitats Locals, es desprèn que el Ple ha de tenir coneixement de l'informe d'avaluació de 
les execucions trimestrals, en tots els casos, però no cal que  l'aprovi.  

En conseqüència, a proposta del regidor d’Economia, el Ple municipal PREN 
CONEIXEMENT de l’informe d’avaluació de l’execució del pressupost de la  Corporació del 
quart trimestre de 2015 (a data 31 de desembre de 2015) emès per l’interventor accidental, 
del qual resulta el següent: 

L’Ajuntament de Sant Celoni compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària. 
 
S’estima que l’Ajuntament de Sant Celoni complirà amb l’objectiu de la Regla de la 
Despesa. 
 
El nivell de deute a final del període és de 8.960.018,21 euros. 
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7. DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR ACCIDENTAL 
CORRESPONENT A L’INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT DEL QUART 
TRIMESTRE DE 2015. 
 
El Sr. alcalde inicia el debat explicant que, en principi, es compleix amb els criteris de fer els 
pagaments per sota dels 30 dies, i que estan en un bon resultat com a ajuntament. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 

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’han elabora l’informe corresponent al quart trimestre 
de 2015. 

En conseqüència, a proposta del regidor d’Economia, el Ple municipal PREN 
CONEIXEMENT de l’informe emès per l’interventor accidental de l’Ajuntament de Sant 
Celoni corresponent al quart trimestre de 2015, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 
8. DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR ACCIDENTAL 
RELATIU ALS REPARAMENTS EFECTUATS DES DEL 13.11.2015 FINS EL 14.03.2016. 
 
El Sr. alcalde comenta que els grups han tingut accés a la informació. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 

L’article 218 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (redactat pel 
número tres de l’article segon 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 el Regidor d’Economia sotasignant dona compte de l’informe  emès per 
l’Interventor accidental en data 14 de març de 2016 relatiu als reparaments efectuats des del 
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dia 13 de novembre de 2015 fins el dia 14 de març de 2016 essent les resolucions 
adoptades per l’Alcaldia contràries als reparaments efectuats. 

A proposta del regidor d’Economia, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de l’informe  
emès per l’Interventor accidental en data 14 de març de 2016 relatiu als reparaments 
efectuats des del dia 13 de novembre de 2015 fins el dia 14 de març de 2016 essent les 
resolucions adoptades per l’Alcaldia contràries als reparaments efectuats. 

 
9. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015. 
 
El Sr. alcalde es dirigeix al Sr. García Sala per si vol fer alguna explicació malgrat que tots 
els grups han tingut accés a la documentació. 
 
Intervé el Sr. García Sala exposant que, com tots han pogut veure a la documentació  que 
s’ha lliurat, es tanca el pressupost amb un resultat pressupostari de 473.000 euros, els quals 
passen a formar part al romanent de tresoreria que pujaria a 1,5 d’euros, els quals ja sabeu 
que afectaran 587.000 a despeses pendents d’incorporar, 596.000 a inversions pendents 
d’incorporar i 166.000 a la paga pendent de 2012, si al final el ple ho considera adequat.  
 
Explica que amb el romanent que quedés de 90.000 euros, vol dir que ha estat un any, on 
malgrat els números, sembla que ha estat molt positiu, i en realitat s’estan utilitzant per 
coses que ha necessitat el poble i, per tant, el romanent quedarà limitat als 90.000 euros, si 
s’aproven aquestes operacions.´ 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'ajuntament de Sant 
Celoni corresponent a l'exercici de 2015. 
 
Atès que l’Alcaldia, per resolució de data 8 de març de 2016, va aprovar la liquidació del 
pressupost de l'ajuntament. 
 
Atès que l'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al President i, conforme 
determina l'article 193.4 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 la liquidació aprovada se n’ha de 
donar compte al Ple en la primera sessió que celebri. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor accidental sobre assoliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, sostenibilitat financera i compliment de la regla de la despesa. 
 
Vist així mateix l’informe emès per l’interventor accidental relatiu al grau de compliment dels 
criteris previstos als projectes de despesa corresponents a inversió financerament sostenible 
finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals de 2014. 
 
A proposta del regidor d’Economia, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de l’informe emès 
per l’interventor accidental de l’Ajuntament en data 8 de març de 2016 sobre l’assoliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i compliment de la regla de la 
despesa, així com de l’informe emès en compliment de la disposició addicional setena del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en quan al grau de compliment dels criteris 
establerts a la referida disposició addicional. 
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10. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL 
PER A L’EXERCICI DE 2016, LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA 
ORGÀNICA D’AQUESTA CORPORACIÓ. 
 
El Sr. alcalde exposa que el regidor farà una explicació del mateix i a una esmena que 
també explicarà, i que ha estat enviada a la resta de grups i que ja ha estat explicada.  
 
El Sr. García Sala explica que, abans d’entrar a la part sobre el pressupost en sí mateix, des 
de l’equip de govern es vol fer palesa la seva voluntat que el document que avui es presenta 
recollís, tant com fos possible, les propostes de tots els grups del consistori, tant d’Esquerra 
com del propi govern, PSC, Iniciativa, els quals diu que han tingut una participació activa, 
des del punt de vista que han formalitzat una sèrie de peticions. Diu que s’han incorporat 
aquestes mesures tant com li ha estat possible al govern i diu que el govern els hi vol agrair 
obertament i sincerament. 
 
El Sr. García Sala comenta que aquest procés ha implicat moltes reunions i molta feina. 
Recorda que el 17 de febrer és quan es va començar a enviar als grups municipals 
informació del pressupost, el 18 de febrer van tenir també una proposta d’inversions per la 
legislatura i que el pressupost detallat els hi van lliurar cap al 22 de febrer, amb els que els 
hi ha donat un mes just per treballar. Diu que el govern és conscient que ha estat molt just 
però agraeix l’esforç que han fet. Tanmateix, informa que, a partir d’aquest moment, tots han 
pogut accedir als diferents directors d’àrea que han considerat necessari i inclús a moltes 
informacions que es poden considerar complementàries, per poder prendre decisions i 
espera que els grups hagin rebut puntualment el que han demanat. Diu que, en tot cas, ha 
estat l’interés del govern que els grups tinguessin disponible la informació que hagin 
considerat necessària.  
 
Diu que, si es passa més a l’àmbit tècnic del pressupost, el seu objectiu ha estat mirar de 
reduir tant com fos possible les despeses que es tenien en àmbits administratius del 
consistori, per poder-les utilitzar en els llocs on es donen més serveis al ciutadans i diu que, 
de fet, quan es repassen els números gruixuts, es proposa la reducció de les despeses 
financeres en un 10 %, les corresponent als càrrecs polítics en un 13 %, les corresponents a 
recursos humans, economia i secretaria en un 5%, i les corresponents a comunicació, en  
un 2% 
 
Manifesta que el govern ha procurat que tot el que siguin serveis al ciutadans s’incrementés, 
com ara  a Entorn, la despesa del qual s’increment en un percentatge molt alt del 16 %, tot i 
que en euros és molt més reduït. A Educació, comenta que és probablement es fa un esforç 
molt més gran amb un 7,5%. A Comunitat, amb un increment del 5%,  diu que es troben 
partides en què realment s’ha fet un esforç molt important  per incrementar els recursos per 
als ajuts d’assistència a les persones; diu que, de fet, s’arriba avui en dia a una despesa 
d’uns 526.000 € en ajudes socials i 135.000 € en assistència primària.  
 
Continua exposant que l’altre prioritat és promoció econòmica, amb un increment del 4%, 
Espai públic ja estan al voltant d’un increment del 2%, i n’hi ha gent que li sembla curiós que 
Alcaldia hagi pujat un 50%, però diu que és un problema d’aplicació pressupostària i és 
només un import molt petit, i que realment s’ha intentat que Educació,  Comunitat i Promoció 
econòmica fossin els eixos que on dirigir l’atenció del govern. En aquest sentit, explica que 
el govern, a la part de Comunitat, troba molt rellevant el fet que cada vegada preocupa més 
que la gent pugui arribar a ser autònoma, més que considerar només l’aspecte de si 
s’inverteixen diners en què les coses funcionin correctament. 
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Diu que es proposa un pressupost de 18.767.000 euros, en què n’hi ha 17.796.146 per 
despesa corrent, que representa un increment d’un 2,33% a l’inicial del 2015.  
 
Diu també que aquest pressupost té una característica diferent als pressuposto que 
l’ajuntament ha tingut fins el moment, en el sentit que s’ha obert un fons de contingència 
d’uns 300.000 euros, que bàsicament diu que té dos orígens diferents, un de 250.000 euros 
perquè diu que els ingressos de gener i febrer 2007han estat especialment bons i per 
aquesta raó els hi ha permès fer aquest esforç, i un altre d’uns 50.000 € d’una reducció 
suplementària de despeses financeres, tot i que diu que posteriorment, en diferents 
propostes que han fet els grups, ja s’han afectat pràcticament uns 100.000 €. 
 
Exposa que, també una altre cosa que li sembla rellevant al govern és que, malgrat que la 
despesa pressupostària sempre havia estat un límit per l’activitat de l’ajuntament, aquesta 
vegada també les activitats que es cobreixin amb ingressos es podran realitzar. 
 
També informa que acompanyen una esmena, fruit de les converses amb altres grups, on 
destaca especialment les peticions del PSC, que es dediqués el màxim possible a despeses 
socials amb un increment de 40.000 euros en ajuts socials,un increment de 10.000 euros en 
el servei d’assistència domiciliària i un pla d’ocupació de 170.000 euros, qüestion que diu 
que també compartien amb Iniciativa i, que a més a més se’ls ha demanat que siguin 
especialment sensibles amb els aturats de llarga duració, el que diu que s’està procurant  fer 
des de Recursos Humans.  
 
A part d’això, també diu que hi ha una sèrie d’arranjaments que s‘inclouen a les inversions. 
En aquest sentit, informa que s’ha fet un llistat per tota la legislatura, i comenta que els 
grups també disposen d’aquesta informació. Diu que avui només es vota les inversions 
corresponent a l’any 2016, però que si els grups ja disposen de la visió que té l’equip de 
govern per aquests 4 anys, diu que això els permetrà començar a preparar quines opcions o 
alternatives es poden tenir. 
 
Exposa que, els criteris que han fet servir per dimensionar la capacitat de finançament 
d’inversions per l’ajuntament, s’ha fet a partir de la capacitat general de recursos de 
l’ajuntament i l’objectiu de finalitzar la legislatura a un mateix nivell d’endeutament de quan 
es va iniciar. Aquest nivell d’endeutament respecte al pressupost de l’any és d’un 55 %,  i 
diu que està lluny dels límits que la legislació actual imposa, i diu  que per reduir aquest 
excés d’apalancament, es mantindran els nivells d’endeutament adequats.  
 
Comenta que, un cop dit això, es disposaria de 6 milions d’euros aproximadament, i que, de 
fet, quan es vegin les dades, es veurà que és el que han intentat arribar a quadrar, amb uns 
700.000 € que també procedeixen de romanents i que faran servir previsiblement si 
s’aproven les posteriors esmenes i, amb les aportacions que altres administracions puguin 
realitzar.  
 
Finalment, conclou que es remet a totes les propostes que es facin i diu que desconeix si es 
vol fer algun repàs dels diferents punts que s’hagin proposat com a inversions, però diu que 
aquests dades han estat a les mans dels diferents grups i diu que entén que tots ells en 
tenen prou coneixement. 
  
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta comentant que la prioritat del seu grup és combatre l’atur, 
assegurar la igualtat d’oportunitats entre ciutadans i oferir una formació diversa i de qualitat. 
Continua dient que el PSC sempre ha vetllat per la igualtat d’oportunitats entre ciutadans per 
tal que tothom pugui viure d’una manera digna, tenint accés a l’habitatge, l’educació, la 
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sanitat, entre d’altres i que, per això, durant la legislatura anterior, es va incrementar 
substancialment l’aportació econòmica destinada a beques i a ajuts, com per exemple, un 
300 % en beques menjador, un 64 % en serveis socials bàsics, un 335 % en ajuts socials 
d’urgència i un 73 % en teleassistència, tot fent un important esforç econòmic per part de 
l’administració local, per adaptar-se a les necessitats de la vila. 
 
Expressa la seva opinió que aquestes mesures van ajudar a moltes famílies, però vist les 
retallades d’altres administracions, comenta que encara són insuficients per garantir els 
serveis mínims per a tothom. Per això, comenta que el seu grup va fer una proposta 
coherent a l’equip de govern per negociar els pressupostos, tenint presents els ingressos de 
l’ajuntament i les necessitats que té el poble. Diu que tenien clar que no volien fer política 
barata o dit d’una altre manera, que no volien proposar l’impossible per acabar dient que no.  
 
Per aquest motiu diu que el PSC de Sant Celoni i la Batllòria va demanar que en matèria de 
plans d’ocupació i programes d’inserció- informació, s’incrementés una partida de 100.000 
euros a plans d’ocupació per a persones en situació d’atur i d’emergència social, reservar 
una partida de 50.000 euros a crear programa d’inserció per a majors de 45 anys a l’atur, 
que els assegurés uns mesos de feina realitzant tasques d’interès públic, formació i 
pràctiques en empreses, organitzar cursos de formació per a aturats per tal de que els sigui 
més fàcil la incorporació al món laboral. 
 
Explica  que, a la part dels pressupostos on estan incloses beques i ajuts i serveis socials, el 
seu grup van creure convenient incrementar un mínim d’un 20%, respecte al 2015, les 
beques i ajuts, incloses les de menjador, així com que s’augmentés un mínim d’un 20 % la 
dotació destinada a serveis socials respecte a la de 2015, destinar un mínim del 20% més 
d’ajuts socials d’urgència respecte al 2015, incrementar un mínim del 20% respecte al 2015, 
el nombre de persones que es beneficien del servei de teleassistència, destinar un mínim 
del 20% d’hores més respecte a la del 2015 a l’atenció de dependència i créixer un 50% 
respecte al 2015 als habitatges de lloguer social.  
 
També explica que el seu grup, a l’apartat d’educació, va fer èmfasi a destinar una partida 
de 10.000 euros a ampliar els projectes de la xarxa educativa, implementar la setmana de la 
ciència i promoure una fira de la ciència on els alumnes dels centres educatius del municipi 
puguessin compartir experiments científics. 
 
Comenta que, fruit de totes les reunions que s’han fet entre el PSC i l’equip de govern, s’han 
trobat molts punts d’acord entre els punts esmenats i amb d’altres, com diu que s’han trobat 
a l’àrea de Comunitat. Diu que en temes en solidaritat i cooperació, polítiques d’igualtat, 
ajudes socials i habitatge, teleassistència, beques menjador, l’equip de govern va fer una 
proposta en resposta a la realitzada pel seu grup municipal, amb un increment d’aquestes 
partides en un 17,33% sobre l’anterior pressupost, que en xifres són un 280.928.000 euros; 
per tant, comenta que no s’ha arribat al 20% que s’exposava abans, però diu que el seu 
grup considera que s’ha fet un gran esforç a poder arribar-hi, i senyala que també s’ha fet un 
increment en 70.000 euros en plans d’ocupació i programes d’inserció per a majors de 45 
anys. També explica que s’ha incorporat la sol·licitud efectuada pel seu grup municipal de 
fer el projecte del Passeig del Xumbo amb la participació dels veïns. 
 
Finalment, conclou dient que no són els pressupostos del seu grup municipal, que els 
hagués agradat poder incrementar més algunes partides, però diu que per responsabilitat 
política, perquè el fruit de les negociacions que s’han produït entre l’equip de govern i els 
socialistes celonins han arribat a un bon port, i perquè són els primers pressupostos 
d’aquesta legislatura i d’aquesta manera el govern pugui tirar endavant amb uns 
pressupostos seus, el vot del seu grup serà afirmatiu. 
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Pren la paraula la Sra. Pascual exposant que com a oposició consideren que el seu grup ha 
estat generós que i s’han esperat 300 dies de govern per a poder fer la valoració del nou 
govern i diu que avui que  es presenten els pressupostos del 2016, faran aquesta valoració.   
 
Inicia la seva intervenció exposant que, encara no fa un any, durant la campanya electoral, 
el que ara és l’equip de govern de l’ajuntament de Sant Celoni, portava el lema “ El Sant 
Celoni dels nostres fills”. El 24 de maig, gairebé el 35% dels celonins i celonines que tenen 
dret a vot, van optar per la candidatura de Convergència i Unió i aquests van poder formar 
govern amb minoria.  
 
Explica que a la presa de possessió l’alcalde feia les següents declaracions que cita 
textualment:  
 
<<Ens vàrem presentar a aquestes eleccions amb rigor, humilitat, treball constant i 
patriotisme, ho vàrem fer amb l’experiència d’haver governat durant quatre anys, en els que 
varen posar al dia a Sant Celoni, resolent dèficits històrics en equipaments i infraestructures. 
En definitiva, vàrem posar al dia el Sant Celoni dels nostres pares>> 
 
Amb tot això es dirigeix al Sr alcalde dient-li que atribuir-se els projectes oberts i 
pràcticament finalitzats de l’anterior legislatura, a on governava llavors el tripartit, el PSC, 
Iniciativa i Esquerra no és humilitat ni és ser rigorós. Diu que l’alcalde s’adjudica l’autoria de 
l’escola bressol, a la nova entrada del poble, el Sot de les Granotes, i diu que sembla que 
quan s’està a l’oposició resulta que són victòries del poble,  i que quan s’està al govern és 
una victòria pròpia.  
 
També diu que el seu grup es pregunta on queda l’experiència d’haver governat durant 4 
anys, formulant la següent pregunta: “ què no saben que un pressupost s’inicia l’1 de 
gener?” i posa de manifest que avui és 31 de març i és quan es porta a aprovació inicial el 
pressupost. Diu que si això li hagués passat al seu grup es podria entendre per la sva 
inexperiència però es pregunta com és possible que li passi al govern amb l’experiència que 
acumula.  
 
Continua dient que, tot seguit, es plantejaven els objectius per aquesta legislatura del 
govern actual com el de  “fer el Sant Celoni dels nostres fills” i comenta que la millor manera 
de veure les intencions d’aquest equip de govern és a on es destinen els diners i anuncia 
que avui és el que el seu grup farà.  
 
Diu que el govern, primer de tot, va anunciar que ha d’elaborar un Pla estratègic i que es 
farà a l’entorn del bosc, però diu que, ara per ara, a dia d’avui, no hi ha ni Pla estratègic ni 
encara s’ha vist un euro destinat al Museu del Bosc. Comenta que ja fa anys que molts 
ajuntaments elaboren un pla d’actuació municipal, conegut com PAM, i diu que consisteix a 
detallar les accions que es volen dur a terme pel govern, i així a la ciutadania li és senzill 
accedir a les intencions i sobretot poder valorar els resultats al cap de 4 anys. 
 
Diu que el govern municipal no té  ni PAM ni pla estratègic, i que el seu grup no té ni idea 
del rumb de Sant Celoni i es pregunta a on vol conduir el poble aquest equip de Govern de 
Convergència, explicant que això és el que exactament va dir l’actual govern durant tota la 
legislatura passada al govern del PSC.  
 
Diu que el senyor Alcalde, al discurs de presa de possessió, també parlava de fer de Sant 
Celoni un punt de referència del Baix Montseny, al costat dels altres municipis del Baix 
Montseny. Exposa que ni en el pressupost ni a les inversions veuen que es treballi en 
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aquest sentit, que no han vist cap proposta de mancomunació, que per ara n’hi ha hagut 
una trobada, resultant-ne que només era per alcaldes i regidors de l’equip de govern, a on 
aprecia que els regidors que estan a l’oposició no se’ls considera del Baix Montseny, com si 
les tornes d’aquí a 4 anys no poguessin canviar.  
 
Exposa que al discurs de presa de possessió, també deia l’Alcalde que “ho volem fer per 
tothom i amb tothom, al costat de les transformacions polítiques, perquè l’únic objectiu és fer 
Sant Celoni pels nostres fills i filles”. Explica que, el seu grup es va creure a l’equip de 
govern i la seva voluntat de treballar amb altres formacions polítiques, i diu que potser les 
altres formacions polítique eren les altres i no pas la CUP. Comenta que sovint els hi diuen 
que van amb el lliri a la mà i diu que potser el seu grup els haurà de començar a donar la 
raó, i que van pecar d’innocents a la legislatura que iniciaven al 2007, que van pecar també 
d’innocents a la legislatura que van començar al 2011 i segurament estan pecant també 
d’innocents. Exposat això, fa referència a la cronologia dels fets i diu que a l’estiu, al juliol, el 
regidor d’economia, els va emplaçar  a una trobada per parlar del pressupost. Diu que en el  
mateix moment li van dir que abans de trobar-se, els hi passés una proposta, no el 
pressupost detallat, del que volia fer l’equip de govern i que parlarien a partir d’aquesta 
proposta, sense obtenir resposta.  
 
Continua dient que es va celebrar una reunió a inicis d’octubre i que el seu grup va tornar a 
demanar la proposta a l’equip de govern, la qual diu que no l’han rebuda ni al novembre, ni 
al desembre, ni al gener tampoc, per la qual cosa el 6 de febrer van tornar a preguntar-li al 
govern sobre la proposta i que la seva resposta és que l’estaven afinant. Diu que el 22 de 
febrer, per fi hi havia proposta perquè eren els pressupostos.  
 
Diu que a partir d’aquí es troben a inicis de març, que van fer una reunió i que van poden fer 
un cop d’ull al primer full de ruta pel 2016 de l’equip de govern, però diu que faltava 
informació, que no podien comparar-la amb la del 2015, perquè no tenien els capítols 
desglossats,  i que les inversions feien referència a la legislatura però no estaven detallades.  
Diu que el seu grup pot ser moltíssimes coses però que li agrada la feina ben fet, i que  la 
informació necessària  per poder valorar amb cara i ulls el pressupost del 2016, l’han rebuda 
amb comptagotes remarcant que en alguns casos, la van rebre la setmana passada i, que 
de fet, aquest dimarts, abans d’ahir, encara estava fent el seu grup unes peticions. 
 
Malgrat això, diu que el sentit del vot no el decidiran en funció de si l’equip de govern els 
respecta més o menys com a oposició, ja que encara no han arribat aquí i que els hi queden 
3 anys per endavant. 
 
En aquest sentit, explica que el que el seu grup aprecia és que el problema és que no veu 
res de diferent vers la legislatura anterior, ja que no veuen cap a on van, ni quin és el canvi, 
ni quina és la diferència amb el govern del PSC, i que els percentatges incrementen 
moltíssim, i sobre el paper, però no són tant. Diu que ara Convergència inaugurarà els 
projectes de l’anterior legislatura, l’Ateneu , la rotonda de la C-35, aclarint que el pas de la 
C-35 que van proposar tampoc està pressupostat, preguntant si això ho cobreix el 
departament de territori, i dient que a les inversions tampoc hi són. Diu que amb el rigor, 
amb el treball constant que es deia a l’inici del discurs, ja seria hora de tenir un pla 
estratègic per saber cap a on camina Sant Celoni. 
 
Exposa que el seu grup sap que s’iniciarà el nou POUM i que ho celebra perquè diu que el 
porten esperant dues legislature, però diu que encara n’hi ha un munt d’interrogants que no 
tenen resolts, i afirma que es va tard i malament i que Sant Celoni es mereix més. Diu que  
la CUP des que van entrar al ple de l’ajuntament l’any 2007 per representar als veïns i 
veïnes que havien confiat en els seus projectes, ha defensat i exercit una oposició franca 
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amb propostes a l’equip de govern de torn perquè els interessa millorar Sant Celoni, però 
també posa de manifest que el seu grup té un projecte propi, en què creuen i que, afirma, en 
cap cas està representat al pressupost que es presenta avui al ple.  
 
Finalitza la seva intervenció dient que tampoc els estranya que el PSC aprovi aquest 
pressupost perquè és més del mateix, política barata. Diu que potser els agradarà saber al 
final què es farà, que primer els presentin el projecte, i que per fi es veu la sociovergència 
que, afirma, durant tants anys ha existit en aquest ple . Per tot això anuncia que el vot del 
seu vot serà en contra.  
 
Pren la paraula la Sra. Montes exposant que s’està assabentant de coses que no sabia 
abans d’arribar aquí, que havia hagut una negociació més o menys de tot el que s’està 
parlant. Comenta que amb el seu grup hi ha hagut un parell de converses, que s’han inclòs 
els comentaris o la intenció que el seu grup tenia per incloure en aquest pressupost, i en 
aquesta previsió per aquests 4 anys, i que també s’han inclòs vàries propostes que portaven 
al programa que consideren importants, com la piscina o un pàrking a la zona del Baix 
Montseny. Diu que hi ha diferents propostes que el seu grup les veu molt adients, agraint 
aquesta resposta de l’equip de govern.  
 
Però posa de manifest que s’estan fent altres proposta que el seu grup és la primera vegada 
que té consciència que siguin una necessitat pel poble i que segurament ho seran, però el 
que li manca al seu grup és una valoració global de totes aquestes propostes que fa l’equip 
de govern, quina incidència tenen i perquè es posen unes o no unes altres, aclarint que això 
és una decisió de l’equip de govern de posar-les d’aquesta manera, que n’hi ha de prou 
importants de al votant de 100.000 mil euros o 300.000 mil i que és aquí a on el seu grup no 
pot donar el vot a favor a aquest pressupost, perquè no pot participar d’una cosa que no 
coneix o en què no ha participat. 
 
Finalment acaba dient que, per tot això s’abstindrà. Fa referència expressa als plans 
d’ocupació i diu que s’ha fet una pinzellada, però que no s’ha dit expressament com es 
faran,  i que no està representat als papers com es treballarà aquest tema dels plans 
d’ocupació per a aturats de llarga durada, simplement es diu que es farà.  
Diu que en la primera conversa que n’han tingut ha arribat a la conclusió que la idea que té 
l’equip de govern de pla d’ocupació està completament a un extrem del que el seu grup 
considera, o sigui que el pla d’ocupació que es preveia de la Diputació, es parlava de fer-ho 
per a dos llocs de treball a l’ajuntament. Diu que el seu grup ho veu més com a plans 
d’ocupació per a gent aturada, i això potser la segona conversa es va modificar una mica, 
però també diu que només es va expressar una intenció, i que per al seu grup no deixa de 
ser una intenció i que aquesta intenció ni es troba en un paper ferm per defensar el projecte 
pel qual aposta el seu grup. Per tot això, torna a anunciar l’abstenció del seu grup.  
 
Demana la paraula el Sr. Capote en resposta a l’al·lusió a la socioconvergència que ha fet el 
grup municiopal de la CUP. Fa esment a l’any 2007, en què la CUP va irrompre al ple de 
l’ajuntament, i diu que aquell any la CUP va ser decisiva perquè el PSC va veure que, tenint 
vuit regidors, Convergència va aconseguir governarn per una pacte que va realitzar amb la 
CUP. Diu que el seu grup, des de la seva humilitat i des de la responsabilitat que li donen 
els seus votants, als qui considera que han de donar explicacions, ha votat que sí a aquest 
pressupost, però també diu que si s’ha de parlar de polítiques i de Convergència,  diu que ja 
no cal recordar qui ha fet possible el govern de “Junts pel si”, a la Generalitat i conclou dient 
que s’ha de tenir una mica de memòria selectiva. 
 
El Sr. Saurí sol·licita intervenir per al·lusions al seu grup municipal, i respon al Sr. Capote 
dient-li que li sap greu la intervenció que ha realitzat, que confiava que no la faria però que, 
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igualment, imaginava que la faria. Comenta que al 2007 es va fer un acord de govern amb 
Convergència i Unió en aquell moment, com diu que recorda el senyor Capote, posant de 
manifest que els que el coneixen saben que li  agrada molt fer genealogia i diu que, en 
conseqüència, pensa que tirarà enrere.  
 
Recorda que l’acord de governabilitat amb Convergència, del que subratlla que va permetre 
l’aprovació d’uns pressupostos, es va trencar pel posicionament que va mantenir el govern 
municipal d’aquella época en relació a l’àrea residencial estratègica que s’havia de fer a 
Sant Celoni, i també recorda que aquest projecte de l’àrea residencial va propiciar que es 
celebrés un referèndum  en el qual, la voluntat popular va decidir majoritàriament que no 
s’ubiqués l’àrea residencial estratègica. Diu que a partir d’aquell moment, no es va fer cap 
acord de govern més amb Convergència i fa memòria  que, en aquell consistori, el PSC va 
aprovar els pressupostos en aquella mateixa legislatura amb Convergència i Unió. 
 
També fa referència al fet que, d’acord amb el que ja ha exposat la Sra. Pascual, a l’any 
2011 el seu grup municipal torna a tenir representació al ple amb dos regidors, dels que diu 
que teinen una certa clau a l’hora de decidir balances al ple municipal. Diu que aquests 
regidors, d’una forma honesta, com també defensa que ha plantejat la Sra. Pascual, 
plantegen a l’equip de govern del PSC, en aquell cas, encapçalat pel Sr. Castaño, un seguit 
de mesures a fi i efecte de poder aprovar el pressupost del 2011. Diu que, com bé 
recordaran els regidors presents, per responsabilitat el seu grup també va aprovar el 
pressupsot de l’any 2011, que va presentar el PSC,  però diu que, malauradament, com va 
passar, al cap d’un any, després de fer un escandall de les mesures que no es van portar a 
terme per part del PSC, el seu grup va decidir deixar de donar recolzament. 
 
Comenta que, si a partir d’aquí, es comença a fer una genealogia dels acords que el PSC a 
Sant Celoni, el PSC a la Generalitat de Catalunya i el PSC a Madrid ha votat conjuntament 
amb Convergència, el ple duraria fins l’endemà i convida al Sr. Capote que digui si vol que li 
recordi que el 23 d’agost del 2011, el PSOE del Sr. Zapatero, juntament amb el PP d’en 
Rajoy i juntament amb la Convergència del Sr. Artur Mas,  va votar una modificació de la 
Constitució espanyola, perquè el pagament del dèficit espanyol als bancs fos obligatori. 
D’acord amb tot l’exposat, li diu al Sr. Capote que les coses són com són, que el seu grup 
entén que és legítim que el PSC voti favorablement a aquests pressupostos, i que el seu 
grup no és ningú per dir que és el que ha de fer el PSC, però que ara bé,  diu que 
comprendrà que el recompte de les actuacions dutes a terme, els porta a dir que en el PSC 
en qüestions urbanístiques, en qüestions pressupostàries, en qüestions policials, fins i tot, 
en qüestions d’aigua, voten sempre al costat de Convergència.  
 
Finalment, li diu al Sr. Capote que no li tiri en cara el fet d’haver arribat a un acord l’any 2007 
amb Convergència, del qual diu que el seu grup no renega perquè el va fer amb tota la 
voluntat política de tirar endavant Sant Celoni, després de molts anys de majoria absoluta 
del PSC, i conclou expressant que el PSC té un historial bastant més negatiu que el que 
pugui tenir el seu grup. 
 
Pren la paraula el Sr. Capote exposant que no desitjava entrar en polèmica ni desitja 
contestar perquè podrien allargar-se la sessió plenària, però contesta recordant-li que qui ha 
començat aquest debat ha estat la regidora de la CUP, i diu que sembla que el seu grup 
hagi dit alguna cosa sobre la CUP i diu que no és així. 
 
Respon el Sr. Saurí dient-li que el seu grup només volia deixar palès que els pressupostos 
que es porten avui a aprovació són uns pressupostos continuistes amb els del PSC. 
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Intervé el Sr. Vallhonesta comentant que desconeix que és el que irrita tant al Sr. Saurí 
perquè entén que el que s’ha dit tampoc era mentida, i remarca que el ciutadà que està 
seguint el ple des de la ràdio el que vol és escoltar el tema dels pressupostos, no la 
sociovergència. 
 
Respon el Sr. Saurí dient que ell no està irritat i que li irrita res, sinó que  es limita a 
contestar una reflexió que ha llençat el Sr. Capote damunt de la taula. 
 
Pren la paraula el Sr. Capote afirmant que el que ell ha fet és contestar a la Sra. Pascual. 
 
Intervé el Sr. alcalde dient que vol fer una reflexió en el sentit que pensa que pactar i arribar 
a acords és una obligació que tenen com a polítics i com a responsables polítics,  i que els 
ha votat la ciutadania perquè es faci avançar al municipi. Diu que el debat polític comporta 
que des de l’oposició que es faci crítica, cosa que quan es governa toca assumir, i diu que al 
final, per sort, és el ciutadà el que valora el que fa qui governa i el que el recolza o no el 
recolza amb el seu vot, en funció del que s’hagi fet. Expressa el seu convenciment que, 
quan acabi la legislatura, es veurà quines són les actuacions que s’han fet perquè aquest és 
un pressupost que diu que el govern ha tingut la voluntat de compartir amb tots els grups i 
que s’han celebrat reunions amb tots els grups per elaborar el pressupost. Informa que, 
finalment, han arribat uns recursos addicionals, amb els que no comptava el govern,  i que 
han estat fruit dels ingressos obtinguts els mesos gener i febrer provinents majoritàriament 
de l’IBI i de la plusvàlua, el que diu que els ha permès donar resposta a algunes necessitats 
que s’havien detectat però per a les quals, amb els recursos inicials i amb la previsió 
d’ingressos, el govern veia que no era possible. Diu que malgrat aquesta situació inicial, el 
govern ha estat treballant per tal de donar resposta a les necessitats socials que s’hi 
presenten, per donar resposta a les necessitats educatives del municipi, per donar resposta 
a les necessitats de l’entorn i de l’espai públic perquè és una mica la demanda que fa la 
ciutadania. 
 
Diu que el seu grup té un projecte clar, el qual diu que al llarg dels propers tres anys de 
legislatura s’anirà veient i que, per tant, de ben segur que quan acabi la legislatura podran 
fer un balanç, com cada grup ho consideri oportú, però reitera que el govern ha tingut 
aquesta voluntat de compartir i recollir les propostes dels diferents grups,  i que en aquelles 
en les que el govern s’ha sentit còmode, les han compartit i incorporat. Diu que en el cas del 
Partit Socialista, aquest partir li va fer arribar al govern, des d’un primer moment, una sèrie 
de propostes, i que davant d’aquestes propostes, per la pròpia elaboració interna del 
pressupost, s’ha vist que es podia donar resposta, atès que compartien moltes d’aquestes 
necessitats, com les necessitats en l’àmbit social, amb l’increment de dotació pressupostària 
i econòmica per donar resposta a les necessitats que cada dia arriben a les àrees, 
principalment a les àrees de Comunitat i de Serveis Socials. Diu que això no vol dir que el 
govern no treballi per capacitar a les persones i famílies perquè no els sigui necessari fer ús 
d’aquestes serveis, però diu que la posada en pràctica d’aquesta voluntat té quelcom  més 
de dificultat,  però posa de relleu la voluntat del govern d’aconseguir-ho amb  els cursos de 
formació per afavorir l’accés al treball a les persones que estan a l’atur.  
 
Finalment explica que s’està treballant a diferents línies, en diferents projectes. Creu que 
s’està fent molta feina, creu que aquests pressupostos fan una dotació econòmica per fer-ho 
possible,  i que, de ben segur que cada grup, si governés potser, les hauria plantejat d’una 
manera diferent, o potser si governés no els hi hauria plantejat tant diferent com ho posa 
sobre la taula. Per tot això, comenta que caldrà esperar que passi el temps perquè es 
demostri el que faria cada grup si governés, encara que diu que mirant a d’altres municipis 
es pot veure una miqueta quins són els canvis que es podrien produir. Tanmateix, agraeix a  
tots els grups la seva col·laboració i expressa la voluntat del govern de parlar una mica amb 
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tots i intentar incorporar les propostes que es puguin compartir i que es vegi viables, de 
manera que manifestaran i diran quines són les propostes que no puguin ser compartides, 
perquè entén que la responsabilitat de tenen tots els grups polítics és d’intentar avançar i 
que en aquesta línia s’ha volgut treballar. Diu que segurament no ho han fet tot ho bé que 
haurien pogut fer-ho i que el govern espera millorar per seguir avançant.  
 
Per tant, entén que el pressupostos quedarien aprovats. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
Vist que el text que es va aprovar en la sessió de la Comisisó Informativa de data 
23.03.2016, és el que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici de 2016, les seves 
bases d'execució i la plantilla orgànica d'aquesta Corporació, que amb la seva aprovació resten 
elevats a pressupost, conforme han estat redactats i que resumits donen el següent resultat: 
 

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 
(ART. 166, 1, c) Reial Decret Legislatiu 2/2004) 

 
AJUNTAMENT DE SANT CELONI 

------------------------- 
PRESSUPOST  ECONÒMIC DE DESPESES 

 
RESUM PER  CAPITOLS 

    
   I      Despeses de personal                            7.963.897,20  
      II     Despeses en béns corrents i serveis              6.917.900,56 
 III    Despeses financeres                              201.343,26 
   IV   Transferències corrents                             977.781,06 
 V    Fons de contingència                 300.000,00 
 VI   Inversions reals      971.000,00 
   IX    Passius financers      1.435.724,43                   
                                                    ------------- 
          TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU        18.767.646,51 
           ====================================================== 
 
                            AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 ------------------------- 
 PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS 
 
 RESUM PER CAPITOLS 
 
    I      Impostos directes                                              8.764.939,81 
  II     Impostos indirectes                                              279.789,71 
  III    Taxes i altres ingressos                                    3.844.238,91 
   IV    Transferències corrents                                    4.596.673,11 
   V     Ingressos patrimonials                                         311.004,97 
 IX    Passius financers                                                 971.000,00 
                                                    ------------- 
          TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU          18.767.646,51 
           ====================================================== 
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Plantilla orgànica del personal  
 Funcionari 
 
 Escala / Subescala / Classe Grup N. Places Sense propietari 
 Hab. Nacional  2  1 
 
 Subescala Secretaria  1  0 
 Classe Primera  1  0 
 Secretari A1  1  0 
 
 Subescala Intervenció-Tresoreria  1  1 
  1  1 
 Interventor A1  1  1 
 
 Administració General  29  1 
 
 Subescala Tècnica  9  0 
  9  0 
 TAG A1  2  0 
 Tècnic de gestió A2  7  0 
 
 Subescala Administrativa  8  1 
  8  1 
 Administrativa C1  8  1 
 
 Subescala Auxiliar  12  0 
  12  0 
 Auxiliar C2  12  0 
 
 Administració Especial  39  2 
 
 Subescala Tècnica  12  0 
  12  0 
 Tècnic superior A1  5  0 
 Tècnic mitjà A2  7  0 
 
 Subescala Serveis Especials  27  2 
 Classe Policia Local  27  2 
 Sergent C1  2  0 
 Sots-inspector C1  1  0 
 Agent C2  20  2 
 Caporal C2  4  0 
 
 TOTAL  70  4 
 
 
 Plantilla orgànica del personal  
 Laboral 
  
 Categoria Grup N. Places Sense propietari 
 Arquitecte A1  1  1 
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 Tècnic superior A1  1  0 
 Professor escola d'adults A2  8  0 
 Tècnic mitjà A2  24  5 
 TM escola bressol A2  4  4 
 Administratiu C1  4  3 
 Tècnic auxiliar C1  9  1 
 TGS escola bressol C1  7  7 
 Auxiliar administratiu C2  16  1 
 Oficial C2  8  1 
 Treballador familiar C2  4  0 
 Monitor escola bressol E  4  4 
 Peó E  29  5 
 
 TOTAL  119  32 
 
2. Que el pressupost inicialment aprovat i la plantilla orgànica s'exposin al públic durant quinze 
dies, termini durant el qual qualsevol habitant del terme o persona interessada podrà presentar 
contra aquest i davant el Ple les reclamacions i suggeriments que estimi convenients. En el 
supòsit que no sigui presentada cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu 
sense necessitat d'adopció d'un nou acord. 
 
D’acord amb les modificacions proposades, l’acord quedaria amb el següent redactat: 
 
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la Corporació per a l’any 2016, les 
seves bases d'execució i la plantilla orgànica. 
 

 Atès que el mateix s'ha elaborat conforme les directrius establertes al Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, i demés legislació aplicable. 

 Aquest Alcalde proposa s’emeti dictamen en el següent sentit: 
 
A proposta de l’Alcaldia, per 12 vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-CP, 
4 vots en contra del grup municipal de la CUP-PC-PA, i 1 abstenció del grup municipal ICV-
EUIA-SCBP, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici de 2016, les seves 
bases d'execució i la plantilla orgànica d'aquesta Corporació, que amb la seva aprovació resten 
elevats a pressupost, conforme han estat redactats i que resumits donen el següent resultat: 
 

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 
 (ART. 166, 1, c) Reial Decret Legislatiu 2/2004) 
 
 AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 ------------------------- 
 PRESSUPOST  ECONÒMIC DE DESPESES 
 RESUM PER  CAPITOLS 
    
   I      Despeses de personal                               7.963.897,20  
           II     Despeses en béns corrents i serveis            7.069.900,56 
 III    Despeses financeres                    201.343,26 
   IV   Transferències corrents                           977.781,06 
 V    Fons de contingència    148.000,00 
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 VI   Inversions reals                           971.000,00 
   IX    Passius financers                                  1.460.724,43                   
                                                   ------------- 
          TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU       18.792.646,51 
           ====================================================== 
 
                            AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 ------------------------- 
 PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS 
 
 RESUM PER CAPITOLS 
 
    I      Impostos directes                                             8.764.939,81 
  II     Impostos indirectes                                             279.789,71 
  III    Taxes i altres ingressos                                   3.844.238,91 
   IV    Transferències corrents                                   4.596.673,11 
   V     Ingressos patrimonials                                        311.004,97 
 IX    Passius financers                                                996.000,00 
                                                   ------------- 
          TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU                  18.792.646,51 
           ====================================================== 
 
Plantilla orgànica del personal  

 Funcionari 
 
 
 
 Escala / Subescala / Classe Grup N. Places Sense propietar 
 Hab. Nacional  2  1 
 
 Subescala Secretaria  1  0 
 Classe Primera  1  0 
 Secretari A1  1  0 
 
 Subescala Intervenció-Tresoreria  1  1 
  1  1 
 Interventor A1  1  1 
 
 Administració General  29  1 
 
 Subescala Tècnica  9  0 
  9  0 
 TAG A1  2  0 
 Tècnic de gestió A2  7  0 
 
 Subescala Administrativa  8  1 
  8  1 
 Administrativa C1  8  1 
 
 Subescala Auxiliar  12  0 
  12  0 
 Auxiliar C2  12  0 
 
 Administració Especial  39  2 
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 Subescala Tècnica  12  0 
  12  0 
 Tècnic superior A1  5  0 
 Tècnic mitjà A2  7  0 
 
 Subescala Serveis Especials  27  2 
 Classe Policia Local  27  2 
 Sergent C1  2  0 
 Sots-inspector C1  1  0 
 Agent C2  20  2 
 Caporal C2  4  0 
 TOTAL  70  4 

 Plantilla orgànica del personal  

 Laboral 
  
 Categoria Grup N. Places Sense propietar 
 Arquitecte A1  1  1 
 Tècnic superior A1  1  0 
 Professor escola d'adults A2  8  0 
 Tècnic mitjà A2  24  5 
 TM escola bressol A2  4  4 
 Administratiu C1  4  3 
 Tècnic auxiliar C1  9  1 
 TGS escola bressol C1  7  7 
 Auxiliar administratiu C2  16  1 
 Oficial C2  8  1 
 Treballador familiar C2  4  0 
 Monitor escola bressol E  4  4 
 Peó E  29  5 
 TOTAL  119  32 
 
2. Que el pressupost inicialment aprovat i la plantilla orgànica s'exposin al públic durant quinze 
dies, termini durant el qual qualsevol habitant del terme o persona interessada podrà presentar 
contra aquest i davant el Ple les reclamacions i suggeriments que estimi convenients. En el 
supòsit que no sigui presentada cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu 
sense necessitat d'adopció d'un nou acord. 
 
 
11. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
MITJANÇANT CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 
NÚMERO 1/2016. 
 
Pren la paraula el Sr. García Sala explicant que per aquest punt van rebre una petició de la 
CUP per poder votar favorablement i que de fet, el redacta final de la proposta que ara es 
presentat a votació,  és l’esmena del que inicialment es proposava votar, de forma que 
enlloc de tenir un expedient es presentaran a l’aprovació dos expedients, de forma que es 
votarà separadament la paga extraordinària pendent del 2012, per un cantó, i unes 
inversions que es farien a càrrec de romanent de tresoreria, per una altra. Explica que, 
després de consultar-ho amb altres grups, tant amb Iniciativa com amb el PSC i Esquerra 
republicana, el seu grup va considerar que era una proposta molt adient que ells també ho 
comparteixen, perquè en aquest sentit entén que es farien dues votacions separadament. 
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Comenta que si el secretari, en algun moment del procediment considera que no ho fa 
correctament, espera que li comenti. 
 
Intervé el Sr. alcalde explicant que l’esmena el que fa és deixar exclusivament la partida de 
la paga extra i, per tant, es votaria directament això, és a dir, que s’aprova l’esmena, que es 
vota l’esmena i el punt directament, i comenta que el Sr. Secretari ho confirmi, però que 
inicialment havien plantejat fer-ho d’aquesta manera. 
 
El Sr. Secretari intervé dient que ell, evidentment no decideix el que presenta el govern, 
però el que li ha semblat que la voluntat del govern és modificar el dictamen inicial que havia 
passat per la Comissió Informativa i deixar aquest punt, el número 11, només la part 
resolutiva que feia referència a la modificació de crèdit, que finançava el pagament de la 
paga extraordinària del 2012, el que queda com a proposta en el redactat final d’aquest 
punt, i que li sembla que la voluntat del govern és la resta de la modificació proposada 
inicialment que feia referència a les inversions, proposar-la com a punt d’urgència, pel fet no 
que aqusta proposta no ha estat dictaminada com a tal per la Comissió Informativa, per la 
qual cosa, abans de que el ple hagi considerat la part de control, s’hauria de proposar 
aquest punt per urgència, s’hauria de decidir la seva admissió per majoria absoluta dle ple, 
perquè no ha estat dictaminat com a tal prèviament, i partir d’aquí es votaria.  
 
Intervé el Sr. alcalde dient que la urgència es vota al final del tot i que el es vota ara és la 
part corresponent a la paga extraordinària. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Secretari aclarint que el que es vota és el punt número 11, 
però tal i com ara el proposa  modificat el govern. Diu que ha quedat la meitat fora, que és el 
que passaria com un nou punt de l’ordre del dia si s’obté la majoria absoluta per urgència. 
 
Intervé el Sr. García Sala dient que, en aquest cas, el que es proposa ara és pagar en base 
a romanents els 166.943 euros que correspondria al 49,73%, de la paga extraordinària del 
mes de desembre de 2012 la qual, per la Llei General de Pressupostos, es va deixar de fer 
efectiva en aquell moment i que ara, les persones que ho van meritar en aquell moment, 
tindrien dret a cobrar-la. 
 
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta exposant que avui s’aprova el reconeixement d’un dret 
que el govern del PP, amb l’excusa de la crisi, va retallar als treballadors públics. Diu que 
l’any passat, l’anterior equip de govern va portar al ple el reconeixement de l’abonament de 
la part meritada de la paga esmentada, reconeguda en diferents sentències judicials, sense 
tenir en compte la negativa del govern del PP. Diu que els socialistes, al ple del 24 de 
setembre, van fer referència a l’abonament de la part endeutada als treballadors públics que 
avui volen aprovar. Finalment exposa que el seu vot serà favorable. 
 
La Sra. Pascual diu que també votaran a favor. 
 
La Sra. Montes diu que, des d’Iniciativa també votaran a favor i comenta si aquesta és la 
última part. 
 
El Sr. alcalde respon dient que sí, que és la darrera i que amb aquesta aprovació es paga la 
resta de la paga extra i que s’ha pagat en 3 aplaçaments de 25 o 26% els dos primers i 
aquest darrer que acaba de pagar la resta. 
 
Intervé de nou la Sra. Montes explicant que potser també els treballadors públics tenen tot el 
dret, però que hi ha molta gent que se’ls ha congelat els sous, treballen més hores, no 
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cobren les hores extres, hi ha treball precari i que realment és una situació molt 
problemàtica a dia d’avui a les empreses que encara funcionen. Diu que és una sort que 
això ha tirat endavant aquí a l’ajuntament i pensa que també a altres ajuntaments i molts 
funcionaris, o sigui que això és general per a tot el personal públic. 
 
Pren la paraula el Sr. Capote explicant que als treballadors públics, especificant que ell no 
ho és, se’ls ha congelat el sou fa molts anys traient les pagues extres i que per menys 
diners treballen moltes més hores, i que en el món privat, encara que molta gent ha quedat 
fora també al carrer, ara es comença a fer través de la negociació col·lectiva. Diu que 
aquest dret de la negociació col·lectiva estava retallat i més amb aquesta última llei del PP 
Diu que al sector públic s’ha perdut molt poder adquisitiu, molt més que no pas els 
treballadors privats, i que, dient-lo des de la part privada que és ell, subratlla la gran mentida 
que és dir que l’empleat públic té el seu lloc de treball sempre, perquè diu que els laborals 
no, comentant que es poden mirar les dades de quants treballadors públics, no funcionaris, 
hi havia abans de la crisi i es pregunta que quants n’hi ha ara, i que i n’hi ha menys serveis, 
si n’hi ha retallades en ensenyament, si n’hi ha retallades a sanitat, n’hi ha retallades només 
de números, sinó també de persones i de persones que eren treballadors públics, metges, 
infermeres, mestres, comentant que és la gran mentida que moltes vegades fa servir  la 
dreta i la no tant dreta a la resta de treballadors i recorda que els funcionaris són entre el s 
25-30% del personal de l’Administració Públia i que laresta són tots laborals. Conclou dient 
que si es fan aquestes retallades, vol dir que s’han fet retallades en persones i són moltes 
persones, molts treballadors. 
 
Intervé la Sra. Montes exposant que només això ja ho sabia i recordava als altres 
treballadors i persones que ho estan passant malament, dient que el que ha exposat el Sr. 
Capote està molt clar. 
 
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 2016. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia,  justificativa de la necessitat de la modificació de crèdit per a 
despeses del capítol VI –inversions-, per import de 841.185,52 euros, finançada amb l’excés de 
romanent de tresoreria afectat procedent de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de 
2015, així com la proposta de pagament de la quantitat de 166.943,93 euros, corresponent al 
pagament de la part addicional de la paga extra de setembre no percebuda, finançat amb 
romanent de tresoreria lliure procedent de la liquidació del pressupost de l’any 2015. 
 
Vist l’informe a l’efecte emès per l’interventor accidental. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 17 regidors presents, i previ dictamen de la 
Comissió informativa general, el Ple municipal ACORDA:  
 
1.Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit número 1/2016, al següent tenor: 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT – DESPESA CORRENT 

Òrgan. Prog. Econom. Descripció Import 
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08 132A0 12009 Paga extra desembre 2012 30.753,07 
05 150A0 12009 Paga extra desembre 2012 1.232,40 
09 151A0 12009 Paga extra desembre 2012 7.005,19 
05 170A0 12009 Paga extra desembre 2012 735,66 
04 231A0 12009 Paga extra desembre 2012 3.530,54 
04 231D0 12009 Paga extra desembre 2012 1.680,05 
06 241A0 12009 Paga extra desembre 2012 970,00 
07 320A0 12009 Paga extra desembre 2012 906,97 
07 323D0 12009 Paga extra desembre 2012 763,77 
07 326I0 12009 Paga extra desembre 2012 754,96 
07 330B0 12009 Paga extra desembre 2012 807,55 
07 338A0 12009 Paga extra desembre 2012 899,21 
06 430A0 12009 Paga extra desembre 2012 796,25 
06 430D0 12009 Paga extra desembre 2012 1.826,54 
06 491A0 12009 Paga extra desembre 2012 906,97 
01 920A0 12009 Paga extra desembre 2012 4.709,55 
01 920B0 12009 Paga extra desembre 2012 4.474,12 
01 920N0 12009 Paga extra desembre 2012 818,86 
01 925A0 12009 Paga extra desembre 2012 4.420,84 
00 931A0 12009 Paga extra desembre 2012 3.630,97 
08 132A0 13009 Paga extra desembre 2012 1.594,94 
03 133A0 13009 Paga extra desembre 2012 687,18 
05 150A0 13009 Paga extra desembre 2012 1.422,38 
09 151A0 13009 Paga extra desembre 2012 4.552,11 
05 1533A 13009 Paga extra desembre 2012 6.116,88 
05 165A0 13009 Paga extra desembre 2012 1.817,35 
05 170A0 13009 Paga extra desembre 2012 3.201,86 
04 231A0 13009 Paga extra desembre 2012 3.277,35 
04 231D0 13009 Paga extra desembre 2012 3.313,07 
04 231H0 13009 Paga extra desembre 2012 869,15 
06 241A0 13009 Paga extra desembre 2012 869,15 
06 241B0 13009 Paga extra desembre 2012 728,51 
04 311F0 13009 Paga extra desembre 2012 944,78 
07 320A0 13009 Paga extra desembre 2012 893,06 
07 323B0 13009 Paga extra desembre 2012 682,60 
07 323C0 13009 Paga extra desembre 2012 667,08 
07 323D0 13009 Paga extra desembre 2012 558,47 
07 323E0 13009 Paga extra desembre 2012 717,59 
07 326C0 13009 Paga extra desembre 2012 1.394,45 
07 326F0 13009 Paga extra desembre 2012 6.330,56 
07 330A0 13009 Paga extra desembre 2012 1.813,93 
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07 330B0 13009 Paga extra desembre 2012 2.826,13 
07 3321D 13009 Paga extra desembre 2012 3.071,97 
07 340A0 13009 Paga extra desembre 2012 2.082,19 
07 342A0 13009 Paga extra desembre 2012 667,08 
07 342C0 13009 Paga extra desembre 2012 2.036,49 
07 342D0 13009 Paga extra desembre 2012 1.667,71 
07 342F0 13009 Paga extra desembre 2012 1.734,69 
06 430A0 13009 Paga extra desembre 2012 1.509,91 
06 432A0 13009 Paga extra desembre 2012 312,24 
06 491A0 13009 Paga extra desembre 2012 1.631,49 
06 491B0 13009 Paga extra desembre 2012 739,74 
06 912A0 13009 Paga extra desembre 2012 728,51 
01 920A0 13009 Paga extra desembre 2012 813,07 
01 920B0 13009 Paga extra desembre 2012 746,14 
01 920C0 13009 Paga extra desembre 2012 2.259,52 
00 931A0 13009 Paga extra desembre 2012 2.220,79 
02 330A0 13009 Paga extra desembre 2012 754,96 
08 132A0 131 Paga extra desembre 2012 629,46 
09 151A0 131 Paga extra desembre 2012 1.945,97 
09 1521A 131 Paga extra desembre 2012 1.479,47 
05 165A0 131 Paga extra desembre 2012 1.664,62 
05 170A0 131 Paga extra desembre 2012 667,08 
04 231A0 131 Paga extra desembre 2012 290,03 
04 231J0 131 Paga extra desembre 2012 869,15 
06 241B0 131 Paga extra desembre 2012 752,01 
07 323D0 131 Paga extra desembre 2012 10.016,81 
02 323A0 131 Paga extra desembre 2012 667,08 
07 323F0 131 Paga extra desembre 2012 265,49 
07 326A0 131 Paga extra desembre 2012 752,01 
07 326B0 131 Paga extra desembre 2012 850,90 
07 326F0 131 Paga extra desembre 2012 320,77 
02 330A0 131 Paga extra desembre 2012 528,32 
07 3321D 131 Paga extra desembre 2012 1.468,24 
07 341B0 131 Paga extra desembre 2012 194,80 
07 342D0 131 Paga extra desembre 2012 457,38 
11 430A0 131 Paga extra desembre 2012 767,75 
06 4314A 131 Paga extra desembre 2012 869,15 
06 491B0 131 Paga extra desembre 2012 739,74 
00 931A0 131 Paga extra desembre 2012 869,15 

TOTAL 166.943,93 
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FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT - DESPESA 
CORRENT 

Econ.  Import  Text explicatiu 

Romanent de tresoreria  

87000    166.943,93    

per a despeses generals 
 
 

 

 
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. 

12. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
FORMULADES A LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 
L’EXERCICI 2016 I SEGÜENTS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MATEIXES.  
 
Pren la paraula el senyor García Sala explicant que aquí l’equip de la CUP va fer arribar al 
govern municipal una llista de set al·legacions, la resposta d’alguna de les quals és 
fonamentalment tècnica,  però que pensa que algunes necessiten d’una explicació política. 
En aquest cas, comenta que si els hi sembla bé, la seva intenció és repassar totes set 
ràpidament per poder donar-los una resposta.  
 
Comenta que, en el cas de la bonificació de l’Impost sobre els Béns Immobles per les 
famílies monoparentals, han valorat que això tindria probablement un impacte d’uns 90.000 
euros, especificant que això no és l’important i que tècnicament sembla que es necessita un 
contingut legislatiu  per poder definir com s’han de donar i com s’han de realitzar aquestes 
bonificacions, i que aquest no existeix, amb la qual cosa obren la porta per parlar de la 
manera d’instrumentalitzar  i de poder parlar de com fer-ho, però en aquest moment exposa 
que no el govern no està en moment de poder-ho realitzar, malgrat no es descarta que es 
pugui fer en un futur. 
 
Continua dient que hi ha tres al·legacions que són la segona, la tercera i la cinquena que 
tenen el contingut que explica tot seguit. Diu que la segona proposa augmentar el tipus d’IBI 
en el 10% en els béns immobles urbans, pels usos d’oficines comercials per espectacles 
d’oci, hostaleria industrial que tinguin major valor cadastral, que la tercera és augmentar un 
2% el tipus impositiu dels béns immobles i que la cinquena  al·legació és la reclamació d’un 
nou padró de categories pels carrers efectes de l’impost sobre activitats econòmiques. 
 
Comenta que la resposta tècnica és que que les tarifes són vigents a partir de l’1 de gener 
de 2016 i, per tant, ara les podran modificar però que seran vigents per l’any que ve. Diu 
que el govern assumeix que el calendari amb el qual es van portar les ordenances fiscals, 
no han permès portar aquestes al·legacions al moment que es tenien que haver fet i que, 
per això, no tenen més remei que proposar-les per veure si és possible aprovar-les per a 
l’any 2017. Explica que en el cas de la segona i de la cinquena, el govern entén i pensa que 
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són molt factibles perquè, de fet, l’import d’una els permetria ingressar uns 113.000 € i el de 
la tercera, uns 80.000 € 
 
En el cas de la quarta al·legació, en què es demana una revisió cadastral, diu que, 
bàsicament, el que es troba el govern és que té una visió diferent, i que al seu grup 
municipal no li sembla que correspondria fer-ho, bàsicament per les consideracions 
següents: 
 
1.Des del cadastre se’ls trasllada que Sant Celoni no és una població on no hi hagi hagut els 
darrers anys creixement, per tant, no és probable que n’hi hagin situacions on les 
valoracions que es puguin fer del cadastre difereixin dels que hi ha actualment, exposant 
que també és cert que s’ha fet una revisió unilateralment del cadastre, que ha identificat tota 
una sèrie d’immobles que havia de canviar-se la seva situació impositiva, cosa que diu que 
ja s’ha fet i que avui en dia ja tributen pel que considera el cadastre que s’ha de tributar. 
 
2.L’element que també considera important és el fet que les valoracions que s’estan fent 
darrerament, n’hi ha moltes probabilitats de que n’hi hagi una reducció d’aquestes 
valoracions amb el que tot això implicaria també després en la taxa de l’IBI. 
 
Per això, aclareix que potser seria una modificació on el seu grup no estaria d’acord.  
 
En quant a la sisena al·legació,  en què es parla de la modificació del tipus impositiu de 
l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, quan hi ha una 
operació de compravenda, entre el primer i el cinquè any i després del cinquè i del desè. 
Aquí l’impacte econòmic que el govern veu és de 22.000 € i sí que considera que és una 
cosa que es pot parlar pel 2017, i que no veu cap impediment. 
 
Finalment comenta que la setena al·legació, que és la sol·licitud de modificació per la taxa 
d’escombraries , pels criteris que proposen, no saben trobar cap format tècnic o cap element 
tècnic que els permeti determinar quines serien les liquidacions que s’haurien de fer als 
ciutadans i, per tant, diu que és un problema més de definició del que es vol fer que de la 
negativa o el posicionament que puguin prendre, recalcant que aquest seria el seu 
posicionament. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pascual dient que primer de tot vol agrair la resposta política a 
les al·legacions, i que el vot del seu grup serà en contra del punt, però esperen poder 
debatre les ordenances fiscals en temps i forma per aquest any, explicant que és una 
demanda que han fet reiteradament des que la CUP està present al ple i desitgen fer un 
prec i és el de treballar conjuntament les ordenances fiscals amb els pressupostos perquè 
és interessant veure les modificacions a les ordenances fiscals perquè considera que això 
també afecta al pressupost.  
 
Exposa que de les valoracions polítiques que s’han fet, algunes evidentment no les 
comparteix, ja que sinó el seu grup no hauria presentat les al·legacions i, en quant a la 
setena al·legació, amb el tema de les taxes d’escombraries, diu que segurament l’únic 
model possible que permet fer això és el porta a porta, diu que era un element que es 
portava a la negociació entre Esquerra republicana i Convergència i Unió per formar l’actual 
equip de govern, encara que diu que el seu grup veu que en això no hi ha cap pla per tirar-
ho endavant, que tampoc ho han vist a les inversions, que tampoc ho han vist tampoc en 
aquest pressupost i que, de fet, consideren que és la única forma viable que realment la 
gent pagui una taxa justa en funció justament de la que admet com el de que recicla. 
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Intervé la Sra. Montes, dient que el seu grup votaria a favor d’aquesta proposta i la lectura 
política, en tot cas, seria que el 10% de l’IBI ja es va pujar a l’anterior legislatura per 
obligació d’una llei del PP, amb un 6% anterior que havia proposat  el govern,  i que això ja 
va suposar un 16%. Diu que la tendència normalment ha estat que quan comença un 
govern, augmenti els tipus de l’IBI el primer any i el segon per tenir un pressupost una mica 
més sanejat. En aquest cas, diu que el govern ja ha dit als grups municipals que hi ha 
ingressos addicionals per l’impost de la plusvàlua i precisament per aquesta revisió de 
direcció general del cadastre, que es va fer l’any passat. Per tant, pensa que hi ha un pulmó 
suficient com per plantejar un augment de l’IBI i la resta de modificacions, atès que entén 
que segurament estaríem d’acord els grups de fer una tasca conjunta amb la taxa 
d’escombraries i la seva relació amb la tasca de reciclatge, diferenciants si es recicla o no 
es recicla.   
 
El Sr. alcalde pregunta a la Sra. Montes si la seva postura és desestimar les al·legacions. 
 
La Sra. Montes respon dient que és aprovar aquest punt. 
 
Pren la paraula la Sra. Pascual preguntant a la Sra. Montes que pel que acaba de comentar 
de l’IBI, i diu que no acaba d’entendre la seva postura, en el sentit de que Iniciativa per 
Catalunya els Verds o Catalunya Sí Que Es Pot, o els diferents grups relacionats, és estar a 
favor de la progressivitat i de la redistribució, i diu que, de fet, les ordenances fiscal són 
l’eina petita que tenen els ajuntaments per fer-ho, i que realment representen els seus 
ingressos. Diu que, llavors, resulta evident que s’ha d’anar pujant l’IBI, perquè la idea al final 
és la de poder tenir aquests ingressos i diferenciar a qui no pugui pagar, a qui tingui 
dificultats però tingui una propietat o una vivenda, que diu que  per això hi ha les 
bonificacions. Diu que al seu grup, en general, els sembla que des d’una postura 
d’esquerres, progressistes i demés, que els ingressos i que les taxes i els impostos haurien 
d’anar en aquesta línia. Continua dient que, en aquest sentit, li sorprèn una mica la seva 
intervenció però i segurament el punt 7 s’emplacen a treballar-ho conjuntament a veure si 
poden moure l’equip de govern en aquest sentit. 
 
La Sra. Montes intervé dient que vol fer una apreciació i és que hi ha molts tòpics a la 
societat amb molt àmbits i un és aquest. En principi, diu que un sempre està d’acord a pujar 
les taxes i el que qui tingui més, que més pagui, però diu que al municipi de Sant Celoni, els 
darrers quatre anys, s’ha pujat l’IBI d’una forma exponencial, afectant això a la butxaca de 
tothom, dels rics i dels pobres però majoritàriament dels pobres, que és el 90% de la 
població, comentant que augmentar-lo de forma general a tots quan ja s’ha augmentat més 
d’un 16%, ho consideren excessiu. Explica que, ho han votat així des el començament, 
perquè el 10% va ser per una proposta del PP, d’una Llei que va obligar a augmentar aquest 
10%. Diu que a l’any següent, havia una proposta que no era ben bé del 10%, però hi havia 
que fer un moviment dins del cadastre. Amb tot això, pensa que s’ha pressionat a la 
població amb aquest impost i no és necessari incrementar-ho ara mateix. 
Intervé el Sr. Vallhonesta dient que el seu grup està d’acord amb el que ha dit la Sra. 
Montes, que les ordenances fiscals estaria bé que es poguessin fer amb temps, per debatre 
totes aquestes coses i no estar fora de temps, però anuncia que el seu grup, segons els 
informes dels tècnics, votaran favorablement al punt del ple. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
Atès que en data 25 d’octubre de 2012 el Ple de la corporació va aprovar provisionalment la 
modificació de diverses Ordenances fiscals municipals de cara a la seva entrada en vigor 
l’any 2016, en el moment de la seva aprovació definitiva.  
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Atès que els acords provisionals juntament amb els expedients de què porten causa han 
estat estar exposats al públic mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la Província de 
data 2 de desembre i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Vistes les al·legacions presentades pel Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
en el següent sentit: 

1a. Al·legació: Bonificació a l’Impost sobre béns immobles per a famílies monoparentals. 

2a. Al·legació: Augmentar el tipus impositiu de l’IBI per al 10% dels béns immobles urbans 
que pels usos d’Oficines, Comercial, Espectacles, Oci i Hostaleria, Industrial, tinguin major 
valor cadastral. 

3a. Al·legació: Augmentar un  2% el tipus impositiu de l’Impost sobre Béns Immobles. 

4a. Al·legació: Efectuar de forma urgent una petició a la Direcció General del Cadastre per 
tal que efectuï una revisió cadastral del municipi de Sant Celoni. 

5a. Al·legació:  Reclamació d’un nou padró de categories dels carrers a efectes de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques que passi de les 4 actuals a tan sols dues. 

6a. Al·legació: Modificació dels tipus impositius de l’Impost sobre increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, en el sentit d’augmentar els percentatges d’increment de 
valor generats en un període d’un a cinc i de fins a deu anys. 

7a. Al·legació: Modificació de la taxa per recollida d’escombreries 
 
Vist l’informe emès per l’interventor en el següent sentit: 

“1a. Al·legació: Bonificació a l’Impost sobre béns immobles per a famílies monoparentals. 

L’article 9 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals determina que no es podran reconèixer altres 
beneficis fiscals als tributs locals que els expressament previstos en les normes amb rang 
de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals; no obstant, també es podran 
reconèixer els beneficis fiscals que les entitats locals estableixin a les seves ordenances 
fiscals en els supòsits expressament previstos en la Llei. 

L’article 74 del repetit Reial Decret determina quines són les  bonificacions potestatives que 
els Ajuntaments poden reconèixer a l’Impost sobre Béns Immobles, sense que en la mateixa 
figuri prevista la bonificació demanada pel Grup Municipal de la CUP. 

Pel qual motiu s’informa desfavorablement l’al·legació presentada pel Grup Municipal de la 
CUP en els sentit d’incloure com a benefici fiscal una bonificació per minorar lar repercussió 
econòmica del pagament de l’IBI dels contribuents corresponents a famílies monoparentals. 

2a. Al·legació: Augmentar el tipus impositiu de l’IBI per al 10% dels béns immobles urbans 
que pels usos d’Oficines, Comercial, Espectacles, Oci i Hostaleria, Industrial, tinguin major 
valor cadastral. 
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Atès que el tipus impositiu de l’Impost sobre Béns Immobles per a 2016 és el vigent a u de 
gener de l’exercici, no es pot aplicar la modificació proposada per a l’exercici de 2016. 

3a. Al·legació: Augmentar un  2% el tipus impositiu de l’Impost sobre Béns Immobles. 

Atès que el tipus impositiu de l’Impost sobre Béns Immobles per a 2016 és el vigent a u de 
gener de l’exercici, no es pot aplicar la modificació proposada per a l’exercici de 2016. 

4a. Al·legació: Efectuar de forma urgent una petició a la Direcció General del Cadastre per 
tal que efectuï una revisió cadastral del municipi de Sant Celoni. 

Es tracta d’una petició que no afecta al contingut de les Ordenances Fiscals. 

5a. Al·legació:  Reclamació d’un nou padró de categories de l’IAE que passi de les 4 actuals 
a tan sols dues. 

Els coeficients d’increment en funció de la categoria dels carrers del municipi que s’apliquen 
a l’Impost sobre Activitats Econòmiques per a 2016 són els vigents a ú de gener de 
l’exercici, pel qual motiu no es pot aplicar la modificació proposada per a l’exercici de 2016. 

6a. Al·legació: Modificació dels tipus impositius de l’impost sobre increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, en el sentit d’augmentar els percentatges d’increment de 
valor generats en un període d’un a cinc i de fins a deu anys. 

La modificació d’aquests coeficients d’increment correspon al Ple de l’Ajuntament i la seva 
aplicació tindrà lloc a patir del moment de l’aprovació definitiva de la mateixa. 

7a. Al·legació: Modificació de la taxa per recollida d’escombreries. 

Es tracta d’una proposta genèrica sense concretar quina és la modificació proposada, en 
qualsevol cas, es tracta més d’una petició que d’una al·legació, i que no afecta al contingut 
concret de l’Ordenança fiscal. 

CONCLUSIÓ: Vistes les al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació provisional de 
la modificació de les ordenances fiscals per a 2016 el funcionari sotasignant emet 
desfavorable a l’estimació de les al·legacions núms. 1, 2, 3 i 5 presentades pel Grup 
Municipal de la CUP pels motius exposats en el present informe, llevat la petició de 
modificar els tipus d’increment de valor de l’impost sobre increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana que, en cas que el Ple ho aprovés, serien vigent a partir del moment de la 
seva aprovació definitiva. En quan a les al·legacions 4ª i 7ª es tracta de peticions genèriques 
a l’equip de govern que no modifiquen el contingut de les ordenances fiscals, pel qual motiu 
en el present informe no s’entra en la seva valoració.” 
 
Atès que malgrat es proposa desestimar les al·legacions, sí que durant l’any 2016 es 
valoraran per part de l’equip de govern les peticions contingues en les al·legacions quarta i 
setena. 
 
Atès que, 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. 
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A proposta del regidor d’Economia, i previ dictamen de la Comissió informativa general, per 
13 vots a favor, dels grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-CP i ICV-EUIA-SCBP-E, 4 
vots en contra del grup municipal de la CUP-PC-PA, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Resoldre les al·legacions formulades pel Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular a l’acord d’aprovació inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals per a 
2016, en el sentit desestimar-les en la seva integritat. 
 
2. Elevar a definitius, en la seva dicció literal i que es donen com a reproduïts, els acords 
d’aprovació provisional de modificació de les Ordenances fiscals pel 2016 i següents presos 
pel Ple de la Corporació en sessió de data 25 de novembre de 2015. 
 
3. Aprovar definitivament l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, el text de la quals és coincident amb el model aprovat 
per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre 
de 2015. 
 
4. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text íntegre de les modificacions 
definitivament aprovades, les quals entraran en vigor un cop hagin estat publicades. 
 
5. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar quanta 
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.  
 
 
13. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ABONAMENT AL PERSONAL AL SERVEI DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI DE LA DARRERA PART DE LA PAGA 
EXTRORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012.  
 
Pren la paraula el Sr. alcalde dient que hi ha dos punts, un és la modificació a crèdit per 
crear els diners i un altre és l’acord per què aproven aquesta modificació, que és el 
pagament de l’extraordinària. Diu que el que fan és decidir que ho pagaran, i que són coses 
que l’administració els fa fer, 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que  
 
JOSEP MARIA GARCIA SALA, regidor d’Economia i Recursos humans de l’Ajuntament en 
relació amb l’abonament de part de la paga extra de desembre de 2012 no percebuda, 
segons allò establert a la Disposició Addicional 12a. de la Llei 48/2015, de 29 de octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 , EXPOSA: 
 
 
1.El Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i el foment de la competitivitat, publicat al BOE el dia 14 de juliol, va 
determinar al seu article 2 que a l’any 2012 el personal del sector públic definit a l’article 
22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, veurà reduïdes 
les seves retribucions en les quanties que correspongui percebre en el mes de desembre 
com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga 
addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del mes esmentat. 
 
2.En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament, en les seva sessió de 5 de juny de 2014 (punt 
8é.) va aprovar, per unanimitat, l’abonament al personal funcionari i laboral al servei de la 
Ajuntament de Sant Celoni de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012, corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ 
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a l'entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat 
pressupostaria i de foment de la competitivitat, i que es concreta en el període comprès 
entre els dies 1 de juny i el 14 de juliol de 2012, ambdós inclosos, per un import global de 
81.841,49 €, segons el detall de treballadors i quantitats meritades en el període mencionat 
que figurava a l’expedient. 
 
3.El Reial Decret Llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures 
en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, i publicat en el BOE de 12 de 
setembre, disposava en el seu article 1er, l’abonament al personal al servei del sector 
públic, dins l'exercici de 2015, i per una sola vegada, d’una retribució de caràcter 
extraordinari, l'import de la qual serà l'equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports deixats 
de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la 
paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents 
al mes de desembre de 2012 
 
4.Conseqüència d’aquesta disposició, el Ple de data el Ple de l’Ajuntament, en les seva 
sessió de 7 d’octubre de 2015 (punt 3er.) va aprovar, per unanimitat, acordar l’abonament al 
personal al servei de la Ajuntament de Sant Celoni, dins l'exercici de 2015, de la retribució 
de caràcter extraordinari, l'import de la qual serà l'equivalent a 48 dies o al 26,23% dels 
imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, 
així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, 
corresponents al mes de desembre de 2012, per un import total de 87.931,70 €. Aquest 
abonament es va fer efectiu amb la nòmina de novembre de 2016. 
 
5.La disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016, estableix la recuperació de la paga 
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, en els termes següents: 
 

“Ú. Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre 
de 2012 del personal del sector públic. 
 
1. Cada administració pública, en el seu àmbit, podrà aprovar dins de l'exercici 
2016, i per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari quin 
import serà equivalent a les quantitats encara no recuperades dels imports 
deixats de percebre efectivament com a conseqüència de la supressió de la 
paga extraordinària, així com addicional de la paga de complement específic o 
pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, 
per aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a 
garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, amb el 
abast i límits establerts en la disposició present. 
 
2. Les quantitats que, en compliment d’aquesta disposició addicional, podran 
pagar-se per aquest concepte, sobre l'import deixat de percebre per cada 
empleat en aplicació de l'article 2 del reial decret llei 20/2012, seran les 
equivalents a la part proporcional corresponent a 91 dies de la paga 
extraordinària, paga addicional específic de complement i pagues addicionals 
del mes de desembre. en aquells casos en que no hauria procedit al 
reconeixement de la totalitat de la paga extraordinària i addicional de 
desembre de 2012, els 91 dies es reduiran proporcionalment al còmput de dies 
que hauria correspost. 
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Als efectes previstos en el paràgraf anterior, el còmput de la part de la paga 
extraordinària i pagues addicionals que correspon a 91 dies, o xifra inferior, es 
realitzarà, a el cas del funcionari personals o estatutari, d'acord à les normes 
de funció pública en cada aplicables administració, o, a el cas del laboral, 
personal, una les normes laborals i convencionals, en vigents el moment en 
què es van deixar de percebre aquestes pagues. 
 
Les quantitats que es reconeguin per aquest concepte al personal una que es 
refereix l'apartat 5 de l'article 2 del Reial decret llei 20/2012, per no contemplar-
se en el seu règim retributiu la percepció de pagues extraordinàries o per 
percebre més de dos a l'any, seran les equivalents de les nacions unides un 
49,73 per cent del import deixat de percebre per aplicació de l'esmentat 
precepte. 
 
Les quantitats a abonar s'han de minorar en les quanties que s'haguessin 
satisfet per aquests mateixos conceptes i períodes de temps com a 
conseqüència de sentència judicial o altres actuacions. 
 
3. Cada administració pública podrà aprovar durant 2016 les mesures 
previstes en aquest article, tenint en compte la seva situació econòmica 
financera. 
 
En el supòsit que en aplicació d’aquest precepte fora més de una 
administració a la que li correspongui d'efectuar l'abonament d’aquest tram de 
paga extraordinària, paga addicional de complement específic i pagues 
addicionals del mes de desembre de 2012, cada administració podrà abonar, 
com màxim, la part proporcional de aquest tram que li hauria correspost fer 
efectiva al desembre de 2012. 
 
4. Les quanties satisfetes per aplicació del que estableix aquesta disposició 
minoraran l’abast de les previsions contingudes en l'apartat 4 de l'article 2 del 
reial decret llei 20/2012.” 

 
Cal entendre doncs, que aquesta disposició permet: 
 

a) Abonar dins l'exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució de caràcter 
extraordinari l'import serà l'equivalent a 91 dies o al 49,73 per cent dels 
imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga 
extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o 
pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012. 
 

b) Cada administració pública ha d’acordar de manera expressa l'abonament 
d’aquelles quantitats dins de l'exercici 2016. 

 
c) Aquest abonament ve condicionat a que la situació econòmica i financera de 

l’Administració ho permeti.  
 
VI.- Efectuats els corresponents càlculs la part proporcional de la paga extraordinària de 
desembre de 2012, corresponent a 91 dies o al 49,73 per cent dels imports deixats de 
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de desembre de 
2012, i que no es va liquidar en el seu moment, és d’un total de 166.943,93 Euros (segons 
el detall que consta en el full de càlcul annex). 
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No consta l’existència de consignació pressupostària per a aquest pagament, per la qual 
cosa, i sempre segons estableixi la intervenció municipal, caldria, si escau, l’aprovació de la 
corresponent modificació de crèdit o de l’instrument pressupostari que es consideri adient 
per fer front a la despesa. 
 
L’aprovació esmentada ho serà amb el condicionament que la situació financera ho permeti, 
la qual cosa vindrà determinada per l’Informe de la Intervenció municipal. 
 
VII.- La fonamentació jurídica d’aquesta proposta es concreta en: 
 
1. L’article 2 del RD Llei 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per garantir la estabilitat 

pressupostària i el foment de la competitivitat, que estableix que el personal funcionari 
no percebrà en el mes de desembre les quantitats a les que fa referència la Llei 2/2012, 
de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat, en concepte de sou i triennis. 
Tampoc s’ha de percebre les quanties corresponents a la resta de conceptes que 
integren la paga extraordinària ni la paga addicional de complement específic. 
 

2. La disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 2016, estableix la recuperació de la paga extraordinària i 
addicional del mes de desembre de 2012, en els termes expressats en aquest informe. 

 
VIII.- Consten a l’expedient informe informe jurídic emès pel director de recursos humans en 
data i per l’Interventor accidental en la mateixa data. 
 
A la vista del que s’ha exposat, a proposta del regidor d’Economia i Recursos Humans, i 
previ dictamen de la Comissió informativa general, per unanimitat dels 17 regidors 
presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Acordar l’abonament al personal al servei de la Ajuntament de Sant Celoni, dins l'exercici 
2016, i per una sola vegada, d’una retribució de caràcter extraordinari l'import serà 
l'equivalent a 91 dies o al 49,73 per cent dels imports deixats de percebre com a 
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de 
complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre 
de 2012, per un import total de 166.943,93 Euros. 
 
2.Condicionar l’eficàcia de l’acord adoptat al punt precedent i el pagament efectiu de l’import 
allà assenyalat, a l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit o de 
l’instrument pressupostari adient per fer front a la despesa. 
 
 
14. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INFORME MOTIVAT PER A LA MODIFICACIÓ DE 
TARIFES I APROVACIÓ DELS PREUS D’INGRESSOS NO TARIFARIS DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.  
 
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que les tarifes de l’aigua cal aprovar-les cada any, 
que cal revisar-les en funció de quines han estat les despeses o hagin estat les inversions 
que s’hagin produït.  
 
Exposa que el sistema tarifari que hi ha a Sant Celoni és un sistema que s’ha anat 
modificant al llarg dels anys i que, certament, s’ha anat modificant una miqueta amb la 
complicitat dels diferents grups al llarg del temps. Diu que es va decidir fa uns anys una 
tarifació molt progressiva del consum d’aigua, per tant, en funció dels metres cúbics de 
consum, el que es paga per cada metre cúbic, la tarifa bàsica és de 0.077 euros per metre 
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cúbic i entre els 10 i els 20 metres cúbics de 0.58, per tant, diu que es multiplica gairebé per 
8 aquest valor, és a dir, que hi ha un increment exponencial perquè el que es pretenia era 
potenciar l’estalvi de l’aigua i aquestes característiques del tarifari han quedat establertes, 
més o menys definides els darrers anys. Diu que ja l’any passat es va optar per incrementar 
la part fixa d’aquesta tarifa per assegurar que una part dels costos ja venia definit d’alguna 
manera la persona que paga la tarifa de l’aigua. Diu que en aquest cas la proposta són 5.02 
euros al mes, pel fet de disposar d’aigua,  i que, per tant, el paga igual aquella persona que 
té una oficina i per tant utilitza poca quantitat  d’aigua, que un habitatge o que un petit 
comerç. Diu que, per tant, hi ha una part fixa que ha de pagar tothom, d’alguna manera pel 
fet de disposar d’aquest servei, i a partir d’aquí, en funció del seu consum, es paga el servei 
de manera clarament progressiva i a l’alça. 
 
Continua explicant que les tarifes incorporen un increment global al final de la factura d’un 
1.3% que representa un 1.2%, que representa un 2.3 de la part depenent de l’ajuntament i 
això representa respecte a l’any anterior un 57 cèntims el trimestre, per una vivenda amb un 
consum dins del primer tram que estaria aproximadament al 70% de les vivendes del 
municipi, i que aquest increment és degut a un increment a la despesa de personal, com a 
conseqüència de l’ETAP i dels treballs de manteniment de l’ETAP d’un major consum 
energètic pels bombaments a partir de la Batllòria. Diu que l’any 2015 hi ha hagut algun 
període que les mines de Palau no subministraven suficient aigua i que, per tant, s’ha hagut 
d’utiltizar més les de la Batllòria, que com que venen bombades tenen un major consum. Diu 
que s’han canviat les bombes perquè s’han actualitzat i que, per tant, aquí, hi ha un 
increment en el consum energètic. Després també fa referència de l’increment produït pel 
cànon que l’ACA imposa al cabal no comptabilitzat i dels fons de reversió.  
 
Finalment diu que aquí hi ha uns increments econòmics i que per altre banda hi ha una 
reducció d’algunes despeses, com per exemple, tot el que són els tractaments que fa la 
ETAP Diu que es va fer una estimació dels prodctes el primer any que funcionava, però que  
s’ha vist que, en realitat, s’ha necessitat menys quantitat de productes, per la qual cosa, diu 
que els cost real ha estat inferior a aquesta estimació i aquí es redueix la despesa. Diu que, 
al final, les sumes i restes d’aquestes majors despeses i estalvis en algunes partides dóna 
un increment de 24.000 euros que és aquest 0,5  euros trimestrals amb una tarifa més o 
menys ordinària.  
 
Finalment exposa que és el que el seu grup proposa aplicar, aquests 24.000 euros, la part 
proporcional amb un 70% a la part fixa, el que s’anomena tarifa fixa aquests 5 euros i la 
resta, el 30% s’aplica als diferents trams que hi ha de consum, que són de 0 a 10 metres 
cúbics, de 10 a 20, de 20 a 30 i per sobre de 30, que cada un d’ells té una tarifa diferent. 
 
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta comentant que el seu grup està a favor de la proposta que 
han presentat, explicant que això ja ho van fer l’anterior vegada, a més comenta que 
l’increment és molt petit, de 0.51 cèntims trimestrals, 17 cèntims al mes, i que al final 
l’increment és petit amb el que genera. 
 
Intervé el Sr. Saurí explicant que, com molt bé saben des de la CUP, des del 2007, han 
procurat o han manifestat estar en contra de les concessions de l’aigua, de fet, el punt del 
ple comença parlant del ple de l’11 de febrer del 2008, quan es va acordar adjudicar a Sorea 
la concessió de l’aigua a Sant Celoni, la qual, si no recorda malament, també fou votada per 
Convergència i Unió i el PSC. En qualsevol cas, com han dit moltes vegades, anuncia que la 
CUP està completament en contra d’aquest model de concessions, i que està a favor del 
que es diria una nova cultura de l’aigua, i comenta que intentarà ser molt breu per exposar 
un seguit de punts a favor d’aquesta nova cultura de l’aigua, que implica la nacionalització o 
municipalització dels serveis d’aigua. 
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Diu que la CUP considera que garantir el subministrament de l’aigua i municipalitzar la 
gestió, són les dues potes que han de guiar el que s’anomena la cultura de l’aigua, una nova 
cultura que també es manifesta  en d’altres àmbits i que suposa en relació a aquella béns i 
serveis bàsics per garantir una vida digna de les persones i arraconar el benefici econòmic 
com objectiu bàsic i situar el centre únicament i exclusiva als interessos de l’individu. 
 
Continua la seva explicació dient que tenen molt clar que la titularitat pública equival a 
majors beneficis socials. Des del 2007 fins avui, els serveis bàsics han pujat el triple que els 
salaris, l’electricitat s’ha encarit un 56%, el gas quasi un 30% i l’aigua un 45.8%. 
 
 Recorda que al 2012, quan es va privatitzar Aigües Ter Llobregat, el govern va augmentar 
les tarifes de l’aigua per fer més atractiva la seva privatització, és a dir, privatització de la 
gestió de l’aigua suposa augment de les tarifes, empitjorament del servei i augment de les 
persones que no poden assumir el cost de la prestació del servei, la titularitat pública dels 
serveis bàsics, persegueix preservar en mans de tots els béns que són imprescindibles per 
garantir una vida digne a tothom i amb els quals és indigne fer-ne negoci; perquè quan es fa 
negoci, les persones deixen de ser l’epicentre del servei perquè queden desplaçades pel 
benefici econòmic que esdevé el més important. 
 
Exposa que, de fet, a l’àmbit europeu, Catalunya és una anomalia. Diu que la gestió d’un bé 
comú tant imprescindible com és l’aigua, es troba majoritàriament en mans públiques arreu 
del món.  A Catalunya, la gestió del 80% del servei d’aigua als municipis ja està en mans de 
la multinacional francesa Suez, a través de les seves filials Agbar i Sorea, i a més comenta 
que es privatitza aigües Ter Llobregat amb l’excusa que no és viable, però que quan s’obre 
el concurs, n’hi ha bufetades entre les empreses privades per aconseguir-ne la concessió. 
Diu que aquest afany desaforat demostra precisament que la gestió de l’aigua no és una 
ruïna. Recorda que  també es privatitza el cànon de l’aigua, que suposa vendre la gestió de 
les instal·lacions de sanejament d’aigües residuals Agbar a canvi de 850 milions d’euros, 
perquè des de la CUP tenen molt clar que privatitzar dinamita la cohesió social. Diu que la 
ingerència del capital en la provisió de serveis bàsics suposa: 
 
1. Dinamitar el principi d’accés universal. 
2. No garantir la igualtat d’oportunitats 
3. Aprofundir en la constitució d’una societat desigual perquè tenim clar que els serveis 
públics desenvolupen una triple funció important i clau, la redistribució de la riquesa social, 
la vertebració territorial i l’accés universal dels serveis. 
 
Continua explicant que sembla curiós, que l’estudi Piqué,publicat per la Unió Europea  el 
2009, citava o explicava les conseqüències de les privatitzacions i de fet, algunes de les 
conseqüències les detalla a continuació: 
 

‐ Per una banda es passa d’un monopoli públic a un monopoli privat, és a dir la transformació 
dels monopolis públics en privats, la qual cosa va en contra de l’objectiu del lliure mercat, 
que en teoria és l’objectiu que persegueixen les privatitzacions. 

‐ Comenta que, en aquest estudi també es demostra que no augmenta la qualitat del servei, 
no existeix una correlació entre privatització i augment de la qualitat del servei. 

‐ També demostra que aquest estudi que augmenta la precarietat laboral, que empitjora les 
condicions de treball de les persones que estan en aquests serveis que s’han privatitzat.  

‐ Un quart element que es detalla en aquest estudi és que es produeix la fi de l’accés 
universal, és a dir, no es garanteix l’accés universal a serveis bàsics, perquè augmenten els 
preus, de manera que l’accés queda restringit als sectors socials amb major renda . 
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‐ Es demostra en aquest estudi que no hi ha una reducció de costos per part de l’Estat. 
L’Estat no estalvia costos perquè per exemple, en cas de fallida, l’Estat ha d’assumir el cost 
per recuperar el servei.  També es demostra que es disminueix la qualitat del servei, els 
usuaris no queden satisfets i exigeixen major intervenció de l’Estat.  
 
Manifesta que l’experiència els diu que si es pregunta la gent sobre la privatització dels 
serveis públics la resposta és clara i diàfana i la resposta és que no perquè cada vegada 
que els pobles han pogut votar sobre la privatització dels serveis públics han optat per la 
gestió pública. Al 2003, Eslovènia va votar contra la privatització dels trens i les 
telecomunicacions. Al 2004, Hongria a on el 65% dels electors van rebutjar la privatització 
dels hospitals. A Amsterdam van votar en contra de la privatització d’aigua a la constitució 
cantonal. Ginebra també va rebutjar la privatització de l’aigua. Al 2010, a Itàlia, via 
referèndum, la població va rebutjar imposar una quota mínima al 40% del sector privat a les 
empreses de gestió de l’aigua. 
 
Continua exposant que al 2010, l’Ajuntament de París va decidir substituir les companyies 
privades per un servei municipal d’aigua, i que només el primer any, la ciutat es va estalviar 
35 milions d’euros i la tarifa es va reduir en un 8%. 
 
Comenta que en aquests moments es comença a produir un gir en aquests municipis. 
Durant els últims anys, als diferents països europeus, Alemanya, França, Regne Unit, els 
municipis han obert un procés de remunicipalització dels diferents serveis, com ara residus, 
habitatge, transport i el que avui ens porta aquí, l’aigua. Diu que entre el 2010 i el 2014, a 
Europa s’han dut a terme 81 casos de remunicipalització de l’aigua, el cas, com ha explicat 
anteriorment, més paradigmàtic és el de l’ajuntament de París el 2010, un resultat important 
del procés  de recuperació de la titularitat pública dels serveis privatitzats és el recobrament 
del control democràtic des serveis públics, un element transcendental, si tenim en compte 
que es viu en un context democratitzador en què les decisions no les prenen els ciutadans, 
sinó el capital. 
 
Per això continua dient que, des d’aquesta perspectiva, s’ha de subratllar que la 
remunicipalització permet enfortir la rendició de comptes i la transparència. A París i a 
Grenoble, diu que els nous operadors públics de l’aigua han introduït formes avançades de 
participació política pública, d’aquesta manera representants de la població s‘asseuen al 
Consell d’Administració al costat de representants del govern local i gaudeixen dels 
mateixos drets de vot. 
 
Finalment diu que des de la CUP, per una banda,  votaran en contra d’aquest punt i per una 
altre tornen a fer una crida, com han fet els darrers anys, per remunicipalitzar el servei 
d’aigua de Sant Celoni. 
 
Pren la paraula la Sra. Montes manifestant que el seu grup votarà en contra. Comenta que 
estan totalment a favor del que ha explicat el Sr. Sauri, perquè és una concessió, que ja 
està pactada i que és una concessió amb un interès econòmic i que, per tant, hauria de tenir 
un caràcter municipal, explicant que això no podrà ser durant anys i que per això s’ha posat 
a mirar una mica l’expedient que es presentava en aquest punt.  
 
Manifesta que el seu grup no s’ha basat més que en el que són els documents de l’any 
passat i d’aquest any, del que proposa el govern, i diu que si es mira cada punt, per 
exemple, en el que es proposa energia elèctrica, l’any passat la mateixa proposta deia 
textualment:  
 
<< En les passades tarifes, és a dir, el que és la proposta, els fonaments de dret i les 
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consideracions, es desglossa als diferents punts, que s’augmenta la tarifa. La primera és 
despesa de personal, la segona l’energia elèctrica. L’any passat a l’energia elèctrica deia: 
  a les passades tarifes ja es va incorporar la eliminació del dipòsit de la Salle i l’entrada en 
funcionament del dipòsit de Can Sants, suposant modificació, elevació des dels dipòsits 
receptors de la Salle, el Turó i Virgili, a més d’una nova elevació a Can Sants, que per altre 
banda també han suposat diferències substancials en l’elevació dels bombaments de la 
Batllòria, a la també amb destí a Can Sants. 
 
Amb tot això, la despesa prevista d’energia elèctrica disminueix passant de 93.000 euros a 
90.000. el concepte d’energia elèctrica per aquestes consideracions l’any passat disminuïa i 
aquest any, a l’apartat d’energia elèctrica comença exactament amb les mateixes paraules:  
a les passades tarifes es va incorporar la eliminació del dipòsit de la Salle i l’entrada en 
funcionament del dipòsit de Can Sants.>> 
 
Explica que això és del 2015 però acaba parlant de que el cost de l’energia augmenta, la 
despesa energètica, el que justifica part de la diferència en la despesa en l’augment de la 
despesa energètica.  
 
En relació a la compra de l’aigua, que és el segon punt, referent al preu unitari pel 2013, 
aquest any aquest preu unitari és de 0.135580, una dada del 2013. En el punt del 2014, diu 
que aquesta dada de 2013 són 0.136637, és a dir, més gran que la que es qüestiona aquest 
any.  
 
Amb tot això, el que realment vol expressar és que es fa una suposició de coses, es copien 
els punts, es revisen, en part o no, i es pot seguir amb més punts com per exemple, 
materials de conservació i treball de tercers, això és un altre punt que s’incorpora la taxa.  
En aquest punt, l’any passat, feia referència, al 2014, a una auditoria del 2012, amb el que 
amb aquesta auditoria es podia considerar que aquests materials es podien concretar en 
una previsió de quantitat de 97.000,12 euros, per materials de conservació i treballs de 
tercer. 
 
Aquest any, amb la mateixa auditoria del 2012, sense haver verificat ni auditat les dades del 
2013 i del 2014, es torna a proposar una quantitat, quan en realitat no es comprova si la de 
l’any passat és correcte. Per tant, s’està parlant d’una mateixa auditoria que consta des del 
2012, i els números se segueixen posant els mateixos i no es verifiquen. 
 
Exposa que un punt que sí que es va explicar a la reunió, és el tractament, la disminució de 
la quantitat dels diners que repercuteixen a la taxa pel tractament i fa una explicació on diu 
que els tractaments han baixat perquè la previsió de l’any passat era superior al que en 
realitat s’ha utilitzat, s’ha comprovat i s’ha reduït. 
 
Continua amb un altre punt que considera interessant, on s’exposa que l’any passat i 
aquest, en referència al que és el nou cobrament del cànon municipal i cita textualment: 
 
<<Es va renunciar al cànon municipal i en aquest nou estudi s’ha proposat eliminar les 
despeses administratives municipals. ( explicant que això era el sou de l’enginyer que 
repercuteix també a les taxes i que l’any anterior si que estava repercutit i aquest any ja no). 
 
Per no augmentar més aquestes taxes, no es va renunciar al cànon municipal i en el que és 
la despesa, aquest cànon no està considerat.>> 
 
Per tot això, continua dient que aquest any s’ha fet servir la mateixa frase: <<es renuncia a 
altres consideracions i per altre banda, l’anterior estudi de tarifes...>>, (dient que és 
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exactament igual, el mateix pàrragraf): 
 
<< Per altre banda, l’anterior estudi de tarifes es va renunciar al cànon municipal, així com a 
les despeses administratives municipals, per reduir aquesta taxa i així apareix amb aquest 
punt de l’aigua a on aquest cànon de concessió, apareix una ratlleta a on indica euros i 
després despeses d’administració municipal, apareix una altre ratlleta indicant euros també, 
de manera que la Sra. Montes comenta que això no està incorporat a la taxa.>> 
 
Continua dient que en canvi, això al pressupost presentat sí que està incorporat, en el 
pressupost que abans s’aprovava hi ha una taxa d’explotació de serveis d’aigua de 115.000 
euros, de l’any passat i d’aquest any, de 108.000 euros, exposant que al punt de les taxes 
no apareix, es renuncia a cobrar aquest cànon per rebaixar aquesta taxa de l’aigua.  
 
Finalment, diu que per tot això, el seu grup votarà en contra, perquè hi ha un altre dada, dos 
dades: 
 
1.Les incongruències de “copiar i pegar” s’ha de justificar perquè desconeix si això es revisa 
o no es revisa. Diu que suposa que sí, però que quan t’ho mires hi ha punts que no quadren 
del tot, i que resulta que cada any l’aigua puja uns cèntims.  
 
2. Des del 2005 fins el 2015, en deu anys, s’ha doblat la taxa de l’aigua, o sigui, per 40 
metres cúbics, de 27 a 96 euros, s’ha passat a pagat 55 euros, o sigui que s’ha doblat el 
preu de l’aigua a Sant Celoni. Tot això,  a més a més, s’està donant un altre tema i és que 
des de la Generalitat de Catalunya, es recomana reduir el consum de l’aigua i en canvi 
Sorea el que està fent és canviar els comptadors amb un diàmetre més ample de la boca de 
l’aigua a la casa, a la vivenda. 
 
 Aquesta amplada canvia de 13 mil·límetres a 15 mil·límetres en els nous comptadors, 
significant que quan tu obres l’aixeta t’entra més aigua, estàs augmentant el cabal i el 
consum de l’aigua a la teva casa. Comenta que això són estratègies d’aquestes 
concessions per augmentar els seus ingressos, dient que ara mateix, aquí creu que tenim la 
concessió per 20 anys, i és una obligació, però d’això a aprovar un augment de taxes 
contínuament per dir que són una petita pujada, diu que això no és veritat, perquè el conjunt 
de cases està notant que el rebut s’ha doblat , i s’ha doblat en 10 anys a Sant Celoni.  
 
Explica que no sap si ha estat prou clara però diu que potser amb els punts del pressupost 
ho aclarirà millor l’interventor, però que el que queda clar és que hi ha diferents parts de la 
taxa que no estan del tot aclarides per la seva part i que l’increment de l’aigua és real, que 
les tàctiques d’aquestes empreses sempre serà d’un major consum i un major benefici i un 
altre punt que diu que li queda una mica enlaire és la redefinició del rendiment de la xarxa.  

 
Exposa que l’any passat van parlar que s’arribaria als 80, d’aprofitar un rendiment del 80, 
que es perdi el 20, el 20 es cobra però no passa per cap comptador, per això, es farien uns 
esforços i un treball des del departament, per verificar-ho, per fer accions, per mirar-ho; això 
està reflectit en el punt d’aquest any, que s’està fent, que s’està incorporant, que va molt bé i 
després diu que el rendiment és del 70, o sigui, que encara anem pitjor i això són dubtes 
que queden a l’aire. Finalment diu que per tot això, votaran que no, i consideren igual que la 
CUP, no és si és una opinió d’esquerres o no, però diu que per al seu grup les concessions 
són les empreses privades que busquen el benefici propi i, en aquest cas també,i torna a 
repetir que votaran en contra. 
 
Intervé el Sr. alcalde explicant que, en relació als temes que ha exposat la Sra. Montes, són 
temés molt concrets que s’haurien de mirar amb més deteniment i que els tècnics 
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municipals que porten aquests temes han passat moltes hores revisant informació que 
presenta la companyia verificant que es compleixi, comentant que és probable que, potser  
a l’informe, d’un any per l’altre no s’hagi modificat alguns dels textos. Diu que els hi 
traslladarà i, en qualsevol cas, explica que si vol que quedin amb els tècnics que ho porten 
per clarificar els dubtes que se li han pogut generar, no té cap problema per fer-ho. 
 
Diu que entén que la disquisició sobre la gestió privada, la concessió d’un servei públic és 
motiu de discussió, de fet s’ha discutit no només amb l’aigua, sinó diu que s’ha discutit amb 
altre tipus de serveis. 
 
El Sr. alcalde diu que sempre ha defensat que el que sigui públic o el que sigui privat no 
dóna garanties necessàriament de res, explicant que n’hi ha serveis públics que no 
funcionen bé i serveis privats que funcionen molt bé i a l’inrevés. És cert que la 
concessionària és una empresa que ha d’obtenir un rendiment i de fet el defineix la Sra. 
Montes a la pròxima licitació, això està establert i està regulat per llei i, com ajuntament 
tenen la responsabilitat de fer un seguiment explicant. Diu que les auditories no es poden fer 
anualment, però que s’han d’anar fent periòdicament, i que el govern pretén estar a sobre 
de la concessionària per assegurar que els que fan la feina, que la facin ben feta i així es 
compleix amb el que és servei públic pel que se’ls hi ha licitat i se’ls hi ha contractat.  
 
Exposa que l’increment de tarifes, creu que l’any passat això va ser motiu de discussió, que 
hi ha una sèrie d’inversions importants, tant amb el que és la xarxa amb el que és la planta 
potabilitzadora de costos importants que al final s’han de repercutir amb la tarifa. 
 
Continua dient que a Sant Celoni n’hi ha un cost d’aigua molt econòmic, encara que s’hagi 
incrementat, que està molt per sota del que tenen una gran part dels municipis, amb l’ 
avantatge que es té al municipi del subministrament propi i que això fa que el preu de l’aigua 
sigui econòmic. Probablement diu que estem a la meitat de la majoria de municipis 
segurament de l’àrea metropolitana i d’altres municipis, que no tenen possibilitat de tenir 
subministrament propi i que l’han d’agafar de la xarxa pública, en aquest cas de l’ACA o de 
ATLL. 
 
Exposa que la concessió al 2008 es va licitar, i comenta que el seu grup va votar a favor, 
que en aquella época el seu grup governava i que van presentar aquesta proposta. També 
recordar que la CUP es va abstenir, tampoc va votar en contra, que evidentment sempre ha 
defensat la gestió directa, però que en qualsevol cas, en aquell punt en concret, es va 
abstenir, no va ser un vot en contra de la mateixa. Diu que la gestió d’un servei públic 
segurament té una determinada complexitat, les inversions que es tenien que fer,  en aquell 
moment es van valorar i es van entendre que aquest era un bon sistema de funcionament. 
 
Entén que l’ajuntament té un bon servei, que ha d’estar atent, que s’ha de vigilar, i que s’ha 
d’assegurar que punts com el que la Sra. Montes deia, de les boques d’entrada, que siguin 
revisats. En aquest punt concret, diu que es revisarà i que es mirarà si realment està 
passant, si ha estat una cosa puntual o si és una actuació premeditada i genèrica. Diu que  
no els consta de tota manera i estaran a sobre perquè no comparteixen el que es pugui 
estar fent d’una manera generalitzada, i per tant, hi estaran a sobre i, qualsevol cosa que 
algun grup detecti, sol·licitar que se’ls hi faci arribar, i ho vigilaran perquè creu que tenen la 
responsabilitat de fer-ho . 
 
Finalment creu que el servei d’aigua que hi ha en aquests moments al municipi és una aigua 
ben tractada, les inversions fetes donen més garantia de qualitat de l’aigua que té el ciutadà 
i també aquesta és una responsabilitat que tenen tots plegats. 
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Pren la paraula el Sr. Sauri dient que, ara estava convençut que havien votat en contra, però 
en qualsevol cas, comenta que sempre ha apostat per la municipalització d’aquest servei i 
d’altres i celebren que els ajuntaments de París o d’Amsterdam tinguin molt clar els 
beneficis de municipalitzar l’aigua.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
Identificació de l’expedient 
 
Modificació de les tarifes i aprovació dels preus d’ingressos no tarifaris del servei de 
subministrament d’aigua potable 
 
1. El Ple de l’Ajuntament en sessió de 11.02.2008 va acordar adjudicar a SOREA (Societat 
Regional d’Abastament d’Aigües, SA), el contracte de la gestió del servei públic 
d’abastament d’aigua potable al municipi sota la modalitat de concessió de servei públic 
amb execució d’obres. 
 
2. Les tarifes vigents van ser autoritzades per La Comissió de Preus de Catalunya en la 
sessió de 19 de març de 2015. 
 
3. Amb registre d’entrada núm. 2016/807 de 29.01.2016, SOREA va sol·licitar a l’Ajuntament 
de Sant Celoni modificació de les tarifes del subministrament d’aigua potable, acompanyada 
del corresponent estudi econòmic de modificació de tarifes. 
 
4. El darrer estudi elaborat per L’empresa FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, és de data 
30 de juliol de 2014, informe de col·laboració professional per al control financer de la 
concessió administrativa del servei d’aigües municipal, durant el període de gener 2012 fins 
desembre 2012 com a suport a la presa de decisió de l’administració local, còpia del qual ha 
estat lliurar al concessionari, SOREA, pel seu coneixement i als oportuns efectes 
 
Fonaments de dret 
 
Segons l’article 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels 
preus autoritzats i comunicats, el ple ha d’emetre informe motivat envers la modificació de 
les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable per a la posterior tramesa a la 
Comissió de preus de Catalunya. 
 
La Comissió de Preus de Catalunya és l’ens competent per autoritzar la modificació dels 
preus del servei de subministrament d’aigua a la població, subjecta al règim d’autorització 
prèvia en l’àmbit territorial de Catalunya, de forma que les tarifes s’actualitzaran de 
conformitat amb la resolució que la Comissió de Preus de Catalunya dicti a l’efecte. 
 
Consideracions 
 
Envers l’escrit presentat per SOREA, SA el dia 29.01.2016, l’informe de l’enginyer municipal 
de data 03.03.2016 posa de manifest: 
 
Cal posar en rellevància en aquest estudi, que en relació les tarifes anteriors, la incorporació 
de la nova Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP), que ja porta un any 
aproximadament en funcionament, que ha permès donar compliment a les exigències 
sanitàries, que fins ara no han permès la legalització dels subministraments d’aigua crua 
(mina i pou de Palau, i pous de La Batllòria) que abasteix la xarxa d’aigua potable de Sant 
Celoni, que hores d’ara restem per a la resolució definitiva de la seva autorització. 
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Pel que fa el detall dels aspectes més rellevants d’aquesta revisió, i segons dades que 
figuren en el darrer control financer de FAURA-CASAS: 
Despesa de personal 
L’efectivitat de la posada en servei de l’ETAP, i per tant de les necessitats de manteniment 
preventiu i correctiu, han posat de manifest la necessitat d’incorporar més despesa de 
personal al servei, concretament amb increment d’un especialista en manteniment 
electromecànic, amb una dedicació prevista del 25%, el que suposa en aquest capítol un 
increment de 14.090,00€ respecte de les tarifes vigents. 
 
Energia elèctrica 
En les passades tarifes es va incorporar la l’eliminació del dipòsit de La Salle, i l’entrada en 
funcionament dels dipòsits de Can Sans, suposant modificacions en l’elevació des del 
dipòsit receptor de La Salle al Turó i Virgili, a més d’una nova elevació a Can Sans; per altra 
banda també han suposat diferències substancials en l’elevació dels bombaments de la 
Batllòria, ara també amb destí a Can Sans, però la incorporació de l’ETAP, ha permès 
passar bona part d’abonats del pis de pressió de Can Sans al Turó, fet que suposa 
l’augment de cabal bombat al Turó, amb la conseqüent augment d’energia que aquest fet 
suposa. Per altra banda durant l’any de referència de l’estudi, l’abastament disponible de la 
mina de Palau ha disminuït considerablement, en detriment de l’augment en l’abastament 
dels pous de La Batllòria, el que justifica part de la diferència en la despesa energètica. 
 
Compra d’aigua 
Un dels punts de captació de l’actual abastament d’aigua de Sant Celoni és la derivació 
d’aigua crua del pou A-39 del canal d’ATLL, Pasteral – Planta de Cardedeu; el volum de 
captació que ha tingut en els darrers anys una gran variabilitat, atès que bàsicament es 
tracta d’un últim recurs, condicionat pels forts estiatges, i per tant molts dies l’any es troba 
aturat, però per contra uns poc dies pot abastir el 100% dels subministra; en el darrer 
període de referència el total abastit ha estat de 32.880 m3/any. 
L’estudi aportat pel concessionari fa una previsió d’un cabal a adquirir d’ATLL pel proper 
període de referència de 53.000,00m3/any, a un preu unitari per 2013 de 0.135580 €/m3 
(mig període). Però es proposa baixar la previsió a 50.000m3/any. Amb aquest hipòtesi en 
resultaria una despesa anual per compra d’aigua crua en alta a ATLL de 6.779,00€. 
 
L’ACA va comunicar a l’Ajuntament de Sant Celoni, i amb motiu de la petició de derivació 
temporal de 2013, que amb caràcter prèvia a la derivació, i com a “novetat”, l’Ajuntament 
haurà de formalitzar un conveni amb ATLL, de forma que fins que no entri en servei la nova 
connexió, s’haurà de satisfer un quota mensual de 24.504,37€ mensuals, el que representa 
una despesa addicional (a més de la part variable del consum), de 294.052,44 €/any. 
Actualment aquesta despesa fixa no existeix, i és obvi que trenca absolutament les actuals 
condicions d’equilibri de l’estructura tarifaria. 
 
Materials de conservació i treball de tercers 
Segons es desprèn del darrer informe de l’auditoria financera, aquesta despesa el 
concessionari la calcula en base a l’assignació de les diverses factures corresponents per 
subministres de material i subcontractes de reparació a tercers, entre els diferents municipis 
que el concessionari gestiona dins l’àrea del Vallès Oriental; l’auditoria ha revisat una 
mostra corresponent al 27.64%, no havent detectat una diferència entre les factures 
imputades i el saldo contable, sobre un total de 84.861,00€, corresponents a l’exercici de 
2012 auditat. 
La proposta del concessionari per aquest capítol en l’estudi de tarifes és de 103.778,00€, 
però, comunicat pel concessionari, a falta de verificació per part de l’auditoria, la despesa en 
aquest capítol de l’any 2015 ha estat de 97.012,00€, per la qual cosa aquesta és la quantitat 
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que es proposa d’aplicació a la nova tarifa, entenent que bona part d’aquest augment es 
justifica amb les necessitat de la nova ETAP. 
Durant el passat 2015, el concessionari ha comunicat periòdicament els punt on s’han 
produït avaries, detallant-ne els recursos (ja sigui en material, maquinària o personal extern) 
que ha dedicat a cadascun d’ells. 
 
Tot i que, amb l’actual seguiment que des dels serveis tècnics de l’Ajuntament, en aquest 
punt, es pot arribar a tenir un ordre de magnitud, per tal de poder contrastar la veracitat 
d’aquesta quantia, s’agraeix el suport del control financer dels auditors en aquest concepte 
per tal de contrastar-la amb més exactitud, i ampliïn la mostra de l’actual 27,64% a la 
totalitat de les factures, atesa la repercussió d’aquest concepte en les tarifes. 
 
Tractament 
En les passades tarifes es va fer un augment molt significatiu per aquest concepte en motiu 
de les necessitats previstes amb la incorporació de l’ETAP (reactius). 
Però després del ja un any de funcionament de la instal·lació, i atès que la qualitat en origen 
dels abastaments propis és de molt bona qualitat, ha suposat una despesa en reactius molt 
per sota de les previsions segons el projecte de la instal·lació i la seva posada en servei. 
L’estudi en detalla les previsions en base la realitat dels consums de reactius (hipoclorit, 
sosa càustica, policlorur d’alumini, polielectrònic i el tractament de fangs), en base la realitat 
obtinguda en el passat exercici 2015, amb total de 15.706,00€. 
 
El RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 
l’aigua de consum humà, i les recomanacions al respecte de les autoritats sanitàries, el 
nombre d’anàlisis establertes com a obligatòries, i així mateix en fixa els paràmetres. 
Així mateix en aquest concepte a més de les analítiques de dipòsits i cloració, s’inclou el 
“control domiciliari”, que també fixa el real decret, en funció del nombre d’habitants servits, 
que pel cas de Sant Celoni, s’estableix en 14 analítiques domiciliàries més una 
complementaria. 
El nombre d’analítiques que proposa el concessionari és justifica adequadament, i els preus 
de referència són ajustats. 
 
El total de despesa previst per aquest concepte és de 37.084,00€. 
 
Transports 
Es manté l’actual flota de rènting de tres vehicles adscrits al servei, actuals, a la que 
s’incorpora el del nou operari electromecànic (amb el mateix percentatge del 25%). 
S’accepten les assegurances, atès que no es troben incloses en els contractes de rèntings, 
així com la partida prevista per a combustible que ja va ser ajustada en l’anterior revisió. El 
total per aquesta partida és de 26.096,00€ 
 
Inversions efectuades en el període de referència. Fons de reversió 
En el darrer estudi de tarifes figuren les inversions incorporades (obres certificades durant 
fins a data de desembre de 2015), amb un total de 151.881,30€, aportades en la seva 
totalitat per concessionari, i amb dret a recuperació (capital més interessos) a la tarifa. El 
fons de reversió s’incrementa en 9.732,77€, amb un total actualitzat de 221.701,00€. 
 
El següent quadre resum l’estat del fons de reversió amb les noves incorporacions: 
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Immobilitzat brut revertible del concessionari 

Valor 
implantac
ió 

Amortitza
ció 
Acumulad
a 
31/03/201
6 

Immobili
tzat Net 
Revertibl
e a 
31/03/20
16 

Anys 
pendent
s a 
31/03/20
16 

Anualita
t 

Pous i dipòsits 

          
4.198,00 
€  1.137,52 3.060,48 16,96 180,45 

Instal·lacions electromecàniques revertibles 

        
12.906,00 
€  3.501,15 9.404,85 16,96 554,53 

Substitució de xarxa C. Violeta 

          
6.229,00 
€  1.690,65 4.538,35 16,96 267,59 

Instal·lació de xarxa Av. Verge del Puig 

        
82.327,08 
€  82.327,08 0,00 16,96 0,00 

Adeqüació instal·lacions a Normativa Sanitària 

        
26.953,22 
€  9.862,93 

17.090,2
9 16,96 1.007,68

Adeqüació instal·lacions a Normativa de Seguretat 

        
32.582,78 
€  20.888,93 

11.693,8
5 16,96 689,50 

Construcció dipòsit receptor dels cabals de la mina 
(2010) 

      
217.000,0
0 €  58.419,89 

158.580,
11 16,96 9.350,24

Construcció dipòsit receptor dels cabals de la mina 
(2011) 

      
178.832,4
0 €  33.184,34 

145.648,
06 16,96 8.587,74

Neteja i acondicionament de la mina de Palau 

        
42.088,84 
€  7.810,90 

34.277,9
4 16,96 2.021,10

Construcció dos dipòsits de Can Sans i ETAP (2011) 

      
785.895,9
0 €  

145.833,4
8 

640.062,
42 16,96 

37.739,5
3 

Impulsió parcial Nou dipò. CaSans/Turó del 
C.Collformic a Turó Nou 

        
39.133,05 
€  7.262,42 

31.870,6
3 16,96 1.879,16

Construcció dipòsit receptor dels cabals de la mina 
(2012) 

      
239.887,7
2 €  28.647,97 

211.239,
75 16,96 

12.455,1
7 

Construcció dos dipòsits de Can Sans i ETAP (2012) 

      
104.986,1
7 €  12.536,96 

92.449,2
1 16,96 5.451,01

3.9.1.Adeqüació x.distribució Pont Trencat i 
Moixerigues 

          
9.147,02 
€  1.092,32 8.054,70 16,96 474,92 

3.10.1.Xarxa.Av.Pau entre els C.Cortès i C.Vallès 

        
12.630,25 
€  1.508,61 

11.121,6
4 16,96 655,76 

3.9.2.Ampliació Pis de Pressió. Can Caseta al Turó 
Nou 

        
11.944,31 
€  1.426,48 

10.517,8
3 16,96 620,16 

3.10.2.Canvi canonda Connexió dipòsits Turó 

          
5.256,82 
€  628,10 4.628,72 16,96 272,92 

3.10.3.Perllongació xarxa CEIP Montnegre 

          
1.100,45 
€  131,59 968,86 16,96 57,13 

3.10.4.Vàlvules C.Alguesuari amb C.Santa Rosa 
             
382,77 €  45,30 337,47 16,96 19,90 

3.10.5. Xarxa C.Santa Tecla 
             
544,92 €  65,43 479,49 16,96 28,27 

3.10.6. Connexió xarxa. C.Consulat de Mar 
        
10.887,19 1.300,87 9.586,32 16,96 565,23 
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3.10.7. Connexió xarxa. C.Bruc 

        
21.913,19 
€  2.617,27 

19.295,9
2 16,96 1.137,73

7.1. Xarxa C.Vallès, tram Sax Sala 

          
6.312,36 
€  753,61 5.558,75 16,96 327,76 

7.3. Xarxa C.Diputació, reurbanització vorera 

        
24.690,11 
€  2.949,02 

21.741,0
9 16,96 1.281,90

7.2. Xarxa C.Montserrat, Alimentació Sax Sala 

          
1.366,12 
€  162,84 1.203,28 16,96 70,95 

Reparació Estructural Dipòsit del Virgili 

          
5.086,62 
€  607,41 4.479,21 16,96 264,10 

Neteja i Avaluació Dipòsit del Turó 

          
5.520,88 
€  659,24 4.861,64 16,96 286,65 

Reforma dipòsit Virgili 

        
18.932,59 
€  1.090,25 

17.842,3
4 16,96 1.052,02

Reposició equip bombament LA Batllòria, núm.3 

        
12.761,15 
€  734,86 

12.026,2
9 16,96 709,10 

Substitució canonada Cra. Campins 

        
36.333,74 
€  2.092,30 

34.241,4
4 16,96 2.018,95

Construcció dos dipòsits de Can Sans i ETAP (2014) 

   
2.208.484
,81 €  

127.177,4
0 

2.081.30
7,41 16,96 

122.718,
60 

Construcció dos dipòsits de Can Sans i ETAP (2015) 

      
120.845,8
6 €  0,00 

120.845,
86 16,96 7.125,35

Adequació de la xarxa de Can Sans a la nova pressió 
del Servei 

        
25.502,28 
€  0,00 

25.502,2
8 16,96 1.503,67

Instal·lació d'hidrants a l'Escola Josep Pallerola 

          
3.957,96 
€  0,00 3.957,96 16,96 233,37 

Prolongació de la xarxa per a escomesa bombament 
La Batllòria 

          
1.575,20 
€  0,00 1.575,20 16,96 92,88 

TOTALS 

   
4.318.196
,76 €  

  
558.147,1
2 €  

     
3.760.04
9,64 €    

 
221.701,
02 €  

 
 
S’han observat algunes diferències en l’estudi aportat pel concessionari, en l’apartat II.3.14 
Fons de Reversió, en les anualitats, de forma que l’anualitat prevista a aplicar a partir de 1 
d’abril de 2016, segons l’estudi aportat pel concessionari és de 221.798,00 € en front els 
221.705,02 € del quadre corresponent al seguiment municipal anterior. 
 
 
Cànon ACA de fonts pròpies i cabal no comptabilitzat 
Amb l’entrada en vigor de la llei 5/2012, de 20 de març de mesures fiscals, pel que fa el 
cànon de l’aigua, es van incorporar dues noves taxes sobre els abastaments de fonts 
pròpies i del cabal no comptabilitzat; el seu càlcul s’efectua a partir dels cabals previstos a 
facturar i subministrar, i s’observen algunes diferències entre les previsions municipals i les 
aportades pel concessionari en el seu estudi, poc significatives com es pot veure en el 
quadre comparatiu entre la proposta presentada i la proposta tècnica municipal. 
 
Ingressos No Tarifaris 
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Aquesta despesa tot i no ser objecte d’aprovació per part de la comissió de preus de 
Catalunya, formen part de l’equilibri de la tarifa en tant que representen una facturació pel 
concessionari, que tal com es desprèn del resum de despesa i ingressos, es descompte del 
total de la despesa. 
No es justifica l’augment proposat pel concessionari pel que fa les despeses de 
manteniment i conservació d’escomeses, per la qual cosa, en la proposta municipal es 
mantenen el preus de les actuals tarifes vigents, acceptant exclusivament la partida c) altres 
ingressos del servei. 
Així la proposta per aquest concepte d’ingressos no tarifaris es conformen per tres 
conceptes 

a) Conservació d’escomeses i comptadors 
b) Conservació de boques d’incendis 
c) Altres ingressos del servei (reobertures de nous subministraments) 

Els preus unitaris proposats per els conceptes: 
 
  Preu unitari 

vigent, segons 
ordenança fiscal 
de 2013 (€/mes) 

Preu unitari 
proposat (€/mes) 

Increment 
respecte al 
preu vigent 
(%) 

a) Conservació de comptadors       
    Fins a 15 mm 0,64 0,64 0,00  
    De 20 mm 1,64 1,64 0,00   
    De 25 mm 2,29 2,29   0,00   
    De 30 mm 3,29  3,29 0,00   
    De 40 mm 6,59  6,59 0,00   
    De més de 40 mm 9,86  9,86  0,00   
b) Conservació de boques 
d'incendi 

10,13  10,13  0,00   

 
L’ ingrés estimat de noves reobertures s’estima en 4.260,00€. 
 
Per tant el total previst d’ingressos no tarifaris és de 97.300,00€, que es descompte del total 
de la despesa atribuïble a tarifa. 
 
Altres consideracions 
Per altra banda en l’anterior estudi de tarifes es va renunciar al cànon municipal, així com a 
les despeses administratives municipals, assolint així una disminució en l’increment de les 
tarifes aplicables als usuaris, en detriment d’un ingrés per l’Ajuntament. 
Per la resta de conceptes, i prenent en consideració els apunts de l’estudi de l’auditoria (tot i 
fer referència a l’exercici de 2012), es resumeix el detall de la despesa proposada, més allò 
que se’n desprengui de l’informe d’intervenció municipal. 
Amb el conjunt de consideracions exposades, la proposta tècnica es resumeix en el quadre 
adjunt, en la que es compara amb les actuals tarifes vigents (19.mar.2015) i la proposta 
aportada pel concessionari: 
 
Despesa de la Tarifa d'Abastament 
d'Aigua Potable  VIGENTS  Prop.SOREA Proposta Aj. 

 19.mar.2015  abr.2016   abr.2016  

Personal 
      
290.235,00 € 

      
304.325,00 €  

      
304.325,00 € 
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Energia elèctrica 
        
90.610,00 €  

      
115.056,00 €  

      
110.630,77 € 

Compra Aigua (*) 
          
4.782,00 €  

          
7.186,00 €  

          
6.779,00 €  

Materials Conservació i treballs tercers 
        
97.012,00 €  

      
103.778,00 €  

        
99.785,00 €  

Tractament 
        
54.548,00 €  

        
37.084,00 €  

        
37.084,00 €  

Transports 
        
22.196,00 €  

        
26.096,00 €  

        
26.096,00 €  

Impostos i taxes 
          
4.453,00 €  

          
6.056,00 €  

          
4.205,89 €  

Administratives 
        
87.374,00 €  

        
88.030,00 €  

        
88.030,00 €  

Cànon ACA Fons pròpies 
        
13.906,71 €  

        
13.133,00 €  

        
13.037,01 €  

Subtotal 1 
      
665.116,71 € 

      
700.744,00 €  

      
689.972,67 € 

Cànon ACA cabal no comptabilitzat 
        
10.188,06 €  

        
17.767,00 €  

        
17.739,06 €  

Cànon concessió 
                     -  
€  

                     -  
€  

                     -  
€  

Despeses administració municipal 
                     -  
€  

                     -  
€  

                     -  
€  

Subtotal 2 
      
675.304,77 € 

      
718.510,00 €  

      
707.711,72 € 

Financeres (Aportació Nou dipòsit Turó) 
          
6.566,00 €  

          
6.211,00 €  

          
6.211,00 €  

Fons reposició i Amortització tècnica 
        
78.038,00 €  

        
77.355,00 €  

        
77.355,00 €  

Fons reversió 
      
212.065,23 € 

      
221.798,00 €  

      
221.701,02 € 

Amortització actius no revertibles 
                     -  
€  

                     -  
€  

                     -  
€  

Retribució de la gestió 
        
39.907,00 €  

        
42.045,00 €  

        
41.398,36 €  

Retribució de la inversió 
        
23.860,11 €  

          
5.607,00 €  

          
5.606,69 €  

Total despeses 

   
1.035.741,11 
€  

   
1.071.526,00 
€  

   
1.059.983,79 
€  

Ing. no tarifaris, Mant.Comptador, Incendis i 
Escom. 

        
97.300,00 €  

        
99.824,00 €  

        
97.300,00 €  

Total despesa a tarifa 
      
938.441,11 € 

      
971.702,00 €  

      
962.683,79 € 

 
 
Per altra banda en la proposta d’estudi del concessionari es prenen en consideració una 
previsió de volum facturat: 1.115.000 m3/any. Es manté la mateixa previsió de cabal a 
facturar en la proposta municipal, a la vista dels valors reals ja disponibles de 2015. 
En aquest punt cal considerar que el rendiment de la xarxa es manté sobre el 70%, per cal 
considerar la possibilitat d’emprendre més accions encaminades augmentar l’actual 
rendiment. 
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El següent quadre resumeix les previsions i diferencies de cabal: vigents, estimat pel 
concessionari i pels tècnics municipals, així com la repercussió en els preus mitjos i el 
percentatge d’increment de tarifa que representa el nou estudi 
 
 
Despesa de la Tarifa d'Abastament 
d'Aigua Potable  VIGENTS  Prop.SOREA Proposta Aj. 
Previsió m3 Facturats 1.125.000 m3 1.115.000 m3 1.115.000 m3
Previsió m3 Municipals i Bonificats, 
Registrats 125.000 m3 38.000 m3 38.000 m3 
Previsió m3 Neteja ETAP 35.000 m3 35.000 m3 
Previsió m3 Registrats 1.250.000 m3 1.188.000 m3 1.188.000 m3
Rendiment Tarifa 80,00% 69,96% 70,00% 
Rendiment Xarxa 69,33% 69,37% 
Previsió m3 Subministrat 1.562.500 m3 1.698.000 m3 1.697.143 m3
Previsió m3 Compra Aigua (ATLL) 31.250 m3 53.000 m3 50.000 m3 
% Sub.Pròpi/Total subministrat 97,05% 
Previsió m3 Fons Pròpies lliurats a 3rs 1.531.250 m3 1.645.000 m3 1.647.143 m3
Cabal no comptabilitzat 312.500 m3 545.000 m3 544.143 m3 

Preu Mig Aigua 0,8433 €/m3 0,8715 €/m3 0,8634 €/m3 
Increment   3,34% 2,38% 

 
 
Amb la proposta de revisió de tarifes municipal l’increment mitjà és del 2,38%.. 
 
Així mateix es proposa aplicar la puja de forma que un 70% s’efectuï en la quota de servei, i 
la resta sobre els volums consumits, per tal d’aconseguir una estructura tarifària més acord 
amb la realitat (fixes i variables), i per tant menys depenent de les fluctuacions de consum, 
de manera que la proposta de preus unitaris vigents i proposats, amb els cabals previstos 
per trams, que equilibren la tarifa proposada: 
 
 
TARIFES MUNICIPALS. PROPOSTA Tipus aplicables a partir de ABR.2016 

Component tarifari 

Quotes de Servei 
i Cabals a 
facturar 

Tarifa Actual 
(20.mar.2015) 

Proposta Municipal  
(70%quota, 30%) 

Quotes de servei 9.226 q/mes 4,88 €/mes 540.275 €/any 5,02 €/mes
555.961 
€/any 

Preu del subministrament             
Ús domèstic              
      De 0 a 10 m3/ut. 
consum/mes 669.000 m3/any

0,0762 
€/m3 50.978 €/any 

0,0775 
€/m3 

51.835 
€/any 

      De 10 a 20 m3/ut. 
consum/mes 118.500 " 

0,5715 
€/m3 67.723 €/any 

0,5811 
€/m3 

68.861 
€/any 

      De 20 a 30 m3/ut. 
consum/mes 21.000 " 

0,7621 
€/m3 16.004 €/any 

0,7749 
€/m3 

16.273 
€/any 

      Excés de 30 m3/ut. 
consum/mes 53.000 " 

0,9145 
€/m3 48.469 €/any 

0,9299 
€/m3 

49.283 
€/any 

   Ús industrial   "         
      De 0 a 20 m3/ut. 7.200 " 0,5715 4.115 €/any 0,5811 4.184 €/any 
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consum/mes €/m3 €/m3 
      De 20 a 30 m3/ut. 
consum/mes 2.700 " 

0,7621 
€/m3 2.058 €/any 

0,7749 
€/m3 2.092 €/any 

      Excés de 30 m3/ut. 
consum/mes 206.000 " 

0,9145 
€/m3 188.387 €/any 

0,9299 
€/m3 

191.553 
€/any 

   Hospital i centre geriàtric 12.600 " 
0,3811 
€/m3 4.802 €/any 

0,3875 
€/m3 4.883 €/any 

Subministrament en alta  25.000 " 
0,6986 
€/m3 17.465 €/any 

0,7103 
€/m3 

17.759 
€/any 

Total cabals i Ingressos 1.115.000 m3/any   
940.274 
€/any   

962.684 
€/any 

 
 
En la proposta municipal es mantenen el preus respecte les actuals vigents, no acceptant la 
revisió proposada pel concessionari, en tant no estan justificades: 
 
  Preu unitari 

vigent, segons 
ordenança fiscal 
de 2013 (€/mes) 

Preu unitari 
proposat (€/mes) 

Increment 
respecte al 
preu vigent 
(%) 

a) Conservació de comptadors       
    Fins a 15 mm 0,64 0,64 0,00  
    De 20 mm 1,64 1,64 0,00   
    De 25 mm 2,29 2,29   0,00   
    De 30 mm 3,29  3,29 0,00   
    De 40 mm 6,59  6,59 0,00   
    De més de 40 mm 9,86  9,86  0,00   
b) Conservació de boques 
d'incendi 

10,13  10,13  0,00   

 
A proposta de l’Alcaldia, i previ dictamen de la Comissió informativa general, per 12 vots a 
favor dels grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-CP, i 5 vots en contra dels grups 
municipals de la CUP-PC-PA i ICV-EUIA-SCBP-E, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Aprovar l’informe motivat per a la modificació de tarifes del servei de subministrament 
d’aigua potable arran de la sol·licitud formulada per Sorea, segons allò assenyalat a la part 
expositiva de l’acord. 
 
2. Comunicar a la Comissió de preus de Catalunya aquest acord, per tal que autoritzi la 
modificació dels preus del servei de subministrament d’aigua a la població de Sant Celoni 
segons els quadre següent: 
 
TARIFES MUNICIPALS. Tipus aplicables a partir de ABR.2016 

Component tarifari 

Quotes de Servei 
i Cabals a 
facturar 

Tarifa Actual 
(20.mar.2015) 

Proposta Municipal  
(70%quota, 30%) 

Quotes de servei 9.226 q/mes 4,88 €/mes 540.275 €/any 5,02 €/mes
555.961 
€/any 

Preu del subministrament             
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Ús domèstic              
      De 0 a 10 m3/ut. 
consum/mes 669.000 m3/any

0,0762 
€/m3 50.978 €/any 

0,0775 
€/m3 

51.835 
€/any 

      De 10 a 20 m3/ut. 
consum/mes 118.500 " 

0,5715 
€/m3 67.723 €/any 

0,5811 
€/m3 

68.861 
€/any 

      De 20 a 30 m3/ut. 
consum/mes 21.000 " 

0,7621 
€/m3 16.004 €/any 

0,7749 
€/m3 

16.273 
€/any 

      Excés de 30 m3/ut. 
consum/mes 53.000 " 

0,9145 
€/m3 48.469 €/any 

0,9299 
€/m3 

49.283 
€/any 

   Ús industrial   "         
      De 0 a 20 m3/ut. 
consum/mes 7.200 " 

0,5715 
€/m3 4.115 €/any 

0,5811 
€/m3 4.184 €/any 

      De 20 a 30 m3/ut. 
consum/mes 2.700 " 

0,7621 
€/m3 2.058 €/any 

0,7749 
€/m3 2.092 €/any 

      Excés de 30 m3/ut. 
consum/mes 206.000 " 

0,9145 
€/m3 188.387 €/any 

0,9299 
€/m3 

191.553 
€/any 

   Hospital i centre geriàtric 12.600 " 
0,3811 
€/m3 4.802 €/any 

0,3875 
€/m3 4.883 €/any 

Subministrament en alta  25.000 " 
0,6986 
€/m3 17.465 €/any 

0,7103 
€/m3 

17.759 
€/any 

Total cabals i Ingressos 1.115.000 m3/any   
940.274 
€/any   

962.684 
€/any 

 
 
 
 
3. Es mantenen els preus dels ingressos no tarifaris del servei de subministrament d’aigua 
potable següents: 
 
  Preu unitari 

vigent, segons 
ordenança fiscal 
de 2013 (€/mes) 

Preu unitari 
proposat (€/mes) 

Increment 
respecte al 
preu vigent 
(%) 

a) Conservació de comptadors       
    Fins a 15 mm 0,64 0,64 0,00  
    De 20 mm 1,64 1,64 0,00   
    De 25 mm 2,29 2,29   0,00   
    De 30 mm 3,29  3,29 0,00   
    De 40 mm 6,59  6,59 0,00   
    De més de 40 mm 9,86  9,86  0,00   
b) Conservació de boques 
d'incendi 

10,13  10,13  0,00   

 
4. Notificar aquests acords a SOREA, SA pel seu coneixement i efectes. 
 
 
15. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS NOUS PREUS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE SANEJAMENT 
DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA. 
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Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que aquesta és la depuradora i el que fan és explicar 
que el contracte a la licitació que es va fer fa un any marca això. Diu que a la comissió 
informativa es va comentar i que s’ha explicat els dubtes exposats per alguns grups 
municipals.   
 
Intervé el Sr. Vallhonesta dient que el seu grup votarà a favor. 
 
El Sr. Saurí intervé dient que, per mantenir el mateix discurs del mateix punt votaran en 
contra. 
 
Pren la paraula la Sra. Montes exposant que el seu grup votarà en contra i que, com que 
continua mirant els números, l’explicació que dóna a aquest punt és una revisió anual del 
0.85% per una sèrie de constants que vénen donades.  Les constants venen molt clares, 
són el personal, amb un augment de sou 0, la qual cosa queda 0, l’altre percentatge és la 
variació d’energia, que dóna una explicació de perquè dóna un 3,5 i la variació de l’IPC, que 
és un 0.1.  
 
Comenta que el que no entén és que havent una variació del 0.1% de l’IPC, s’hagi d’aplicar 
un 0.85 a la revisió del preu, que és més gran la revisió, que segurament estava pactat de 
l’any anterior, i que això implica una pujada, que segurament no és molt, són de 2.310 euros  
en un any. Comenta que possiblement no és molt, però al final actualment es paga per un 
dia 858 euros, per la gestió d’un dia,  i que passen a ser 864 euros al dia; diu que això 
representa un augment de 2.310 euros, que no és molt però que realment per la justificació 
hauria de ser molt més baix, perquè si l’IPC és d’un 0.1 no pot ser que es faci l’alça amb un 
0.85% de percentatge. Repeteix que potser estaria pactat però diu que normalment la 
revisió de preus ha de ser amb l’IPC. Per aquest motiu, votaran en contra. 
 
El Sr. Alcalde explica que, més que pactat, el contracte establia aquesta fórmula de càlcul. 
Diu que sembla que és una fórmula utilitzada de manera genèrica i que, per tant, el que fan 
és aplicar la fórmula, i que les constants amb els percentatges acaba donant aquest resultat. 
Per tant, diu que no és un tema pactat, sinó que és l’aplicació directa de la fórmula que, en 
el seu moment, es va aprovar per la licitació d’aquest servei. 
 
La Sra. Montes aclareix que ella fa servir millor els números que les paraules, que 
segurament no volia dir la paraula “ pactat”, però estava posat en un acord fa dos anys i la 
revisió obliga a multiplicar per un factor del 0.85%, que és molt superior a l’augment de 
l’IPC. 
 
El Sr. Alcalde es dirigeix a la Sra. Montes dient que, en relació al tema de les paraules, el 
pactar o acordar, sembla que dos s’han posat d’acord i no és així, que és l’ajuntament que 
licita, podent no estar d’acord amb el que va licitar l’ajuntament i les condicions que va 
posar, però no es pacta amb qui se li adjudica, sinó que se li fa el contracte, es decideix la 
fórmula de càlcul. Diu que no hi ha pacte en principi,  i que s’aplica aquest procediment 
perquè és el que l’ajuntament va decidir aplicar i que, en tot cas, de les seves reflexions, es 
pot tenir en compte per quan es torni a fer la licitació, quan toqui la renovació. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
Revisió de preus per a la prestació del servei de Sanejament de Sant Celoni durant el 2016. 
 
1.La prestació del servei de manteniment, conservació i explicació del sistema de 
sanejament de Sant Celoni i la Batllòria està adjudicat a Aquambiente, Servicios para el 
Sector del Agua, SA, segons contracte formalitzat el dia 19.06.2014, on s’estableix que el 
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contracte començava a prestar-se el dia 01.07.2014 i la seva durada s’establia per un 
període de 2 anys, prorrogable per 2 anualitats més, any a any, prèvia conformitat 
d’ambdues parts. 
 
2. La clàusula 33a del plec de clàusules administratives del contracte per a la prestació 
prescripcions del contracte de serveis harmonitzat Servei d’explotació, conservació i 
manteniment del sistema de sanejament de Sant Celoni i la Batllòria, disposa envers la 
revisió de preus: 
 
“Durant el primer any de contracte no hi haurà cap revisió de preus. La revisió de preus es 
realitzarà anualment passat el primer any i executat el 20% de l’import del contracte referida 
al servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament.  
Per a la revisió de preus es prendrà com a referència el “Quadre de preus de l’oferta (Fitxa 
A5.1)”, de la plica, segons la qual es defineix: 

A = Despesa de personal respecte del total en % 
B = Despesa d’energia elèctrica respecte del total en % 
C = Resta de conceptes respecte del total en % 

Prenent com referència per a despeses fixes (365 dies any) i per als variables un cabal de 
disseny (6000m3). 
Per altra banda, es prendran: 
Ca = Variació salarial aplicable als treballadors de l’Ajuntament de Sant Celoni, en % 
Cb = Variació de l’índex oficial d’Energia per la Península i Balears, aprovat i publicat al 

Boletin Oficial del Estado, segons s’estableix a l’article 91.4 del TRLCSP, en %.   
Cc = Variació d’IPC publicat per l’INE, de l’any anterior, en %. 
 
Amb aquestes dades, la variació anual de preus en % a aplicar serà: 
 
            Rev.Anual (%) = 0.85 * (Ca*A + Cb*B + Cc*C)”. 
 
3. El tècnic municipal ha emès informe el 26.02.2016 on consta: 
 
Que segons el plec vigent del servei i per al període amb efectes del dia 1.07.205, sota la 
fórmula ponderada per A (personal), B (energia) i C (resta): 
 
Rev.Anual (%) = 0,85*(Ca*A+Cb*B+Cc*C) 
 
De la fitxa A5.1 de detall de l’oferta se’n extreu: 

A=40.04%, B=23,74%, C=36,21% 
 
S’han consultat les dades corresponents a 30 de juny de 2015, i en resulta: 

Ca (variació salaris treballadors Sant Celoni) = 0% 
Cb (variació energia) = 3,5% (*) 
Cc (variació IPC) = 0,1% 

 
(*), el Plec fixa aquesta variació a l’Índex oficial d’energia per a la Península i Balears, 
aprovat i publicat al Boletín Oficial del Estado, però cal dir que aquestes dades es van 
publicar en un informe de 2014, però fins la data no s’ha publicat cap actualització. En el seu 
defecte s’ha considerat un Índex de Preus al Consum Harmonitzat (Índex Nacional de la 
classe Electricitat (04.5.1) del IPC), publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), i que 
pels 12 mesos anteriors a juliol de 2015 ha estat de 3,5%. 
 
Per tant, la variació de preus (per la part fixa i la variable), és: 
Rev. Preus = 0,85*(0*40,04+3,5*23,74+0,1*36,21)=0,74%, en que en resulta: 
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 Preus Unitaris 1r any de 

contracte (1/07/2014 a 
30/06/2015) 

Increment 
0,74% 

Preus Unitaris 2n any de 
contracte (1/07/2015 a 
30/06/2016) 

Part Fixa (PEM) 858,37 €/dia 6,33€ /dia 864,70 €/dia 
Part Variable (PEM) 77,09 €/Dm3 0,57 €/Dm3 77,66 €/Dm3 

 
I per tant, aquests són els valors que s’han de tenir en compte als efectes d’acreditació de la 
despesa directa de l’EDAR de Sant Celoni per al primer semestre de 2016. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 30/2007, 30 d’octubre de contractes del sector públic envers la revisió de preus en els 
contractes de les administracions públiques. 
 
A proposta de l’Alcaldia, i previ dictamen de la Comissió informativa general, per 12 vots a 
favor dels grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-CP, i 5 vots en contra dels grups 
municipals de la CUP-PC-PA i ICV-EUIA-SCBP-E, el Ple municipal ACORDA: 
 
1.- Aprovar els nous preus per a la prestació del servei d’explotació, conservació i 
manteniment del sistema de sanejament de Sant Celoni i la Batllòria, en el segon any de 
contracte amb Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, SA entre el 1.07.2015 fins al 
30.06.2016, següents: 
 
Part Fixa (PEM)  864,70 €/dia 
Part Variable (PEM)  77,66 €/Dm3 
 
2.- Notificar a l’empresa Aquambiente Servicios para el Sector del Agua, SA,en qualitat 
d’adjudicatària del contracte. 
 
3.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar quanta 
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos. 
 
 
16. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES INVERSIONS PROPOSADES PER LA UNIÓ DE 
FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA, PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE 
MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES GRANOTES. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Moles explicant que el Ple del 30.07.2015, van decidir prorrogar el 
contracte 5 anys, des del 15.09.2015 fins el 15.09.2020, la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya. Comenta que avui es porta l’aprovació de la inversió que ha de fer o pot fer 
per desgravar-se el cànon. Fa una explicació d’on surt explica que la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya decideix fer dos cànons, un cànon un variable, que representa l’1% 
dels ingressos bruts. L’any 2015 el cànon va ser de 10.533,77 euros i un cànon fix, que és 
un cànon de 75.000 euros, actualitzat amb l’IPC des de l’inici del contracte. A l’any 2015 
aquest cànon va ser de 86.827,82 euros. Ara comenta que cal esperar pel 2016, unes 
quantitats similars, sent aquest el supòsit que fan. 
 
El plec de condicions ja estableix que l’ ingrés mínim anual en concepte de cànon fix ha de 
ser de 54.412 euros, que són 47.000 euros actualitzats amb l’IPC des de l’inici del contracte. 
Per tant, la quantitat màxima que pot destinar a l’amortització és de 32.415,74, és quantitat 
màxima, poden decidir fer menys, però estan disposats a fer la inversió amb el màxim que 
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es pugui. 
 
Explica que aquest quantitat representa el 37,3% del cànon fix. Aquest cànon sempre, 
aquest percentatge és del cànon variable, el cànon fix l’ha de pagar l’ajuntament, una mica 
també per la sol·licitud de dades que li va fer la Sra. Montes i que a l’expedient no quedaven 
del tot clares i així es vegi d’on surt. A part comenta que les inversions proposades, són 
compra de màquines de cardio, una per la que han apostat i creu que a l’UFEC creu que li 
està funcionant bé a altres llocs, que és un octàgon, que és una màquina que s’està posant 
ara de moda als gimnasos.  
 
Aquesta màquina més el terra per poder-la posar. S’inclou també la compra de bicicletes 
indoor, la renovació de les bicicletes i han inclòs també el canvi de filtre de la piscina petita. 
Aquí només han acceptat el filtre, aquest era de sorra i ha de tenir una renovació costosa en 
els anys, hi ha un material, que creu que és el sílex, que en teoria ha de ser per vida, 
després aquí han acceptat el canvi, la diferència entre la sorra i el sílex, perquè han 
interpretat que el canvi de sorra corresponia com a manteniment, i ells han acceptat la 
diferència i també han pogut incloure el canvi de liquidat del vapor que els que són usuaris 
es va liquidar amb una junta amb un color que el vapor va embrutint i quan ho netegen dóna 
la sensació que està brut i per solucionar-ho s’ha de canviar. Són totes les que han pogut 
entrar amb les quantitat màxima que havien de portar d’amortització. 
 
Pren la paraula la Sra. Montes dient que s’ha de llegir amb calma per entendre que proposa, 
només a la part final que diu 153.000 euros, però que si una persona s’ho llegeix, no pot 
entendre-ho. Per aquest motiu, va demanar exactament quins números eren els que 
afectaven a l’ajuntament de Sant Celoni,no una dada global sinó en que invertien ells els 
diners, conèixer d’on surten els diners i que consta a l’Ajuntament de Sant Celoni, que és 
l’explicació que comenta que ha donat el Sr. Moles però que no la que consta a la proposta. 
 
El Sr. Moles respon que una cosa és la forma tècnica d’expressar-ho, que creu que ha de 
ser aquesta i ell no ha fet servir això per explicar-ho, sinó que ha fet servir exactament el 
text que la Sra. Montes li va demanar per fer els aclariments i és el que ha fet servir per 
explicar i demana que si tenen algun dubte que els hi demanin i mirarà d’aclarir-ho. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de les inversions proposades per la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya (en endavant UFEC), per a la gestió del Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes.  
 
L’article 6. 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”  
estableix el següent: 

6.- Durada del contracte i inici de la prestació del servei 
 
1.- La durada inicial del contracte és de QUINZE ANYS (15 anys), que es computen de 
l’endemà de la seva formalització de conformitat amb l’art 57 Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 
16 de juny, Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
 
2.- La durada del contracte és prorrogable per dos terminis addicionals de CINC ANYS (5 
anys),  que es pactaran expressament entre les parts a la finalització del termini de duració 
inicial del contracte i de la primera pròrroga respectivament.  



74 
 

 
3.- La prestació del servei s’iniciarà als dos mesos comptats de l’endemà de l’adjudicació del 
contracte, termini que podrà ser prorrogat per un mes addicional per acord de la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Atès que l’acord del Ple Municipal que es va portar a terme el dia 30/07/15, va determinar 
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. 
 
La UFEC ha presentat una instància a l’Ajuntament de Sant Celoni amb data 7 de març de 
2016, i núm. de registre 2016/2057, en la qual proposa realitzar noves inversions al Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes. El llistat d’inversions a efectuar consta a l’annex 1 
de la documentació presentada, amb un cost total de 153.345,57 € (IVA inclòs). 
 
La quantitat destinada per la UFEC a l’amortització de les inversions efectuades, es podrà 
descomptar del cànon fix anual d’acord amb el que s’estableix a l’article 15 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”: 

Article 15.- Cànon a satisfer a l'Administració pel contractista.  
 
El contractista resta obligat a satisfer a l’Ajuntament de Sant Celoni un cànon anual que es 
composa de part fixa i part variable. 

A) Part fixa: 
 
Durant els vuit primers anys de la concessió (comptats a partir de l'1 de gener de 2006), 
s'estableix un cànon fix anual de 75.000,00 euros, actualitzat anualment amb l’índex de 
preus al consum de l’any anterior, menys la quantitat anual destinada per l’empresa a 
l'amortització de les inversions que efectuï per compte de l’Ajuntament (apartat 6.6 del 
projecte d'establiment del complex esportiu municipal del Sot de les Granotes – aspectes 
funcionals i econòmics). 

 
A partir del novè any de la concessió (inclòs), el càlcul del cànon fix s'efectuarà de la forma 
determinada a l'apartat anterior, però independentment del resultat del càlcul, es determina 
un cànon mínim anual que l'empresa haurà de satisfer en tots els casos per import de 
47.000,00 euros incrementats amb l'índex de preus al consum del període  31 de desembre 
de 2005 a 31 de desembre de 2013. El cànon mínim s'actualitzarà anualment amb l’índex 
de preus al consum de l’any anterior. 
 
L’Àmbit d’Esports ha formulat l’informe corresponent que consta a l’expedient. 
 
El Ple Municipal, és l’òrgan competent per a l’aprovació de les noves inversions proposades 
per la UFEC, al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes. 
 
Fonament de dret 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 15. del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant 
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concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i 
sales esportives”. 
 
A vista del que s’ha exposat, a proposta de l’Alcaldia, i previ dictamen de la Comissió 
informativa general, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1.Aprovació de les inversions proposades per la UFEC que consten a l’annex 1 de la 
documentació presentada per aquesta entitat, i que haurà d’efectuar per compte de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, amb un cost total de 153.345,57 € (IVA inclòs). 
 
 
17.RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER A LA 
INTERPOSICIÓ DE REQUERIMENT PREVI EN RELACIÓ AL TEXT REFÓS DEL PLA 
ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE SANT CELONI. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde comentant que aquest és un tema que s’arrossega des de fa 
molt temps i, tant a la reunió de territori com a la Comissió informativa es va donar 
l’explicació, que és el que fa i ratificar la resolució d’alcaldia pel que s’interposa un 
requeriment a la Generalitat , perquè no ha aprovat una part important del que van aprovar 
al ple. 
 
Comenta que, a més a més del requeriment formal, que estan els tècnics de l’ajuntament, 
els tècnics de territori i la Generalitat intentant justificar aquells dubtes que ells tenen, pels 
quals no han acceptat algunes de les seves propostes. Espera que amb aquest treball 
puguin tancar la tramitació i puguin aprovar definitivament el catàleg, amb satisfacció per al 
municipi. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
Donar compte al Ple de la resolució de l’alcaldia d’interposició de requeriment previ en 
relació al text refós del Pla especial del catàleg de masies i cases rurals de Sant Celoni. 

1. El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de 24.09.2015 va verificar el text refós del 
Pla especial de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable de Sant Celoni, 
promogut per l’Ajuntament de Sant Celoni, el qual incorpora, respecte del document aprovat 
provisionalment les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en 
sessió de 12.05.2011. 
2. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 12.11.2015 va suspendre 
l’aprovació definitiva del referit pla especial fins que mitjançant un text refós s’incorporessin 
les prescripcions de l’esmentat acord. 
3. Atès que es considera del referit acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona que la exclusió de ruïnes, la de volums, les condicions d’ampliació i divisions 
horitzontals, així com la correcció d’articles de la normativa no són fonamentades. 
 
Fonaments de dret  
Per tot això aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que li confereix la legislació vigent i en 
concret l’article 21,1,K) de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Resolc: 
 
1.- Interposar el requeriment previ a la via contenciosa administrativa contra l’acord adoptat per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de 12.11.2015, relatiu a la suspensió de l’aprovació 
definitiva del Pla especial del catàleg de masies i cases rurals de Sant Celoni. 



76 
 

 
2.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament del requeriment previ esmentat en la primera sessió 
que tingui lloc per a la seva ratificació.” 
 
Atès que segons l’apartat segon de la part dispositiva de la referida resolució s’ha de donar 
compte d’aquesta al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que tingui lloc per a la seva 
ratificació. 
 
A proposta de l’Alcalde, i previ dictamen de la Comissió informativa general, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:  
 
Ratificar la resolució de l’alcaldia de data 26.01.2016 per la qual es va resoldre Interposar el 
requeriment previ a la via contenciosa administrativa contra l’acord adoptat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de 12.11.2015, relatiu a la suspensió de l’aprovació definitiva del Pla 
especial del catàleg de masies i cases rurals de Sant Celoni, amb el text que consta al cos 
d’aquesta proposta. 
 
 
18.APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ RELATIVA A L’ÀMBIT DE L’IES BAIX MONTSENY.  
 
Pren la paraula el Sr. alcalde dient que aquest és un punt que també es va aprovar 
inicialment, on ja es va explicar que és un tema molt tècnic, una zona verda al costat de 
l’Institut que reconvertim en zona d’equipament perquè realment és un espai que utilitza 
l’institut i, com que, no pot desaparèixer una zona verda s’ha de compensar en un altre lloc, 
per tant una zona d’equipament de la plaça de les Illes Velles, la reconvertim en zona verda. 
Es va parlar amb els propis veïns, no s’han presentat al·legacions, disposen de tots els 
informes favorables de diferents departaments de la Generalitat i, per tant, el que fan és 
portar l’aprovació provisional. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
1- El Ple de l’Ajuntament en sessió de 25.11.2015 va aprovar inicialment la modificació 
puntual del pla general d’ordenació relativa a l’àmbit de l’IES Baix Montseny. Aquesta 
modificació consisteix en un ajust de sistemes per ajustar la realitat física consolidada i la 
previsió del pla general municipal d’ordenació a l’àmbit de la parcel·la qualificada 
d’equipament on s’emplaça l’IES Baix Montseny i la franja de sòl colindant qualificada com a 
espai lliure,  
 
2- Aquest acord es va exposar al públic mitjançant anunci al BOPB de 14.12.2015, al DOGC 
de 9.12.2015 i al diari el 9 Nou de 4.12.2015 i durant el termini conferit a l’efecte no s’han 
presentat al·legacions. Durant el termini d’exposició pública també s’ha concedit audiència 
als ajuntaments dels municipis limítrofes amb el municipi de Sant Celoni. 

 
El dia 4.01.2016 té entrada escrit de l’Ajuntament de Vallgorguina amb el que s’adjunta 
certificat de l’informe tècnic on es fa constar que no existiria inconvenient en la 
tramitació d’aquesta modificació puntual promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
El dia 7.01.2016 té entrada escrit de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera amb 
el que s’adjunta informe tècnic on es fa constar la no afectació als interessos 
urbanístics del municipi de Santa Maria de Palautordera. 
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III.- Amb posterioritat a l’aprovació inicial es van demanar els informes sectorials 
pertinents als organismes següents: 

- Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 

- Agència Catalana de l’Aigua. 
- Direcció General de Centres Públics. Departament d’Ensenyament. 

 
IV.- Els informes sectorials rebuts han estat: 
 
De la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat emès l’11.01.2016 el 
qual és favorable i no comporta modificacions respecte del text aprovat inicialment. 
 
Dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament 
emès el 22.02.2016 el qual és favorable i no comporta modificacions respecte del text 
aprovat inicialment. 
 
De l’Agència Catalana de l’Aigua, emès el 9.02.2016. L’informe de l’ACA és favorable i 
no comporta modificacions respecte del text aprovat inicialment.  
 

El dia 15.03.2016 l’arquitecta municipal i la tècnica municipal d’administració general han 
emès informe conjunt on fan constar que el document que es proposa per a l’aprovació 
provisional s’ajusta a les consideracions tècniques dels organismes informants com a la 
legislació vigent tant pel que fa a l’abast com al contingut del document i no incorpora cap 
esmena o canvi respecte de l’aprovat inicialment i informen de manera favorable l’aprovació 
de la present modificació puntual del pla general d’ordenació. 
 
Fonaments de dret 
D’acord amb l’article 94 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei d’urbanisme, el planejament urbanístic, atès que és una disposició 
administrativa de caràcter general, té vigència indefinida i és susceptible de suspensió, 
modificació i revisió. 
 
D’acord amb l’article 96 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant TRLU), la modificació de qualsevol dels elements 
d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació, i per tant s’haurà d’estar al que preveu l’article 59 pel que fa als 
documents que han de formar part de la proposta.  
 
El document aprovat inicialment raona i justifica la necessitat i oportunitat de la iniciativa que 
no es situa en cap dels supòsits de valoració negativa de la proposta  d’acord amb el 
TRLUC. 
 
La proposta de modificació puntual del planejament preveu una modificació d’abast limitat, 
consistent en un ajust de sistemes a l’àmbit de l’IES  Baix Montseny i la zona esportiva de 
Can Sans, justificant el manteniment de les superfícies i la funcionalitat i la localització dels 
sistemes objecte de modificació, ajustant-se a les determinacions de l’article 98 del TRLUC.  
 
Pel que fa a la localització de la zona verda, un dels criteris que afecta a la tramitació del 
planejament de conformitat amb l’article 98.5 del TRLU, es fa constar que en aquesta 
modificació s’afecta a la localització del sistema de zona verda, que es trasllada del recinte 
de l’IES Baix Montseny a l’illa del centre urbà entre els carrer Girona, Eivissa, Canàries i 
Nicaragua. Aquest trasllat implica que es qualifiquin d’equipament 1.237m2 situats a l’IES 
Baix Montseny, i es qualifiquin de zona verda 1.237 m2 situats al centre urbà. 
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Vist aquesta modificació afecta a la localització de zona verda, la tramitació per la present 
modificació puntual es la prevista en els apartats 2 i 3 de l’article 98 del TRLU, i per tant 
correspon al conseller de Política Territorial i Obres Públiques aprova definitivament la 
modificació 

 
D’acord amb el criteri definit en l‘article 58.1 del TRLUC envers les determinacions del 
Planejament general, la modificació proposada s’ajusta als objectius propis d’aquest 
instrument atès que la proposta ajusta la classificació i qualificació del sòl d’acord amb les 
superfícies necessàries en funció dels objectius de desenvolupament definits, establint les 
determinacions per tal d’aconseguir la plena efectivitat del règim respectiu. 
 
La proposta de modificació puntual no comporta cap increment de sostre, densitat o 
intensitat dels usos i per tant amb l’article 99 del TRLUC, no precisa la documentació 
contemplada en aquest article. 
 
Pel que fa a la tramitació, d’acord amb l’article 85 del TRLUC, correspon a l’Ajuntament de 
Sant Celoni, i és competència del Ple de dita corporació municipal, l’aprovació provisional de 
la modificació de planejament (art. 52.2.c) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya). L’acord d’aprovació 
s’ha de prendre per majoria absoluta de conformitat amb el previst a l’article 47.1 i 47.2.II) 
de la llei 7/1985 de Bases de Règim Local. 
 
Un cop aprovat provisionalment s’haurà de trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
per la seva aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 del TRLU. 
 
Vistos l’informe favorable obrant a l’expedient. 
 
A proposta de l’Alcaldia, i previ dictamen de la Comissió informativa general, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal  ACORDA: 
 
1. Aprovar provisionalment la modificació puntual del pla general d’ordenació relativa a 
l’àmbit de l’IES Baix Montseny. 
 
2.Trametre còpia de l’expedient i de la Modificació puntual del pla general d’ordenació 
municipal a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva tramitació adient 
per assolir la seva aprovació definitiva. 
 
 
19.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚMERO 24, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ENSENYAMENT ESPECIALS AL CENTRE MUNICIPAL 
D’EXPRESSIÓ DE SANT CELONI. 
 
Inicia el debat el Sr. Garcia Ramírez, explicant que pel que fa a l’aprovació de taxes del 
Centre Municipal d’Expressió, un seguit de consideracions que s’incorporen en aquesta taxa 
pel que fa al Centre Municipal d’Expressió, hi ha l’obertura de 3 vies noves pels programes 
bàsics ampliació jove adult de 19 a 26 anys i jove adult a partir de 26 anys de l’escola de 
teatre, que ofereixen 3 ó 4 assignatures a la setmana, degut a la necessitat d’alumnes que 
volen inscriure’s i fer exàmens oficials de conservatori, del nivell que demanen i poder tenir 
més assignatures a la setmana per preparar els exàmens oficials. 
 
Exposa que hi ha l’obertura d’una via nova al programa bàsic de l’escola de teatre, que 
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ofereixin 3 ó 4 assignatures a la setmana, degut a que hi ha alumnes que volen vincular o 
fer els estudis i assignatures de teatre de l’escola de música. Hi ha el projecte darrera de les 
taxes de l’orquestra Baix Montseny, dient que han iniciat converses amb el centre i amb el 
director, per tal de donar forma a aquesta proposta i obrir-la al territori. 
 
Manifesta que també estan treballant amb el projecte d’ampliació de la presència d’Escola 
de música i de l’Escola de teatre, d’activitats culturals, a l’Ares i a la Batllòria. Han creat 
també una taxa per mantenir plaça que es correspon al 25% de la mensualitat, alumnes que 
marxen d’Erasmus, per no perdre el dret a la plaça, se’ls rebaixa el 25% de la mensualitat 
per mantenir la plaça i això s’incorpora a l’ordenança i, com a nova incorporació, hi ha una 
bonificació del 25% per al segon familiar matriculat i del 50% per el tercer successiu familiar 
matriculat. 
 
Continua dient que, com ja saben, per temes econòmics, l’IPC de l’any 2015, ha estat del 
0%, per tant, les despeses pel que fa a l’IPC es mantenen igual però que si que és cert que, 
com recordaran, a l’aprovació definitiva de les taxes de les al·legacions que van presentar el 
curs passat, hi havia el tema de l’al·legació dels foranis, de la taxa pels foranis, que va 
quedar suspesa, per tant, això suposa un increment important de despesa per al proper 
curs. També és cert que el curs 15-16, finalment van rebre una subvenció del Departament 
d’Ensenyament de 37.600 euros i tenen informació de que per al proper curs es mantindrà i 
potser fins i tot serà lleugerament superior. 
 
Finalment explica que malgrat la despesa, sobretot per als foranis, hi ha un 1% d’increment 
del personal degut a la llei d’acompanyament de pressupostos generals de l’Estat, però en 
el cas del Centre Municipal d’Expressió afecta molt poc perquè és el conserge, de titularitat 
directa municipal i degut a aquestes despeses proposen per les taxes, un increment general 
de les quotes del 2% als diferents mòduls del Centre Municipal d’Expressió i finalitza dient 
que aquesta és la proposta que fan des dels grups. 
 
Pren la paraula la Sra. Teruel exposant que el seu grup votarà a favor, ja que l’increment és 
d’un 2% i una part és per cobrir les taxes dels foranis que ja no s’aplicarà. 
 
Intervé el Sr. Sauri, dient que des de la CUP votaran favorablement aquesta proposta de 
taxes, però el que sí que voldrien fer és un prec als diferents grups municipals, a la lògica 
que voldrien que es comencés a parlar i a abordar i a posar damunt de la taula la 
implementació d’un sistema de preus públics, regulat per un sistema de tarificació social i 
que els preus entressin en una lògica de principis d’equitat. 
 
Explica que entenen que l’actual sistema d’ajuts econòmics dels serveis esmentats, de fet 
parlarà globalment dels 3 preus públics i taxes perquè de fet és el mateix argumentari, 
escola bressol, escola d’adults i escola de música, dient que l’actual sistema d’ajuts 
econòmics atorgats pels serveis educatius i els serveis socials, es realitza per la via de la 
bonificació del preu del servei.  
 
Tanmateix aquest sistema de bonificació està orientat a les famílies que no superen un 
determinat llindar econòmic. Per tant, totes aquelles famílies que no s’ajusten als criteris 
establerts estan obligats a pagar el cost del servei estipulat per un preu únic, sigui quin sigui 
la renda familiar, especificant que les famílies que superen amb creix el llindar econòmic 
paguen el mateix preu que aquelles famílies que el superen molt lleugerament, provocant 
d’aquesta manera importants trasbalsos econòmics a aquests usuaris que no accedeixen a 
les bonificacions, però que també es troben en una situació de debilitat econòmica.  
 
Davant aquesta situació, des de la CUP aposta per la creació d’un sistema de tarifació 
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social que s’apliqués al preu de l’Escola Bressol municipal i del Centre d’Expressió artística, 
comentant que es tractaria de configurar un model de preus en funció de la renda de la 
unitat familiar, on l’objectiu passaria a estipular una gradació, que permetés un preu just per 
a totes les famílies usuàries.  
 
Continua explicant que la idea fonamental consisteix en el fet de que el preu públic dels 
serveis educatius municipals no sigui uniforme, sinó que es determini segons la capacitat 
econòmica de les famílies que optin al servei. En realitat, es tracta d’integrar el sistema de 
bonificacions existents directament en el preu, de manera que el càlcul del preu net o real 
que haurà de pagar l’usuari del servei, es pugui fer de manera automàtica i transparent 
segons la renda i la composició familiar.  
 
La proposta de tarifació social implica un ajustament del preu o del servei, en funció de cada 
llindar de renda familiar. Aquest model tarifari permetria que una franja de famílies que ara 
cobren massa per rebre bonificacions, paguin un preu més ajustat a les seves possibilitats, i 
exposa que es tractaria d’implantar les tarifes pel servei bàsic d’Escola bressol i Centre 
Municipal d’Expressió, que s’acomodin a la realitat econòmica de cada nucli familiar. 
 
Finalment diu que és un prec que traslladen als diferents grups municipals i que de cara a 
l’any vinent, començar a estudiar-ho per aplicar que el sistema de tarifació social que 
s’aplica exitosament a altres poblacions de Catalunya, tant a l’Escola bressol com al Centre 
Municipal d’Expressió. 
 
Pren la paraula la Sra. Montes explicant que des d ‘Iniciativa votaran també a favor, encara 
que el seu grup ja han demanat el tema de la tarifació social més d’una vegada, portaven 
també el programa perquè realment és incongruent que, per exemple, l’ajuntament de Sant 
Celoni per cada alumne  aporta 501 euros i això no és equitatiu si les rendes de les 
persones no són les mateixes.  
 
Exposa que una persona amb una renda suficient pot accedir i pagar el preu que li 
correspon i una persona que potser no té aquesta renda, no pot accedir ni amb aquesta 
ajuda de l’ajuntament. Si que hi ha molts ajuts, però s’ha de pensar que s’hauria de fer una 
socialització d’aquestes escoles, el que pot pagar, paga la quota sencera i a mesura que 
comencen les rendes a baixar paga en proporció a aquestes rendes, es fa més equitatiu 
socialment l’accés a aquesta escola, perquè realment l’accés està limitat a unes 
subvencions que potser no arriben a tothom que té d’arribar. 
 
Finalment comenta que ells proposen també la tarifació social en aquesta escola, 
bàsicament per les raons que ha exposat. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde dient que recull el que han comentat i en tot cas 
engegarien  també alguna moció posterior que vagi una mica amb aquesta línia, més en el 
d’accés. Al final aquí cal equiparar els recursos amb les possibilitats reals que té 
l’ajuntament, en quant a establir uns criteris que siguin també assumibles des del punt de 
vista municipal, que donin respostes a aquestes necessitats i que siguin viables en la gestió 
i en el dia a dia. Creu que té una certa complexitat però comenta que si hi ha municipis que 
ho estan fent, que hi ha experiències,les recullen, les treballen i ho valoraran. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 

En relació amb els aspectes vinculats a l’oferta formativa de l’escola de música i de teatre 
del curs 2016 – 2017, es creu necessari incorporar les següents consideracions: 
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- Obertura de 3 vies noves als programes bàsic / ampliació, jove / adult de 19 a 26 
anys i jove/ adult a partir de 26 anys de l’escola de teatre que ofereixen 3 o 4 
assignatures a la setmana. Aquesta necessitat ve motivada per la demanda 
d’alguns alumnes de profunditzar en els estudis musicals. Aquesta demanda es 
produeix tant en el programa ordinari com en el programa que s’adreça a l’alumnat 
que prepara proves d’accés al conservatori. 
 

- Obertura d’1 via nova al programa bàsic / jove de l’escola de teatre que ofereixin 3 o 
4 assignatures a la setmana. Aquesta necessitat ve motivada per la demanda 
d’algunes alumnes de profunditzar en els estudis de teatre. 
 

- Creació de l’orquestra del Baix Montseny amb l’objectiu de dinamitzar culturalment 
la comarca natural del Baix Montseny i fomentar el sentiment de pertinença a un 
mateix territori i la cohesió social. 
 

- Ampliació de la presència de l’escola de música i l’escola de teatre a les activitats 
culturals, als barris i a la Batllòria com a element de dinamització i cohesió social. 
 

- Creació d’una taxa per mantenir la plaça corresponent al 25 % de la mensualitat. 
Aquesta necessitat ve motivada per l’increment d’alumnat que marxa a l’estranger 
uns mesos a fer un Erasmus plus i que volen mantenir la plaça a l’escola de música 
per continuar la seva formació un cop finalitzada la seva estada a l’estranger. 
 

- Incorporació d’una bonificació del 25 % per al segon familiar matriculat i del 50 % 
per al tercer o successius familiar matriculat. 

 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb els articles 41 a 47 del RD Leg. 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i l’Ordenança Fiscal número 24 reguladora dels preus 
públics. 
 
Estudi econòmic 

En relació a l’estudi econòmic del servei i la proposta de taxes per al curs 2016 – 2017, cal 
destacar els següents aspectes: 

- L’IPC de l’any 2015 ha estat un 0 %. Per tant, es preveu que la despesa del curs 
2016 – 2017 es mantingui en relació amb la despesa del curs actual. 

-  
- El curs 2015 – 2016 hi ha hagut una davallada dels ingressos motivada, 

principalment, l’equiparació de les quotes de l’alumnat forà a la quota de l’alumnat 
resident a Sant Celoni. Es preveu que aquesta davallada d’ingressos es mantingui 
al curs 2016 – 2017. Aquesta davallada d’ingressos ha provocat que el percentatge 
de finançament del servei per part de l’Ajuntament hagi passat d’un 38,52 %, el curs 
2014 – 2015, a una 49,36 %, el curs 2015 – 2016. 
 

- Es preveu que la subvenció del Departament d’Ensenyament per al curs 2016 – 
2017 es mantingui en els 37.625 € actuals. 
 

Degut a aquesta davallada d’ingressos i a aquest increment en el percentatge de 
finançament, es proposa un increment de les quotes del 2 %, excepte les noves quotes de 3 
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o 4 assignatura on es proposa que la quota tingui una proporció del 85 % de la quota lineal 
ja que l’alumne fa moltes assignatures. 

L’Àrea de Cultura i Educació ha emès informe realitzant una previsió de taxes d’acord amb 
les despeses previstes i les demandes detectades. 

Vist l’informe emès per l’interventor. 

A proposta del regidor de l’Àrea de Cultura i Educació, i previ dictamen de la Comissió 
informativa general, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar la modificació de 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, que resta amb el següent redactat: 

Ordenança Fiscal núm. 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 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. 
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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 Fins a 
7 anys 

SENSORIAL via 1 1 assignatura     
       18,53 
€  

INICIAL / RODA via 1 1 assignatura   
       20,39 
€  

RODA via 1 1 assignatura + roda instrument     
       40,80 
€  

PROGRAMES  Vies   De 8 a  
18 anys 

De 19 a 
25 anys 

A partir 
de  26 
anys 

BÀSIC 
 
AMPLIACIÓ 
 
JOVE/ADULT 

via 0 Instrument + 3 o 4 assignatures        91,77 
€  

       98,59 
€  

     112,56 
€  

via 1 Instrument + 2 assignatures        81,58 
€  

       88,39 
€  

       96,97 
€  

via 2 Instrument + 1 assignatura        68,00 
€  

       74,79 
€  

       88,09 
€  

via 3 3 o 4 assignatures        48,94 
€  

       48,94 
€  

       70,11 
€  

via 4 2 assignatures        37,72 
€  

       37,72 
€  

       46,74 
€  

via 5 1 assignatura        20,39 
€  

       20,39 
€  

       31,16 
€  

via 6 Prova accés: Instrument + 3 
assignatures 

     107,07 
€  

     115,02 
€  

     131,31 
€  

via 7 Prova accés: Instrument + 2 
assignatures 

       95,18 
€  

     103,12 
€  

     113,14 
€  

via 8 Prova accés: Instrument + 1 
assignatura 

       79,34 
€  

       87,25 
€  

     102,78 
€  

via 9 Instrument sol (Ampliació i Jove/Adult)        50,98 
€  

       63,62 
€  

       83,09 
€  

via 
10 2n Instrument (Ampliació i Jove/Adult)        32,79 

€  
       40,91 
€  

       53,44 
€  

AULA TALLER via 1 Aula taller de Música        19,45 
€  

       19,45 
€  

       19,45 
€  

via 2 Aula taller de Música + 1 assignatura        29,65        29,65        29,65 
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€  €  €  
Taxa congelació via C El 25% de la quota       

PROGRAMES  Vies ET - Quota matrícula: Una mensualitat   

SENSORIAL 
via 1  assignatura base     

       18,53 
€  

  (Si també està matriculat/da a l'EM)     
       15,75 
€  

INICIAL 
via 1  assignatura base     

       20,39 
€  

  (Si també està matriculat/da a l'EM)     
       17,34 
€  

BÀSIC / JOVE 

via 1  assignatura base     
       24,18 
€  

  (Si també està matriculat/da a l'EM)     
       20,55 
€  

via 2 assignatura base + 1 complementària     
       44,58 
€  

  (Si també està matriculat/da a l'EM)     
       37,89 
€  

via 3 assignatura base + 2 o 3 
complementàries     

       58,05 
€  

  (Si també està matriculat/da a l'EM)     
       49,34 
€  

ADULT  
via 1 assignatura base     

       36,28 
€  

  (Si també està matriculat/da a l'EM)     
       30,83 
€  

AULA TALLER 

via 1 Aula taller de Teatre      
       19,45 
€  

  (Si també està matriculat/da a l'EM)     
       11,67 
€  

via 2 Aula taller de Teatre + 1 assignatura     
       29,65 
€  

  (Si també està matriculat/da a l'EM)    
       25,20 
€  

Taxa congelació via C El 25% de la quota       
 
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 o 3 fills  

15% 
50,000 € anuals  Carnet de família 

nombrosa  De 4 o més fills  60,000 € anuals  
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            Família monoparental de categoria especial  

Família monoparental 15% 37,500 € anuals  
Carnet de família 
monoparental  

            Segon germà matriculat  
Segon membre de la unitat 
familiar o unitat de 
convivència 25% 50,000 €  anuals  

  
  

Tercer o successius 
membres de la unitat 
familiar o unitat de 
convivència 50% 50,000 €  anuals  

 
 
Aquestes bonificacions són incompatibles amb els ajuts socials. En cas que es sol·liciti tant 
la bonificació com l’ajut social i es compleixin els requisits per rebre ambdues, s’aplicarà 
només una d’elles, la més favorable pel ciutadà.   
 
Article 7. Acreditació 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 corresponent 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 2016 al dia 2 de novembre de 2016. 
Mensualitat de setembre: del dia 1 de setembre de 2016 al dia 3 de novembre de 2016. 
Mensualitat d’octubre: del dia 3 d’octubre de 2016 al dia 2 de desembre de 2016. 
Mensualitat de novembre: del dia 2 de novembre de 2016 al dia 5 de gener de 2017. 
Mensualitat de desembre: del dia 1 de desembre de 2016 al dia 2 de febrer de 2017. 
Mensualitat de gener: del dia 4 de gener de 2017 al dia 8 de març de 2017. 
Mensualitat de febrer: del dia 1 de febrer de 2017 al dia 4 d’abril de 2017. 
Mensualitat de març: del dia 1 de març de 2017 al dia 3 de maig de 2017. 
Mensualitat d’abril: del dia 3 d’abril de 2017 al dia 2 de juny del 2017. 
Mensualitat de maig: del dia 2 de maig de 2017 al dia 5 de juliol de 2017. 
Mensualitat de juny: del dia 1 de juny de 2017 al dia 2 d’agost de 2017. 
Mensualitat de juliol: del dia 3 de juliol de 2017 al dia 1 de setembre de 2017 
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 respectiva 
mensualitat, mitjançant domiciliació bancària. 
 
3. 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. 
 
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 
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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. 
 
Tal com estableix l’article 24.3 Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament General de Recaptació, es substitueix l’anunci de cobrament per notificació 
individual dels terminis de pagament, donant-se el subjecte passiu per notificat dels terminis 
de pagament en període voluntari amb la signatura del corresponent document d’acreditació 
i pagament. 
 
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 pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 
......, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i 
regirà a partir de l’u de setembre de 2016 fins  la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, 
així com el text de les modificacions introduïdes a les Ordenances fiscals, durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els termes 
previstos a l’article a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 
20. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚMERO 29, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A SERVEIS D’ESCOLA 
BRESSOL. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde dient que entén potser que el funcionament era similar als dos 
punts que queden. 
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Intervé la Sra. Montes exposant que abans s’ha dit que es revisen els documents, i que avui 
ha rebut una esmena, i que ella quan va veure aquest punt de l’Escola Bressol va preguntar-
se sobre la quota mensual de Sant Celoni per als foranis, quan precisament va ser l’Escola 
bressol que va demandar aquest punt i això s’ha aplicat a totes els escoles i es manté. 
 
Comenta que aquesta esmena s’ha presentat per la tarda i pregunta si algú s’ha pogut 
revisar aquestes esmenes. 
 
Intervé el Sr. alcalde dient que aquesta esmena els li ha comunicat la Sra. Márquez, en 
relació als foranis, i que ha estat un errada a l’hora de fer la proposta, explicant que l’informe 
tècnic és correcte i a l’hora de traspassar-ho a la proposta, a vegades amb la tecnologia hi 
ha aquests problemes i ha passat el filtre de més d’una persona admetent l’equivocació. Per 
tant, en aquest punt s’aprova l’esmena, amb la retirada dels foranis. 
 
Pren la paraula la Sra. Márquez exposant que simplement puntualitza que evidentment 
voten a favor, que creu que aquest 1% que s’augmentarà de les taxes no implica un 
augment significatiu i, que a més va destinat a cobrir l’augment dels sous dels treballadors i 
únicament vol comentar que celebren que l’increment que suposa l’increment que pagaven 
anteriorment els alumnes forans, que no recaigui sobre l’usuari sinó que ho pugui assumir 
l’ajuntament. 
 
Pren la paraula el Sr. Saurí dient que, seguint el mateix argumentari d’abans, la CUP votarà 
a favor. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que,  

El text que es va aprovar per la Comissió Informativa General de data 23.03.2016 és el 
que es transcriu a continuació: 

En relació amb els aspectes vinculats al servei de l’Escola Bressol del curs 2016 – 2017, es 
creu necessari incorporar les següents consideracions: 

- Eliminar la taxa de l’horari escolar matí i tarda (9h - 12h i de 15h - 18h) degut a que 
la franja horària de 17h -18h es considera servei d’ acollida i no es manté el referent 
educatiu de l’infant. El fet d’oferir l’horari com un únic servei confon a les famílies. 
Per aquesta raó, es creu convenient treure aquesta taxa i que les famílies 
visualitzen l’horari de 17h - 18h com un servei diferent a l’espai educatiu de 15h – 
17h. 

- Eliminar la taxa de l’horari escolar de tarda (15h - 18h) degut a que la franja horària 
de 17h -18h es considera servei d’ acollida i no es manté el referent educatiu de 
l’infant. El fet d’oferir l’horari com un únic servei confon a les famílies. Per aquesta 
raó, es creu convenient treure aquesta taxa i que les famílies visualitzen l’horari de 
17h - 18h com un servei diferent a l’espai educatiu de 15h – 17h. 

- Es proposa anul·lar la taxa del servei de dormitori de 13h – 15h degut que els únics 
infants que es beneficien del servei són els infants lactants i és un servei específic 
que ja té una taxa de migdia nadons de l’etapa lactants. 

- Incorporació d’una bonificació del 25 % per al segon familiar matriculat i del 50 % 
per al tercer o successiu familiar matriculat. L’educadora canvia i s’agrupen infants 
de totes les edats. 
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Fonaments de dret 
 
D’acord amb els articles 41 a 47 del RD Leg. 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i l’Ordenança Fiscal número 24 reguladora dels preus 
públics, 
 
Estudi econòmic 

En relació a l’estudi econòmic del servei i la proposta de preus públics per al curs 2016 – 
2017, cal destacar els següents aspectes: 

- L’IPC de l’any 2015 ha estat un 0 %. Per tant, es preveu que la despesa corrent del 
curs 2016 – 2017 es mantingui en relació amb la despesa del curs actual. 
 

- Els pressupostos generals de l’estat per a l’any 2016 estipulen un increment de l’1% 
dels sous de treballadors públics. Per tant, es preveu que la despesa de personal 
del curs 2016 – 2017 s’incrementi en un 1 %, en proporció als 4 mesos del curs 
actual que no han tingut aquest increment.  

 
- El curs 2015 - 2016 s’ha rebut una subvenció del Departament d’Ensenyament que 

ha permès minorar l’aportació de l’Ajuntament. Es preveu que aquesta subvenció 
del Departament d’Ensenyament per al curs 2016 – 2017 es mantingui o sigui 
superior als 95.826,00 € actuals. 
 

-  
L’Àrea de Cultura i Educació ha emès informe realitzant una previsió de preus públics 
d’acord amb les despeses previstes i les demandes detectades.  

Vist  l’informe emès per l’interventor. 

El regidor de l’Àrea de Cultura i Educació proposa de prendre els següents acords: 

Primer.-  Aprovar la modificació de  l’Ordenança fiscal número 29, reguladora del preu 
públic per a serveis d’escola bressol, que resta redactada de la forma següent: 
 
Ajuntament de Sant Celoni  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM .29 
 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ESCOLA BRESSOL 
 
Article 1r.- 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. 
 
Article 2n.- Concepte 
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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 3r.- 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 seus pares o tutors. 
 
Article 4t.- 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 
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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: 
 

 SANT CELONI FORANIS 

 Serveis fixes Serveis 
esporàdics 

Serveis 
fixes 

Serveis 
esporàdics 

Horari escolar matí i tarda  
de 9 a 12 h i de 15 a 17 h 172,80 € 207,36 € 

Horari de matí 
de 9 a 12 h 151,26 € 20,28 € 181,51 € 24,33 €

Horari escolar de tarda 
de 15 a 17 h 110,98 € 13,34 € 133,18 € 16,00 €

Servei permanència: 
de 8 a 9 h 40,28 € 6,94 € 48,34 € 8,32 €
de 12 a 13 h 40,28 € 6,94 € 48,34 € 8,32 €
De 13 a 15 h 40,28 € 6,94 € 48,34 € 8,32 €
de 17 a 18 h 40,28 € 6,94 € 48,34 € 8,32 €
Hora extra 40,28 € 6,94 € 48,34 € 8,32 €
Servei menjador de 12 a 15 
h (inclou dormitori) 138,72 € 9,60 € 166,46 € 11,52 €

Servei menjador de 12 a 15 
h menú triturat (inclou 
dormitori) 

100,00 € 7,60 € 120,00 € 9,60 €

Servei menjador de 12 a 13 
h (sense dormir) 106,71 € 9,27 € 128,05 € 11,12 €

Servei menjador de 12 a 15 
h menú triturat (sense 
dormitori) 

75,00 € 7,27 € 95,00 € 9,27 € 

Migdia nadons etapa de 
lactància de 12 a 15 h 66,69 € 8,54 € 80,03 € 10,24 €

 
 
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  
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De 2 o 3 fills  
15% 

50,000 € anuals  Carnet de família 
nombrosa  De 4 o més fills  60,000 € anuals  

            Família monoparental de categoria especial  

Família monoparental 15% 37,500 € anuals  
Carnet de família 

monoparental  

            Segon germà matriculat  
Segon germà matriculat a  

l'escola  25% 50,000 €  anuals    
Tercer germà o successius 

matriculats a  l'escola  50% 50,000 €  anuals    
 
Aquestes bonificacions són incompatibles amb els ajuts socials. En cas que es sol·liciti tant 
la bonificació com l’ajut social i es compleixin els requisits per rebre ambdues, s’aplicarà 
només una d’elles, la més favorable pel ciutadà.   
 
Article 5è. Acreditació i període de pagament 
El preu públic corresponent a 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 2016 al dia 2 de novembre de 2016. 
 
Mensualitat de setembre: del dia 1 de setembre de 2016 al dia 3 de novembre de 2016. 
Mensualitat d’octubre: del dia 3 d’octubre de 2016 al dia 2 de desembre de 2016. 
Mensualitat de novembre: del dia 2 de novembre de 2016 al dia 5 de gener de 2017. 
Mensualitat de desembre: del dia 1 de desembre de 2016 al dia 2 de febrer de 2017. 
Mensualitat de gener: del dia 4 de gener de 2017 al dia 8 de març de 2017. 
Mensualitat de febrer: del dia 1 de febrer de 2017 al dia 4 d’abril de 2017. 
Mensualitat de març: del dia 1 de març de 2017 al dia 3 de maig de 2017. 
Mensualitat d’abril: del dia 3 d’abril de 2017 al dia 2 de juny del 2017. 
Mensualitat de maig: del dia 2 de maig de 2017 al dia 5 de juliol de 2017. 
Mensualitat de juny: del dia 1 de juny de 2017 al dia 2 d’agost de 2017. 
Mensualitat de juliol: del dia 3 de juliol de 2017 al dia 1 de setembre de 2017. 
 
Article 6è. Règim de declaració i d’ingrés 
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. 
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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 
celebrada el ...... 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 u de setembre de 2015 fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, 
així com el text complet de l’Ordenança modificada durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els termes 
previstos a l’article a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
D’acord amb les modificacions proposades de l’ordenança esmentada, quedaria transcrit tal 
i com es transcriu a continuació: 
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En relació amb els aspectes vinculats al servei de l’Escola Bressol del curs 2016 – 2017, es 
creu necessari incorporar les següents consideracions: 

- Eliminar la taxa de l’horari escolar matí i tarda (9h - 12h i de 15h - 18h) degut a que 
la franja horària de 17h -18h es considera servei d’ acollida i no es manté el referent 
educatiu de l’infant. El fet d’oferir l’horari com un únic servei confon a les famílies. 
Per aquesta raó, es creu convenient treure aquesta taxa i que les famílies 
visualitzen l’horari de 17h - 18h com un servei diferent a l’espai educatiu de 15h – 
17h. 
 

- Eliminar la taxa de l’horari escolar de tarda (15h - 18h) degut a que la franja horària 
de 17h -18h es considera servei d’ acollida i no es manté el referent educatiu de 
l’infant. El fet d’oferir l’horari com un únic servei confon a les famílies. Per aquesta 
raó, es creu convenient treure aquesta taxa i que les famílies visualitzen l’horari de 
17h - 18h com un servei diferent a l’espai educatiu de 15h – 17h. 
 

- Es proposa anul·lar la taxa del servei de dormitori de 13h – 15h degut que els únics 
infants que es beneficien del servei són els infants lactants i és un servei específic 
que ja té una taxa de migdia nadons de l’etapa lactants. 

 
- Incorporació d’una bonificació del 25 % per al segon familiar matriculat i del 50 % 

per al tercer o successiu familiar matriculat. L’educadora canvia i s’agrupen infants 
de totes les edats. 

 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb els articles 41 a 47 del RD Leg. 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i l’Ordenança Fiscal número 24 reguladora dels preus 
públics, 
 

Estudi econòmic 

En relació a l’estudi econòmic del servei i la proposta de preus públics per al curs 2016 – 
2017, cal destacar els següents aspectes: 

- L’IPC de l’any 2015 ha estat un 0 %. Per tant, es preveu que la despesa corrent del 
curs 2016 – 2017 es mantingui en relació amb la despesa del curs actual. 

- Els pressupostos generals de l’estat per a l’any 2016 estipulen un increment de l’1% 
dels sous de treballadors públics. Per tant, es preveu que la despesa de personal 
del curs 2016 – 2017 s’incrementi en un 1 %, en proporció als 4 mesos del curs 
actual que no han tingut aquest increment.  

- El curs 2015 - 2016 s’ha rebut una subvenció del Departament d’Ensenyament que 
ha permès minorar l’aportació de l’Ajuntament. Es preveu que aquesta subvenció 
del Departament d’Ensenyament per al curs 2016 – 2017 es mantingui o sigui 
superior als 95.826,00 € actuals. 
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L’Àrea de Cultura i Educació ha emès informe realitzant una previsió de preus públics 
d’acord amb les despeses previstes i les demandes detectades.  

Vist  l’informe emès per l’interventor. 

 A proposta del regidor de l’Àrea de Cultura i Educació, i previ dictamen de la Comissió 
informativa general, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar la modificació de  l’Ordenança fiscal número 29, reguladora del preu públic per a 
serveis d’escola bressol, que resta redactada de la forma següent: 
 
Ajuntament de Sant Celoni  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM .29 
 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ESCOLA BRESSOL 
 
Article 1r.- 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. 
 
Article 2n.- 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. 
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Article 3r.- 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 seus pares o tutors. 
 
Article 4t.- 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: 
 

 SANT CELONI 

 Serveis fixes Serveis 
esporàdics 

Horari escolar matí i tarda  
de 9 a 12 h i de 15 a 17 h 172,80 €

Horari de matí 
de 9 a 12 h 151,26 € 20,28 €

Horari escolar de tarda 
de 15 a 17 h 110,98 € 13,34 €

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 €
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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 15 
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 o 3 fills  
15% 

50,000 € anuals  Carnet de família 
nombrosa  De 4 o més fills  60,000 € anuals  

            Família monoparental de categoria especial  

Família monoparental 15% 37,500 € anuals  
Carnet de família 

monoparental  

            Segon germà matriculat  
Segon germà matriculat a  

l'escola  25% 50,000 €  anuals    
Tercer germà o successius 

matriculats a  l'escola  50% 50,000 €  anuals    
 
Aquestes bonificacions són incompatibles amb els ajuts socials. En cas que es sol·liciti tant 
la bonificació com l’ajut social i es compleixin els requisits per rebre ambdues, s’aplicarà 
només una d’elles, la més favorable pel ciutadà.   
 
Article 5è. Acreditació i període de pagament 
El preu públic corresponent a 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: 
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Matrícula:  del dia 1 de setembre de 2016 al dia 2 de novembre de 2016. 
 
Mensualitat de setembre: del dia 1 de setembre de 2016 al dia 3 de novembre de 2016. 
Mensualitat d’octubre: del dia 3 d’octubre de 2016 al dia 2 de desembre de 2016. 
Mensualitat de novembre: del dia 2 de novembre de 2016 al dia 5 de gener de 2017. 
Mensualitat de desembre: del dia 1 de desembre de 2016 al dia 2 de febrer de 2017. 
Mensualitat de gener: del dia 4 de gener de 2017 al dia 8 de març de 2017. 
Mensualitat de febrer: del dia 1 de febrer de 2017 al dia 4 d’abril de 2017. 
Mensualitat de març: del dia 1 de març de 2017 al dia 3 de maig de 2017. 
Mensualitat d’abril: del dia 3 d’abril de 2017 al dia 2 de juny del 2017. 
Mensualitat de maig: del dia 2 de maig de 2017 al dia 5 de juliol de 2017. 
Mensualitat de juny: del dia 1 de juny de 2017 al dia 2 d’agost de 2017. 
Mensualitat de juliol: del dia 3 de juliol de 2017 al dia 1 de setembre de 2017. 
 
Article 6è. Règim de declaració i d’ingrés 
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 
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La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el ...... 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 u de setembre de 2015 fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
2.Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així 
com el text complet de l’Ordenança modificada durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els termes 
previstos a l’article a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 
 
21. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D’ENSENYAMENT ESPECIALS A L’ESCOLA D’ADULTS MUNICIPAL. 
 
Pren la paraula el Sr. García Ramírez explicant que el plantejament és similar perquè en 
aquest cas, perquè fa consideracions i per posar en coneixement dels grups municipals que 
als ensenyaments inicials estan treballant per complementar la lecto-escriptura amb una 
oferta modular que treballi altres interessos de l’alumnat com salut, treball, criança, 
migracions, etc, introduir a la matèria la gestió emocional, perquè és alumnat que moltes 
dificultats va més allà dels fonaments curriculars i per tant, hi ha un reforç de tot aquest 
tema emocional, es desdobla la oferta formativa del curs de certificat en un grup de projecte 
de perfils de joves, en un grup de finalització de l’oferta instrumental.  
 
Continua dient que, pel que fa a l’accés del sistema reglat, han implementat el projecte 
Ethos, que ja es fa en altres escoles del municipi, en el curs de graduat en educació 
secundària, i tot el tema que té a veure amb mesures correctives i voluntariat. També la 
preparació de les provés d’accés als cicles de grau mitjà, també introdueixen un mòdul de 
gestió emocional i reforcen una interacció educativa amb un programa de la Diputació, que 
és el projecte de full de ruta i altres projectes específics com el YouthMe, d’apoderament al 
projecte d’habitatge, etc. 
 
Comenten que també estan preparant la mancomunació de matèries específiques de les 
proves d’accés als cicles de grau superior, amb Santa Maria de Palautordera, Llinars i 
Cardedeu. Pel que fa a l’ensenyament d’idiomes, s’ incorporen una oferta per a grups de 
conversa en anglès , tant per l’alumnat als diferents nivells d’idiomes com per a nou alumnat 
on els hi proposen noves ofertes trimestrals a partir del curs que bé de conversa, a part 
d’oferta complementària com cinema en versió original subtitulat llengua original i club de 
lectura en llengua estrangera. 
 
També pel que fa al tema informàtic han aprovat alguna modificació de crèdit per dotar a 
nivell d’equipament informàtic, millora de wifi i portàtils al centre de formació i finalment diu 
que incorporen la bonificació del 25% pel segon germà i el 50% pels tercers i successius.  
 
Exposa que a nivell econòmic aquí l’increment de foranis també és important i a més a més, 



99 
 

hi ha un increment de l’1% pel que fa a la despesa en Recursos humans, però sobretot, el 
que han plantejat és un augment de quota del 2%, menys als cursos d’accés a cicles perquè 
venen subvencionats per la Diputació i aquests tenen un topall econòmic per poder rebre la 
subvenció, però la resta de cursos tenen aquest increment del 2%. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
En relació a l’oferta formativa de l’escola d’adults per al curs 2016 – 2017, considerant les 
propostes de millora que s’han plantejat amb l’equip docent de l’escola i d’acord amb les 
propostes d’actuació que s’estan definint en l’àmbit de la formació de persones adultes, es 
veu necessari incorporar les següents consideracions: 

Pel que fa als ensenyaments inicials: 

- Complementar la lectoescriptura amb una oferta modular que treballi des dels 
interessos de l’alumnat (salut, treball, criança, migracions...) 

- Introduir la matèria de gestió emocional. 
- Desdoblar l’oferta formativa del curs de certificat: 

o Grup de projecte de perfils de joves. 
o Grup de finalització de l’oferta instrumental. 

Pel que fa a l’accés al sistema reglat: 

- Implementar el projecte Ethos en el curs de graduat en l’educació secundària 
- En el curs de preparació de les proves d’accés als cicles de grau mitjà: 

o Introduir un mòdul de gestió emocional 
o Reforçar l’orientació educativa (acadèmica i personal)  a partir del projecte 

full de ruta i altres projectes específics com el YouthMe (apoderament, 
projecte de vida...) 

- En el curs de preparació de les proves d’accés als cicles de grau superior,  
mancomunar l’oferta de matèries específiques entre els ajuntaments de Sant Celoni, 
Santa Maria de Palautordera, Llinars i Cardedeu 

Pel que fa l’ensenyament d’idiomes:  

- S’incorpora una nova oferta de grups de conversa en anglès tant per l’alumnat dels 
diferents nivells d’idiomes com per nou alumnat. Es proposa una oferta de tres 
cursos trimestrals, amb tres nivells diferents.   

- Per a tots els ensenyaments d’idiomes, s’incorpora una oferta complementària 
oberta a tota la ciutadania per difondre l’ús d’una llengua estrangera: cinema en 
versió original i subtitulat en llengua original, club de lectura en llengües 
estrangeres,etc. 

 

Pel que fa l’ensenyament d’informàtica: 

- Ampliar els recursos materials que revertiran en les aules d’informàtica i, 
especialment, en el conjunt d’ensenyaments (dotar totes les aules de projectors i 
ordinadors portàtils, renovar els equips de l’aula 1 d’informàtica, wifi per a l’alumnat i 
per a ús dels professionals, etc). 

-  
Pel que fa a les bonificacions per a condicions específiques dels usuaris: 

- Incorporació d’una bonificació del 25 % per al segon familiar matriculat i del 50 % 
per al tercer o successiu familiar matriculat. 

 
Fonaments de dret 
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D’acord amb els articles 41 a 47 del RD Leg. 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i l’Ordenança Fiscal número 24 reguladora dels preus 
públics, 
 
Estudi econòmic 

En relació a l’estudi econòmic del servei i la proposta de taxes per al curs 2016 – 2017, cal 
destacar els següents aspectes: 

- L’IPC de l’any 2015 ha estat un 0 %. Per tant, es preveu que la despesa corrent del 
curs 2016 – 2017 es mantingui en relació amb la despesa del curs actual. 
 

- El curs 2015 – 2016 s’han equiparat les quotes de l’alumnat forà a la quota de 
l’alumnat resident a Sant Celoni. Aquest fet suposa una davallada en els ingressos 
si ve no es palesa gràcies a l’increment d’alumnes que hi ha hagut aquest curs que 
ha permès un lleuger increment.  
 
 

- Pel que fa a les despeses de personal, la Llei de Pressupostos ha permès 
incrementar el sou dels treballadors per a l’any 2016, en un 1%, motiu pel qual s’ha 
incrementat la despesa per aquest concepte.  
 

- L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, pel que fa al finançament dels 
cursos de preparació a les proves d’accés a grau mitjà i grau superior es manté en 
la mateixa quantitat.  

 
Per tot això, es proposa un increment de les quotes del 2 %, per al curs 2016  -2017. 

L’Àrea de Cultura i Educació ha emès informe realitzant una previsió de taxes d’acord amb 
les despeses previstes i les demandes detectades. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor. 
 
A proposta del regidor de l’Àrea de Cultura i Educació, i previ dictamen de la Comissió 
informativa general, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:  

 
1. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal número 28, reguladora de la taxa per la 
prestació dels serveis d’ensenyaments especials a l’Escola d’Adults municipal, que resta 
amb el següent redactat: 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS A 
L’ESCOLA D’ADULTS MUNICIPAL 
 
Article 1r.- 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 2n.- Fet imposable 
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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 3r.- 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 4t.- 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. 
 
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 5è.- 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 6è.- 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: 
 

ENSENYAMENTS 
PROPOSTA 
TAXES 2016 - 
2017  

En
se

ny
am

en
ts

 
in

ic
ia

ls
 

Aprendre a llegir i escriure nivell I 18,02 € 
Aprendre a llegir i escriure nivell II 18,02 € 
Perfeccionar la lectura i l’escriptura 18,02 € 
Perfeccionar les competències bàsiques 

25,04 € 
Certificat 

Ac
cé

s 
al

 
si

st
em

a
re

gl
a t

 

Graduat en educació secundària 114,08 € 
Prova d'accés als CFGM 50,00 € 
Prova d'accés CFGS 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 específiques 
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GESO IOC                  -   €  
An

gl
ès

 

Nivell inicial 161,96 € 
Nivell elemental 161,96 € 
Nivell pre-intermedi 161,96 € 
PET 341,52 € 
UPPER 341,52 € 
FIRST 341,52 € 
ADVANCED 341,52 € 
Grup de conversa - nivell 1 94,86 € 
Grup de conversa - nivell 2 94,86 € 
Grup de conversa - nivell 3 94,86 € 

Al
em

an
y Nivell inicial 341,52 € 

Nivell elemental 341,52 € 
Nivell pre-intermedi 341,52 € 

Fr
an

cè
s Nivell inicial 341,52 € 

Nivell elemental 341,52 € 
Nivell pre-intermedi 341,52 € 

In
fo

rm
àt

i
ca

 
tri

m
es

tra
l

s 

Alfabetització digital I 11,28 € 
Alfabetització digital II 11,28 € 
Alfabetització digital III 11,28 € 

 
 
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 o 3 fills  

15% 
50,000 € anuals  Carnet de família 

nombrosa  De 4 o més fills  60,000 € anuals  
            Família monoparental de categoria especial  

Família monoparental 15% 37,500 € anuals  
Carnet de família 
monoparental  

            Segon germà matriculat  
Segon membre de la unitat 
familiar o unitat de 
convivència 25% 50,000 €  anuals    
Tercer o successius  
membres  de la unitat 
familiar o unitat de 
convivència 50% 50,000 €  anuals    
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Aquestes bonificacions són incompatibles amb els ajuts socials. En cas que es sol·liciti tant 
la bonificació com l’ajut social i es compleixin els requisits per rebre ambdues, s’aplicarà 
només una d’elles, la més favorable pel ciutadà.   
 
Article 7è.- Acreditació  i període impositiu 
La taxa per ensenyament al Centre de Formació de Persones Adultes 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. La 
formalització de la matrícula implica el pagament del cost total del curs, sigui en un o més 
pagaments. 
 
Els terminis de pagament de la taxa en període voluntari són els següents: 
 
1. Ensenyaments anuals amb un únic pagament 
 
S’estableix la liquidació amb un únic pagament als següents cursos: 
 

o Ensenyaments inicials: Aprendre a llegir i escriure I i II, Perfeccionar la lectura i 
l’escriptura, Perfeccionar les competències bàsiques i Certificat 

o Accés al sistema reglat: Prova d’accés a cicle formatiu de grau mitjà, Prova d’accés 
als cicles formatius de grau superior i a la universitat per a majors de 25 anys: 
matèries comunes i matèries específiques 

 
En aquests cursos, el termini de pagament en període voluntari de la taxa és del dia 1 de 
setembre de 2016 al dia 2 de desembre de 2016. 
 
2. Ensenyaments anuals amb dos terminis de pagament 

 
S’estableix la liquidació en dos terminis del 50% del cost de la matrícula als cursos 
següents: 
 

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

 
En aquests cursos, els terminis de pagament en període voluntari de la taxa són els 
següents: 
 

1r. Pagament: del dia 1 de setembre de 2016 al dia 2 de desembre de 2016 
2n. Pagament: del dia 5 de gener de 2017 al dia 6 de març de 2017 

 
En el cas de percebre un ajut social municipal, es cobrarà el % de taxa que ha d’assumir 
l’alumne un cop descomptat l’import de l’ajut corresponent i s’aplicaran els mateixos terminis 
de pagament. 
 
Ensenyaments trimestrals 
 
S’estableix la liquidació amb un únic pagament als següents cursos: 
 

o Graduat en educació secundària (1 o 2 trimestres) 
o Informàtica: Alfabetització digital I, II i III i Preparació proves ACTIC 
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o Grup de conversa en anglès (nivell I, II i III) 
 
En aquests cursos, el termini de pagament en període voluntari de la taxa és: 
 

- 1r trimestre: del dia 1 de setembre de 2016 al dia 2 de desembre de 2016 
- 2n trimestre: del dia 5 de gener de 2017 al dia 6 de març de 2017 
- 3r trimestre: del dia 7 d’abril de 2017 al dia 13 de juny de 2017 

 
Article 8è.- 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. 
 
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 9è.- 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 
celebrada el ...... 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 u de setembre de 2015 fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així 
com el text complet de l’Ordenança modificada durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els termes 
previstos a l’article a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
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Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 
22. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP, EN MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL DEL DRET DE LES DONES, EL PASSAT 8 DE MARÇ. 
 
Inicia el debat la Sra. Márquez explicant que un any més van celebrar el 8 de març, el Dia 
internacional del Dret de les Dones, una jornada de reconeixement a la gran aportació de 
moltes dones i també d’alguns homes per conscienciar i denunciar les discriminacions. 
 
També volen reivindicar, amb emoció i orgull la implicació permanent dels socialistes i les 
socialistes, per crear eines polítiques per lluitar contra el masclisme i fer un món molt més 
just i igualitari per a tothom.  
 
Exposa que la seva llista ha estat sempre contra el masclisme i això significa impulsar un 
gran pacte institucional, polític i social contra la violència de gènere, construint un sistema 
coeducatiu, que garanteixi la formació en igualtat, garantint la igualtat d’oportunitats laborals 
d’accés, manteniment i promoció, defensar la llibertat d’elecció de les dones sobre la seva 
maternitat. Fomentar la participació de les dones a la política, acabar amb els valors del 
neoliberalisme patriarcal. 
 
Exposa que, per tots aquest motius, el grup municipal socialista de Sant Celoni – La 
Batllòria presenta per a la consideració i acceptació, al ple municipal la següent moció, la 
qual llegeix: 
 
<<1.Impulsar el desplegament i l’aplicació de les lleis catalanes d'igualtat efectiva de dones i 
homes  i la de dret de les dones a eradicar la violència masclista, i les lleis estatals per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, i la de Mesures de protecció integral contra la violència 
de gènere 
 
2.Defensar un model municipal públic que incorpori de manera transversal la visió de gènere 
als pressupostos, a la definició de polítiques, la seva gestió i avaluació 
 
3.Desenvolupar plans d’igualtat interns, per garantir la igualtat real de gènere a les 
institucions locals 
 
4.Continuar incorporant la perspectiva de gènere a totes les actuacions municipals 
 
5.Garantir la coordinació amb la Generalitat perquè hi dediqui els recursos necessaris 
 
6.Treballar activament des dels serveis socials per detectar els casos d’exclusió social i 
pobresa, especialment de famílies monomarentals i  dones grans 
 
7.Implementar propostes actives d’ocupació i d’igualtat laboral, així com de promoció de les 
dones emprenedores del municipi 
 
8.Continuar consolidant els espais de participació de les dones  
 
9.Adherir-nos a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la 
prostitució per fer del nostre municipi un espai lliure d’explotació 
 
10.Impulsar polítiques dirigides als homes per fomentar la igualtat i les noves masculinitats.  
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11.Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya i 
als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de Catalunya.>> 
 
Intervé la Sra. Costa dient que, en aquest sentit, a nivell de govern, tant Esquerra con 
Convergència votaran a favor perquè perfectament es poden assumir els punts que 
plantegen i pensen que s’ha fet molta feina, però que encara les desigualtats i les 
discriminacions per raó de gènere laboral i política social que pateixen les dones, encara 
són presents i massa punyents alhora. 
 
Comenta que cal l’eradicació de la violència masclista, de la bretxa salarial i de la 
feminització de la pobresa i exposa que les dones són el 60% les llicenciades i en canvi 
aquest talent es va perdent perquè hi ha una tendència a ocupar càrrecs de menys 
influència i sense gaire possibilitats d’accedir, com a conseqüència de la manera de fer en 
moltes organitzacions empresarials institucions. De fet, tal i com assenyala l’observatori 
dona i empresa, només el 29% de les empreses tenen alguna dona el en seu consell 
d’administració. El 13% en el cas de les empreses amb més de 250 treballadors.  
 
Diu que cal eliminar també la diferència de guanys salarials entre homes i dones que, de 
mitjana, segons un estudi de l’OGT amb dades del 2013, és d’un 25,1% a Catalunya, al País 
València d’un 24,24% i  a les Illes d’un 15,88%.  
 
Continua dient que no hi ha cap estudi ni dada que confirmi que aquesta esquerda salarial 
es disminueix en el temps. En aquest sentit, calen polítiques de conciliació de la vida 
laboral, personal i familiar ja que les dones també tenen dret a gaudir de temps de lleure i de 
participació en igualtat de condicions. També diu que cal una organització de les tasques de 
cura i de la llar basada en la corresponsabilitat i també un repensament del temps i de 
l’horari quotidians, cal replantejar-se el permís de maternitat, s’ha d’apostar per permisos 
igualitaris com els que ja fan els permisos nòrdics i això faria d’una banda que els homes es 
corresponsabilitzessin de la cura dels fills o filles i de l’altre, que la vida laboral de les dones 
no es veiés tant trencada o penalitzada pel fet de ser dona, implicant també acabar amb la 
discriminació salarial que pateixen les dones en l’edat de ser mares i es manté al llarg de la 
seva vida laboral. 
 
Continua explicant que cal seguir reivindicant els nostres drets com a dones a decidir sobre 
el seu cos, sobre la seva sexualitat i el dret a una maternitat desitjada i segura. Creuen que 
en el procés de la construcció del nou estat, les dones han de ser protagonistes i per això 
cal disposar de lleis i normes pròpies. 
 
Finalment diu que aposten perquè totes les institucions dels països catalans desenvolupin 
lleis afavoridores de la igualtat al més aviat possible com la llei de la igualtat. Les dones han 
de fer sentir la seva veu i ser protagonistes de la construcció d’una nova societat més justa i 
igualitària. Han de ser una peça clau en el procés constituent i tenir la certesa de que la 
nostra república parlarà amb veu de dona, és evident que, des de Sant Celoni – La Batllòria 
cal incidir en aquest sentit i des de l’àrea de Comunitat, des de l’ajuntament treballaran i es 
treballa, perquè tot allò que calgui per la igualtat efectiva entre homes i dones i, en aquest 
sentit estan totalment d’acord amb la moció  i a treballar amb els punts que plantegen. 
 
La Sra. Montes diu que el seu grup votarà a favor. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
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D’acord amb  el previst en el Reglament  d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria 
vol sotmetre a la consideració del Ple la següent Moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Un any més, celebrem el 8 de març, Dia Internacional dels Drets de les Dones, com a 
jornada festiva i reivindicativa de reconeixement a la gran aportació de moltes dones i, 
també d’alguns homes, per conscienciar i denunciar les discriminacions de gènere. També 
volem reivindicar, amb emoció i orgull, la implicació permanent dels i les socialistes per 
crear eines polítiques per lluitar contra el masclisme i fer un món més just i igualitari per a 
tothom: la Llei Integral contra la Violència de Gènere, la Llei d'Igualtat estatal, la Llei 
d’Igualtat catalana aprovada al juliol del 2015, la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i 
d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs, la Llei de Matrimoni entre persones del mateix sexe, la 
Llei catalana de LGTBi, la Llei estatal de Dependència, el Pla Concilia, el Pla d'Educació 0-
3, la implantació de la coeducació i l'educació per a la ciutadania…. Totes aquestes 
polítiques han estat eines útils per fer  una societat més digna i justa i han ajudat a millorar 
la vida de totes les persones, especialment, de les dones. Perquè les dones només hem 
avançat en drets i reconeixements amb governs progressistes que han implementat 
polítiques transversals de gènere a totes les seves accions. 

Però els governs conservadors de l'Estat i de Catalunya han atacat contínuament aquestes 
polítiques, justificant dramàtiques retallades amb l’excusa de la crisi, encara que els fets 
demostren que és per ideologia. Per desgràcia, tampoc els nous partits prioritzen la lluita 
contra les desigualtats que patim les dones; alguns neguen, inclús, la violència de gènere. 

No és el nostre cas: la nostra lluita ha estat sempre contra el masclisme. Enfront del 
llenguatge retòric del neomasclisme que tants partits ara utilitzen, nosaltres seguim 
reivindicant la lluita contra les discriminacions existents en una societat patriarcal. I 
reivindiquem que la solució és el feminisme socialista, on dones i homes definim un nou 
pacte social de convivència basat en el respecte i la igualtat d’oportunitats en tots els 
àmbits; un pacte que prioritzi la lluita contra la violència de gènere i que trenqui estereotips 
masclistes que perjudiquen tota la societat. 

Lluitar sempre contra el masclisme significa impulsar un gran Pacte Institucional, Polític i 
Social contra la violència de gènere, un Pacte d'Estat que impliqui a tots els partits per 
eradicar la manifestació més extrema de la desigualtat que patim les dones. 

Lluitar sempre contra el masclisme significa construir un sistema coeducatiu que garanteixi 
la formació en igualtat i amb valors no sexistes que fomenti noves masculinitats. 

Lluitar sempre contra el masclisme significa garantir la igualtat d'oportunitats laborals 
d'accés, manteniment i promoció, una Llei d'Igualtat salarial, i tolerància zero a 
l'assetjament.  

Lluitar sempre contra el masclisme significa defensar la llibertat d'elecció de les dones sobre 
la seva maternitat, reconèixer i respectar els seus drets sexuals i reproductius. 

Lluitar sempre contra el masclisme significa fomentar la participació de les dones a la 
política, visualitzar-les i incloure transversalment la visió de gènere a totes les propostes i 
avaluacions polítiques.  
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Lluitar sempre contra el masclisme és acabar amb els valors del neoliberalisme patriarcal 
que usen el cos de les dones com a mercaderies sota el parany de la suposada llibertat 
d’elecció, i que té la seva manifestació més cruel en la tracta d'éssers humans amb finalitats 
d'explotació sexual, la prostitució, esclavitud tolerada en ple segle XXI. 

Són molts els reptes que encara queden pendents. Perquè una societat que tolera la 
violència de gènere, no és democràtica. Perquè tota la societat perd si més de la meitat de 
la població és discriminada (a l'educació, a l'ocupació...). Perquè sense dones no hi ha 
democràcia. Perquè no podem permetre tractar cap persona com a mercaderia, la nostra 
lluita, de tots i totes, és ara i sempre, contra el masclisme! Enfront del masclisme: Fets, no 
només paraules! 
Per tots els motius exposats, i previ dictamen de la Comissió informativa general,a proposta 
del grup municipal PSC-CP, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA:  

1.Impulsar el desplegament i l’aplicació de les lleis catalanes d'igualtat efectiva de 
dones i homes  i la de dret de les dones a eradicar la violència masclista, i les lleis 
estatals per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la de Mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere 

2.Defensar un model municipal públic que incorpori de manera transversal la visió 
de gènere als pressupostos, a la definició de polítiques, la seva gestió i avaluació 

3.Desenvolupar plans d’igualtat interns, per garantir la igualtat real de gènere a les 
institucions locals 

4.Continuar incorporant la perspectiva de gènere a totes les actuacions municipals 

5.Garantir la coordinació amb la Generalitat perquè hi dediqui els recursos 
necessaris 

6.Treballar activament des dels serveis socials per detectar els casos d’exclusió 
social i pobresa, especialment de famílies monomarentals i  dones grans 

7.Implementar propostes actives d’ocupació i d’igualtat laboral, així com de 
promoció de les dones emprenedores del municipi 

8.Continuar consolidant els espais de participació de les dones  

9.Adherir-nos a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats 
a la prostitució per fer del nostre municipi un espai lliure de trata 

10.Impulsar polítiques dirigides als homes per fomentar la igualtat i les noves 
masculinitats.  

11.Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de 
Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de 
Catalunya. 
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23. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP SANT CELONI 
DEMANANT EL CANVI DE CRITERIS REGULADORS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES A 
L’ESCOLA BRESSOL “ EL BLAUET”. 
 
Pren la paraula el Sr. Saurí dient que es va enviar una nova proposta en relació a les 
demandes que se’ls havia fet arribar. Desconeix si s’hauria de votar l’esmena i en tot cas 
pregunta com s’hauria de fer això, sempre i quan hi hagi acord en aquesta esmena. 
 
Intervé el Sr. García Ramírez explicant que el seu grup respecte a la nova proposta com 
que s’havia d’aprovar l’esmena o no, no veuen clara la definició final. Expliquen que la nova 
proposta és presentar abans del 26 de maig ,una proposta que es basi en l’exemple que es 
posa posteriorment . No entenen, el perquè de la data perquè també la veu  bastant d’hora i 
el fet de que hagin de presentar una proposta basada en l’exemple, pregunta quin marge de 
maniobra els deixa per fer canvis, perquè té molts dubtes sobre aquest tipus de baremació, 
dient que els hi presenta molts dubtes perquè per exemple comenta que estan puntuant en 
40 punts… 
 
Respon el Sr. Saurí dient que seria millor i més correcte explicar la moció i a partir d’aquí ja 
començar, que caldria comentar l’esmena. 
 
El Sr. García Ramírez diu que ha comentat l’esmena. 
 
El Sr. Saurí respon dient que entenem que com que explicarem l’esmena també explicarem 
també la moció d’on procedeix, entenc jo. La CUP presenta una moció com diu el mateix 
títol, on es demanen els canvis dels criteris reguladors dels criteris d’accés a l’admissió 
d’alumnes de l’escola bressol El Blauet. De fet, és una qüestió que ja havíem parlat amb 
l’anterior regidora d’Educació, amb la Julia de la Encarnación, és una qüestió que 
informalment ja havíem parlat, que es veia també en el seu moment que era una opció 
viable, és a dir, en aquests moments, els criteris que estén utilitzant per part de l’Escola 
Bressol El Blauet, són els criteris, com apunta la moció, estàndard derivats del decret de la 
Generalitat, de l’any 2007, un decret en el qual s’obre la porta juntament amb molts altres 
decrets que han estat apareixent a la modificació d’aquests barems, d’aquests criteris 
d’accés , a partir de la possibilitat de la incorporació de les escoles bressol com a 
competència municipal.  
 
Explica que tots saben que la competència municipal en educació són limitades, però en 
qualsevol cas, aquesta és una de les competències que tenen, que benvinguda sigui i, per 
tant, la CUP proposa el següent, és a dir, davant d’una situació de places finita, de 121 
places que hi ha, amb uns criteris completament, a on el criteri de renda és inexistent, l’únic 
criteri de renda que apareix és el de la renda mínima d’inserció que són 10 punts, que, tal i 
com saben vosaltres, la gent que accedeix per criteris de renda mínima, és un percentatge 
irrisori perquè són famílies que ja no opten pel servei d’escola bressol i, per tant, entenen 
que aquests moments, els criteris d’accés de l’escola bressol de Sant Celoni no contemplen 
un criteri de renda que sigui de caràcter equitatiu, una mica en la lògica de la tarifació social 
que han explicat en l’anterior punt.  
 
Manifesta que a partir d’aquí, plantegen la possibilitat, com també es fa en d’altres 
ajuntaments i fins i tot, com també demana l’informe del síndic de greuges del 2015, que 
s’apliquin criteris de renda, de trams de renda, de proximitat de renda, alhora de concedir 
punts per accedir a les escoles bressol, fins aquí l’exposició de motius.  
 
Comenta que el seu grup diu que si que és cert que posen un exemple,i de fet, és un 
exemple que s’està utilitzant en un altre ajuntament i en aquest exemple diuen això “ que 
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s’adjunta un exemple” , a sobre, estan oberts a negociar i evidentment això no és un 
element tancat, perquè són uns criteris de renda que no estan considerats en funció del 
context social i per tant potser haurien d’adequar-se i centrar-se més al context social.  
 
En tot cas, el que demanen és, per una banda, que s’incorpori aquesta proximitat de punts, 
és a dir, 40, 30, 25, 20, 15, inclús 10 i que això és remodificable a l’hora de poder accedir a 
l’Escola Bressol . El fonament de fons és aquest, en relació a l’esmena i els dubtes que 
plantejaven.  
 
Entenen que no és complicat tècnicament elaborar aquesta lògica de nous criteris i des de 
la CUP van entendre que, en dos mesos els treballs tècnics que es podien fer, es podien fer 
perfectament de cara a l’aprovació del proper ple del 26 de maig. De fet és una data 
referencial, perquè entenen que en dos mesos i de fet en molt menys, ho podrien abordar, 
que no és altament complicat poder fer això perquè no estan parlant de recollir,  sinó que és 
una qüestió molt acotada i que molts exemples en altres ajuntaments, i per tant, entenien 
que aquests dos mesos de marge, per negociar-ho i per parlar-ho amb els diferents grups 
municipals i amb els tècnics eren suficients per poder abordar aquest tema. Diu que una 
mica la lògica anava per aquí. 
 
Pren la paraula el Sr. García Ramírez explicant que quan ells van expressar a la Comissió 
informativa que hi podien donar suport si senzillament, davant a la moció original a la que 
s’ha presentat a la informativa, davant d’ampliar deia estudiar perquè aquest paràgraf 
sembla que debati molt que s’hagi d’anar per aquí però expressa tenir molts dubtes de la 
baremació, de la puntuació, que 40 punts són 40 punts, que estan donant 30 per gent del 
municipi, per exemple i comenta que es el que passa, per exemple, amb els 10 punts per 
discapacitat o famílies monoparentals  que donen 15 punts, exposant que se li desperten 
molts interrogants i quin barem s’ha de donar i el 26 de maig  jo creu que collen moltes 
coses perquè no depèn només de l’informe, depèn d’economia, per exemple, de quin 
procediment hauran de seguir. 
 
 Entenen que no és d’aplicació directa pel proper curs, ni molt menys, perquè el procediment 
de preinscripció i matriculació ja estarà fet.  Per tant, el seu grup proposa, que es veuen 
capaços d’assumir la moció si expliciten això, no ja el punt 1, i ja abans d’ampliar el criteri 
estudiar l’ampliació de criteris i es comprometen a crear una comissió entre tots els grups i a 
portar alguna cosa endavant, creient que és el més honest per part seva la voluntat de fer-
ho.  
 
En tot cas, comenta que el seu grup presentarà aquesta esmena d’estudiar l’ampliació del 
criteri de renda a altres supòsits no socialment restringits, i si es desitja afegint-hi i discutint 
aquesta proposta d’una comissió on participin tots els grups municipals. Però més enllà 
d’això no creuen honestament que puguin assumir per tota la complexitat que comporta. 
 
Intervé el Sr. Saurí exposant que en tot cas, entenen que la lògica dels dos mesos podrien 
acabar de parlar-lo. Entenen que també la lògica del treball tècnic amb la Comissió tècnica i 
els diferents grups municipals és viable, torna a repetir, a l’exemple que hi ha aquí és només 
un exemple, que s’hauria d’estudiar tant a nivells de trams de renda com a nivell d’atorgació 
de punts, però el que creuen és que seria important que a la moció no aparegués estudiar 
sinó que aparegués aplicar. 
 
Respon a la intervenció el Sr. García Ramírez explicant que el seu grup fa l’esmena 
d’estudiar l’ampliació i, en tot cas, afegint incorporant una comissió amb tots els grups 
polítics. Comenta que vol veure la complexitat de tot el procediment abans d’assumir una 
cosa que els porti directament cap aquí. 
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El Sr. Saurí diu, que en aquest cas, demanaríem un recés de dos minuts. 
 
El senyor Saurí comenta que en vista d’això demana que si tenen dos minuts per parlar-ho 
seria millor. 
 
Intervé la Sra. Montes explicant que ells estan d’acord amb el concepte però, a més a més, 
de tot el que estan parlant hi han altres paràmetres que s’estan treballant ara i s’estan 
donant ara a Sant Celoni que també s’haurien d’incorporar, que per exemple en els números 
del 2015, resulta que hi ha 12 places a l’escola privada, que s’està subvencionant des de 
l’ajuntament perquè són places que les corresponia a l’escola bressol i com no hi han les 
donen a un altre lloc i, a més a més, amb la incongruència de que a l’aula de 2 a 3 anys 
resulta que hi ha places vacants, o sigui , diuen que això per a ells representa una mica una 
incoherència total.  
 
Continua explicant que tot això s’hauria de posar dins ja que no està contemplat en aquesta 
moció. Comenta que la teoria és perfecta, però pensa que s’hauria de mirar dins del punt de 
vista de Sant Celoni. Fer aquesta comissió, que és el que es va parlar a la reunió de 
comissions de l’altre dia. La intenció del seu grup és la de votar afirmativament, però 
concretar-ho una mica la realitat de Sant Celoni amb aquest altres aspectes que també són 
com satèl·lits de la situació actual. 
 
Intervé el Sr. alcalde exposant que ell entén que la moció, de la manera que la proposen, és 
prou oberta i ambigua, perquè fa referència a un exemple, que no és una proposta concreta 
ja sinó planteja, la paraula la comenta amb aquest sentit, dient que cal estudiar-ho i que tots 
plegats es posin i valorin els pros i contres del sistema de repartiment, de les puntuacions, 
com això afecta a altres puntuacions per altres…ç 
 
 En fi, exposa que creu que hi ha prou element com perquè s’estudiï, es creï una comissió 
s’emplacin en buscar de consens una proposta, sinó també serà difícil que s’arribi sinó hi ha 
aquesta voluntat de buscar el consens. Entén que sense el consens és difícil que això vagi 
endavant, perquè la moció no és tant concreta com perquè si l’aprovem sigui d’aprovació. 
Comenta que tampoc és d’aplicació encara que l’aprovessin.  
 
Intervé el Sr. Saurí dient que no seria de cara al curs 2016, sinó que és d’aplicació de cara a 
la propera preinscripció, al proper període de preinscripció. 
 
El Sr. alcalde respon dient que aquesta moció en concret difícilment  és d’aplicació. 
 
El Sr. Saurí respon explicant que si ha de llegir els acords, perquè creu que no es tenen 
clars els acords, és a dir, el primer acord parla de l’esmena presentada, presentar abans del 
26 de maig  una proposta de criteris basats en el que s’exposa en el punt 2 d’aquest acord. 
Aquesta proposta es discutirà amb una comissió creada expressament i a on participaran 
tots els grups municipals. Entenen que això i que almenys a Iniciativa també ho veu be, pel 
que ha dit el regidor d’educació, això també es veu be per part de l’equip de govern, faltant 
saber el posicionament del partit socialista.  
 
En qualsevol cas, el segon acord és molt clar, posa aplicar els criteris de renda als criteris 
d’accés, el que diu textualment és <<ampliar el criteri de renda a altres supòsits no 
exclusivament restringits als perceptors de la  renda mínima d’inserció, que són les 
situacions de pobresa més extrema i que s’incorpori un criteri de renda que abasteixi una 
proporció més alta de la població que experimenta dificultats econòmiques>>, explicant que 
això és el fonament tant de la derivació social com del  fonament d’aquesta tarifació d’accés 
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i entenen que això és essencial que quedi clar i que el ple municipal tingui molt clar que 
aprova això.  
 
Exposa que la CUP, el que intenta dir, en el fons,  el que intenta dir és que volen que 
s’accedeixi, que hi hagi una baremació per criteris de renda a l’hora d’accedir a l’Escola 
Bressol municipal i, entenen que el ple municipal ha de poder dir si volen aplicar aquest 
tipus de baremació. 
 
Comenta que està d’acord amb el regidor d’educació que es pot estudiar i que en aquesta 
taula el que es posa expressament és que és un exemple perquè es va creure des de la 
CUP, que  això podia visualment ajudar a veure com es podia organitzar i com es podia 
estructurar, però si que creuen essencial que des del ple municipal s’avingui o surti la 
demanda d’aplicació dels criteris de renda en els criteris d’accés.  
 
Intervé el Sr. alcalde explicant que creu que el que ells traslladen és que l’aplicació 
d’aquests criteris, al seu grup els generen dubtes, que entenen que cal reflexionar més, 
almenys per part seva, voldrien reflexionar més al respecte, en relació als pros i contres que 
això pot generar,perquè com tota decisió genera avantatges i pensen que probablement 
genera alguns desavantatges i per això comenten que és millor assentar-se a estudiar-ho, 
en canvi ells diuen <<assentem-nos a estudiar aquesta proposta perquè s’apliqui>>, 
responent que les modificacions que ells diuen, <<aquesta proposta ens agradaria treballar-
la més i analitzar-la més >>. 
 
Respon el Sr. Sauri dient que la proposta és que s’apliqui el criteri de renda en els criteris 
d’accés. Aquesta proposta que hi ha aquí, ja no hi és, era un exemple.  
 
Des de la CUP emeten la següent pregunta a l’equip de govern : l’equip de govern està 
disposat a aplicar criteris de renda en els criteris d’admissió d’alumnes de l’Escola Bressol?   
 
Aquesta és la pregunta clau, si està d’acord doncs s’hi posen tots, indicant que falta el 
posicionament del PSC. Diu que és el que voldrien saber. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que el que ells diuen és que tenen dubtes de que 
aquest criteri s’hagi d’aplicar, excusant-se perquè segurament no s’ha explicat bé. 
 
Respon el Sr. Sauri dient que ara ha quedat clar. 
 
El Sr. alcalde torna a repetir que tenen dubtes, però que això no significa que estiguin en 
contra, sinó que haurien de treballar-ho més. Explica que ells no ho han treballat prou, com 
per tenir clar que ho accepten. Per tant, proposa estudiar-ho, crear una comissió i avaluar-
ho. Per això, ells ho fan més obert perquè, el compromís de dir que estan d’acord amb un 
sistema de baremació per renda en quant a accés els genera dubtes, i per tant comenta que 
ells no l’han treballat prou, i que segurament ells l’han treballat més, explicant que potser 
ells com a grup, no l’han treballat prou com per dir <<endavant, ja buscarem la fórmula>>. El 
seu grup diu >> sentem-nos a treballar, amb general, sense un condicionant previ>>, 
comentant que això és el que ells estan dient, era el que volien traslladar. 
 
Pren la paraula la Sra. Márquez dient que vol expressar una mica tot el que s’ha debatut. 
Per una banda explica que també els generava dubtes aquesta moció perquè pensa que 
l’exemple que s’ha posat no els ha anat a favor perquè ha creat confusions, no només al 
seu grup, sinó en general. 
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El seu grup creu necessari revisar aquests criteris d’admissió a l’Escola municipal El Blauet, 
ja que els actuals no contemplen prioritzar, d’alguna manera, l’accés a les famílies amb 
rendes baixes, dient que això està clar. Pensa que s’ha d’estudiar bé el sistema de 
baremació perquè el que es posava com a exemple precisament, suposava que germans no 
poguessin accedir al mateix centre educatiu i això comporta un greuge comparatiu per a les 
famílies, perquè es valorava més la renda, que no pas la puntuació per a tenir un germà al 
centre.  
 
També observen que infants residents a Sant Celoni podrien quedar exclosos, a causa 
d’aquests criteris i, per tant, creuen que s’ha de fer aquesta revisió, però que s’ha de fer 
detingudament per tal d’arribar a un consens beneficiós per a tot, tot això ben planificat. Per 
tant, per aquest motiu, comenta que si  la moció no es modifica i queda igual el seu vot serà 
el de l’abstenció. 
 
El Sr. Saurí torna a repetir que discrepa, dient que no és que vulgui fer una classe de 
planificació educativa, però discrepa del que comenta la Sra. Márquez, perquè comenta que 
una cosa és la lògica dels germans que puguin accedir, dient que no ha entès el que ha 
comentat referent a que els residents a Sant Celoni no puguin entrar, ja que això són temes 
diferents, però emet la mateixa pregunta que havia fet abans a l’equip de govern ,exposant 
que el partit socialista de Catalunya està disposat a incorporar criteris de renda en els 
criteris d’accés a l’escola bressol El Blauet? 
 
Intervé el Sr. Vallhonesta explicant que el que ell creu és que aquí el que hi ha és una 
manca de comunicació i que al seu grup la moció tampoc no se’ls havia explicat amb 
deteniment. Diu que com que hi ha tants dubtes, si ells accepten el que ha proposat l’equip 
de govern ells s’hi sumarien, que amb tants dubtes tampoc poden dir d’implantar-ho. Creu 
que seria millor estudiar-ho amb tranquil·litat tots els grups. 
 
El Sr. Saurí comenta que una via de treball podria ser incorporar en el punt dos, estudiar i 
aplicar, explicant que hi ha dos fonaments, un és el que ha dit l’alcalde, que no estava 
convençut de que això fos favorable a l’aplicació de criteris de renda, repetint que el que 
havia dit l’alcalde era que no estava convençut. Diu que també podrien estudiar-ho 
incorporant la paraula estudiar en aquest segon punt però des de la CUP creuen que el que 
és important i volen que consti al ple municipal, que la paraula aplicació de criteris de renda 
en els criteris d’accés. 
 
Pren la paraula el Sr. Capote exposant que hi ha moltes coses en les que estaria d’acord 
però també hi ha coses que ha dit l’alcalde i la Sra. Márquez, preguntant si no seria bo per 
no tenir que forçar una votació que no quedaria en res, i coses bones que també hi ha, que 
quedi a sobre de la taula i al proper ple ordinari, dient que s’ha fet aquesta comissió, que es 
faci un plantejament clar on cada grup pugui explicar-se o, si pel contrari, és tant urgent que 
es voti la moció avui. 
Finalment comenta que si per part dels grups municipals no es té clar, abans de la votació, i 
ja que creu que és un tema important a on hi ha molts punts de coincidència també que 
comparteixen tots, proposa que això quedi sobre la taula i que al proper ple segur que tots 
faran aquesta comissió i després podrà donar el vot afirmatiu, negatiu o abstenir-se i, 
d’aquesta manera no es força la màquina en poder dir si canvien una cosa o l’altre.  
 
Pensa que amb dos mesos que tenen per davant es pot fer, que és el que deia l’alcalde 
abans i és que quedi sobre la taula per no tenir que dir que no i a més quan és una moció 
que no corre pressa perquè és per d’aquí a un any, i ara estan aquí forçant tots per a veure 
si poden entrar. Proposa de parlar d’aquí a dos mesos d’aquesta moció perquè potser ja 
s’ha trobat aquest punt d’acord i així serà una moció conjunta o poder no, però comenta que 
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si que han tingut prou elements i temps per parlar-ne i pensa que ja que això no és d’una 
aplicació d’aquí a un any, es pot deixar a sobre de la taula i parlar tranquil·lament i al ple del 
maig, ja s’ha fet aquesta comissió a la força, es parla i aquests dubtes que es tenen 
quedaran reflexades en un document.  
 
Continua dient que no veu aquesta pressa, amb una cosa que serà d’aplicació d’aquí a un 
any, que hi ha coses positives. Per això repeteix que no es forci aquesta extensió quan es 
pot arribar ara a acords més importants. Comenta que aquest és el criteri que té el seu grup. 
D’aquesta manera exposa que si es tirà endavant tal i com està doncs el seu grup optarà 
per l’abstenció i sinó exposa que es comprometin tots a treballar conjuntament, dient que 
això és l’únic que poden dir. 
 
Pren la paraula la Sra. Miracle explicant que una mica el que s’està fent palès és que tots 
estan d’acord en treballar, valorar i veure si es poden canviar els criteris i que hi hagi un més 
accés a l’escola bressol, llavors al crear la comissió, en aquest sentit, el seu grup també 
reafirma aquesta posició d’estar oberts a valorar i a posar els criteris sobre la taula i mirar de 
quina manera poden haver-hi més accessos a aquestes famílies però si d’una manera, no 
ordenada però a on tots puguin expressar la seva opinió i valorar-ho i veure quines opcions 
hi ha, en aquest sentit. 
 
Intervé el Sr. Saurí dient que una mica també sap greu que aquesta moció es va presentar, 
es va presentar a la comissió informativa i també podrien haver acabat de parlar sobretot els 
grups que tenien dubtes de com s’havien d’aplicar tot plegat. Comenta que prenen les 
paraules dites pel Sr. Capote, proposant deixar el punt sobre la taula, creient des de la CUP 
fermament que és important incorporar aquests criteris de renda, sent important que 
s’aprovin ben aviat  perquè saben per experiència que totes les coses que s’han d’estudiar i 
que s’han d’intentar implementar necessiten mesos de preparació perquè els serveis tècnics 
de l’ajuntament, estiguin a punt per al poper procés de preinscripció,  que és per l’any que 
ve i per això el seu grup valorava la importància d’aprovar-ho ja i de començar a treballar 
per poder tenir-ho de cara a l’any vinent.  
 
Comenta que en qualsevol cas, entenen que aquest punt es podria tornar a portar al ple el 
26 de maig, parlat amb els diferents grups municipals, amb el ben entès, repeteix de que el 
fonament principal d’aquesta moció, tal i com s’indica tant a l’exposició d’arguments com en 
els acords, és que hi hagi aquesta aplicació per criteris de renda,  a partir dels quals la CUP 
està completament convençuda de que estableix i millora els criteris d’equitat a l’hora 
d’accedir a les escoles bressol. Per tant, juntament amb el que ha exposat el Sr. Capote i 
posen el punt a damunt de la taula. 
 
Finalment el Sr. García Ramírez pren el compromís de convocar a tothom  per  a treballar-
ho i demana al Sr. Enric que si té documentació, al mateix ajuntament i que ho pugui passar 
a nivell tècnic o als grups perquè puguin fer les valoracions, en tot cas, a la primera comissió 
tenir material que es pogués aportar i, en tot cas citar-se properament. 
 
Intervé el Sr. Saurí explicant que, com que l’experiència, dels que porten uns anys treballant 
darrera de la institució saben d’aquestes coses, creu que seria interessant fixar la data de la 
primera reunió. 
 
El Sr. alcalde comenta, si sembla be i per anar avançant, abans de que acabi el ple, en el 
període de precs i preguntes, es comprovin les agendes i s’intenti tancar la data. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
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En els darrers anys, són moltes les veus autoritzades que han insistit en la importància de la 
inversió en l’educació en els primers anys de vida. Les evidències sobre la rendibilitat 
d’aquesta inversió són cada vegada més diverses i extenses. La recerca internacional 
subratlla com aquests beneficis són especialment rellevants i significatius per a aquells 
infants provinents d’entorns socials més desafavorits, els quals accedeixen a una sociabilitat 
i socialització que els facilita la transició posterior a la institució escolar. 

A Catalunya, els darrers anys han estat paradoxals pel que fa la inversió en l’educació 
infantil de primer cicle. Si bé el pla 2004-2008 de creació de 30.000 places públiques 
d’escola bressol va significar un impuls indubtable a l’augment de l’oferta (i lògicament de la 
taxa d’escolarització), la crisi econòmica dels darrers anys ha alterat els preus públics 
d’aquest servei, ha descompensat la relació entre oferta i demanda a molts municipis i ha 
modificat la composició social dels usuaris de les escoles bressol municipals. El caràcter 
regressiu pel que fa a l’ús i finançament d’aquest servei públic s’ha accentuat doncs en els 
darrers anys a conseqüència de la crisi econòmica i és només mitjançant mecanismes 
correctors impulsats des de les administracions públiques que es pot intentar pal·liar 
aquesta regressivitat.  

Davant aquesta situació, els governs locals han de reaccionar als efectes del canvi en el 
perfil dels usuaris sigui mitjançant nous sistemes de bonificació, com nous sistemes de 
discriminació positiva per facilitar l’accés de sectors socials vulnerables a l’escola bressol 
pública. 

En aquest sentit, convé observar que l’accés desigual a l’educació infantil de primer cicle 
també està reforçat pels criteris de prioritat establerts pel Decret 75/2007, de 27 de març, 
pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments 
sufragats amb fons públics, que no contribueixen a reduir les desigualtats socials existents.  

Els criteris establerts en la normativa general d’admissió no donen prioritat d’accés a les 
famílies de rendes baixes (només els perceptors de rendes mínimes d’inserció, que són una 
minoria). En el cas de les rendes baixes, és de vital importància incorporar criteris que en 
prioritzin l’admissió, bé a través de la normativa que regula l’admissió d’alumnat aprovada 
pel Departament d’Ensenyament, bé a través de la normativa específica de cada municipi, 
d’acord amb les competències assignades. 

Fins ara, no hi ha hagut avenços significatius pel que fa a la consideració del criteri de renda 
en l’admissió d’alumnat, fonamental per combatre les desigualtats socials en l’accés a 
l’educació infantil de primer cicle. En els darrers anys, s’ha constatat el caràcter restrictiu de 
l’aplicació del criteri de renda en l’admissió d’alumnat, que només pot ser al·legat per 
l’alumnat amb progenitors perceptors d’una renda mínima d’inserció, d’acord amb el que 
estableix el Decret 75/2007. Cal recordar que l’any 2014 hi havia menys de 5.000 infants 
menors de tres anys amb pares beneficiaris de la renda mínima d’inserció, al voltant del 2%, 
i que la taxa de risc de pobresa de la població infantil l’any 2013 girava al voltant del 27%.  

En aquest sentit, convé recordar que la LEC, en l’article 159, sobre competències dels ens 
locals, estableix que els ajuntaments tenen, entre d’altres, competències per gestionar 
l’admissió d’alumnes en els ensenyaments del primer cicle d’educació infantil, i establir-ne el 
procediment i els barems, d’acord amb el que estableix l’article 47.6 (article que preveu que 
els ajuntaments puguin establir altres criteris generals de prioritat, a més dels que estableix 
el Decret d’admissió d’alumnat). 
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Així mateix, el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits dels centres, estableix en l’article 16, sobre admissió 
d’alumnat, que els ajuntaments que assumeixin competències en matèria d’admissió 
d’alumnat poden establir el corresponent procés, el qual s’ha de regir, en tot cas, pel que 
preveu la normativa que regula l’admissió d’alumnat. Així, els ajuntaments poden establir, 
per a tots els centres que imparteixen el primer cicle de l’educació infantil sufragats amb 
fons públics del seu territori, un barem diferent del que recull la normativa que regula 
l’admissió d’alumnat, respectant en tot cas els criteris d’admissió que s’hi estableixen.  

Finalment, el Decret 75/2007 preveu en la disposició addicional quarta, sobre admissió de 
l’alumnat a les llars d’infants o a les escoles bressol, que “els ajuntaments que hagin 
assumit la competència en matèria d’admissió d’alumnat del primer cicle d’educació infantil 
dels centres públics es regiran pels criteris establerts en aquest Decret i per la resta que 
estableixin en exercici de les seves competències i podran elaborar el seu propi barem per a 
cada un d’aquells”. 

En relació amb aquest assumpte, malgrat que els ajuntaments tenen marge de 
discrecionalitat per establir criteris de prioritat en l’accés al sector públic, les dades indiquen 
que en termes generals els criteris que regulen l’admissió d’alumnat a escala local no 
amplien la consideració del criteri de renda ja previst per la normativa d’admissió de caràcter 
general i no discriminen positivament l’alumnat de rendes baixes i mitjanes-baixes en 
l’accés.  

Realitzant una anàlisi comparada per comunitats autònomes s’observa que en totes les 
comunitats autònomes, a excepció de Madrid (que també utilitza la percepció de la renda 
mínima d’inserció, com ja passa a Catalunya), la normativa general que regula l’admissió 
d’alumnat, no específicament a l’educació infantil de primer cicle, discrimina positivament 
nivells de renda més elevats que els de Catalunya, sempre amb l’IPREM5 o l’SMI6 com a 
element de referència (a excepció del País Basc, que adopta un llindar de renda determinat 
més elevat que l’IPREM). De fet, hi ha nombroses comunitats autònomes que atorguen 
punts a nivells de renda superiors a l’IPREM o l’SMI. 

Diferents institucions, entre elles la Sindicatura de Greuges, ha fet nombroses resolucions 
en què se sol·licita l’ampliació del criteri de renda a altres supòsits no exclusivament 
restringits als perceptors de la renda mínima d’inserció, que són les situacions de pobresa 
més extrema, i que se substitueixi la prioritat d’accés dels perceptors de rendes mínimes 
d’inserció per un criteri de renda que abasteixi una proporció més alta de la població que 
experimenta dificultats econòmiques.  

Convé recordar que l’ordenament jurídic reconeix el dret a l’educació en igualtat 
d’oportunitats com un principi bàsic del sistema educatiu. No es pot obviar que els criteris de 
prioritat en l’admissió tenen una gran incidència a l’hora de promoure l’equitat en la 
participació dels infants en una situació socioeconòmica desfavorida a l’educació 
preobligatòria, i que les mesures de foment de la igualtat d’oportunitats dels infants a l’hora 
d’accedir a l’educació infantil de primer cicle són especialment pertinents quan l’accés no hi 
està garantit i quan hi ha desigualtats d’accés.  

Aquestes mesures de discriminació positiva en l’admissió d’alumnat són especialment 
pertinents en l’actual conjuntura social i econòmica, caracteritzada per un increment del 
nombre de famílies que experimenten situacions de pobresa, per un increment dels costos 
d’accés a l’oferta pública i privada per la reducció de les subvencions de les administracions 
públiques.  
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Per tots els motius exposats, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l’aprovació dels 
següents 

Acords: 

1. Presentar abans del 26 de maig una proposa de criteris basats en els que s'exposen 
en el punt dos d'aquest acords. Aquesta proposta es discutirà en una comissió 
creada expressament i on hi participaran tots els grups municipals 

2. Ampliar del criteri de renda a altres supòsits no exclusivament restringits als 
perceptors de la renda mínima d’inserció, que són les situacions de pobresa més 
extrema, i que s’incorpori un criteri de renda que abasteixi una proporció més alta 
de la població que experimenta dificultats econòmiques.  

A continuació, s’adjunta un exemple de les puntuacions atorgades per aquest criteri 
de renda ampliat en funció de determinats trams de renda:  

 
Membres 
nucli 
familiar 

De a De a De a De a De a 

2 7.969 -
11.952 

11.953-
15.935 

15.936-
19.919 

19.920-
23.903 

23.904-
27.887 

3 10.465-
15.696 

15.697-
20.928 

20.929-
26.160 

26.161-
31.392 

31.393-
36.623 

4 12.414-
18.619 

18.620-
24.825 

24.826-
31.032 

31.033-
37.238 

37.239-
43.444 

5 13.811-
20.716 

20.717-
27.621 

27.622-
34.526 

34.527-
41.431 

41.432-
48.337 

6 15.702-
23.552 

23.553-
31.402 

31.403-
39.253 

39.254-
47.103 

47.104-
54.954 

7 17.231-
25.845 

25.846-
34.460 

34.461-
43.075 

43.076-
51.691 

51.692-
60.306 

Puntuació 
per criteri 
de Renda 

40 punts 30 punts 25 punts 20 punts 15 punts 

En aquest cas, l’atorgament de punts pel que fa al criteri de renda es determina 
segons el nivell d’ingressos i el nombre de persones del nucli familiar. Es consideren 
membres computables del nucli familiar el pare i la mare de l'infant, el tutor/a o 
persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 
anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la preinscripció, 
o majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat. No computen els avis 
o altres familiars, tot i que convisquin al domicili de l'infant. 
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Que el Ple municipal, a proposta del grup municipal de la CUP- PC-PA, acorda DEIXAR 
SOBRE LA TAULA la moció presentada pel mateix grup municipal, per demanar l’aprovació 
dels criteris reguladors d’admissió d’alumnes a l’Escola Bressol Municipal “ El Blauet”.  
 
Intervé el Sr. secretari exposant que s’entén que, a efectes de l’acta que el punt que al final 
es proposava era l’últim, la última versió, perquè sortia un a la convocatòria i, després es va 
proposar un altre, encara que quedi damunt la taula. 
 
 
24. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, PSC-CP, CUP-PC-PA, 
ERC-AM, ICV-EUIA-SCBP-E I A PETICIÓ DEL COL·LECTIU DE MARES DEL BAIX 
MONTSENY, DE SUPORT A LA PETICIÓ POPULAR PER A LA INTRODUCCIÓ DEL 
SERVEI D’URGÈNCIES PEDIÀTRIQUES A L’HOSPITAL DE SANT CELONI. 
 
Inicia el debat la Sra. Miracle llegint la Moció que exposa textualment: 
 
<<Els veïns i veïnes de Sant Celoni i de la resta de poblacions del Baix Montseny, 
reivindiquem la incorporació de les urgències pediàtriques als serveis ofertats per l'Hospital 
de Sant  Celoni. 
 
No entenem que un hospital comarcal que a la pràctica, dóna servei a 20 municipis, on hi ha 
una població infantil de més de 17.000 infants de 0 a 14 anys, tingui desatesos en quant 
aquest servei als infants, el segment de la població més vulnerable.” 
 
Es proposa l’aprovació dels següents acords segons la petició efectuada pel col·lectiu Mares 
del Baix Montseny 
 
Acords: 
 
1er.- L'Ajuntament de Sant Celoni  es compromet a donar suport al col·lectiu “Mares del Baix 
Montseny” en totes les seves accions per la demanda del Servei d'Urgències Pediàtriques a 
l'Hospital de Sant Celoni. 
 
2on.- L'Ajuntament de Sant Celoni es compromet a fer totes les gestions que estiguin al seu 
abast per fer pressió al Govern de la Generalitat de Catalunya.>> 
 
La Sra. Miracle exposa que voldria comentar que el col·lectiu de Mares del Baix Montseny 
s’ha disculpat perquè hagués volgut estar aquí però ni a les 21, a l’inici del ple ni a aquesta 
hora ho tenien gaire bé per poder-s’ho coordinar. Han expressat la seva disculpa perquè 
elles voldrien estar aquí. 
 
El Sr. alcalde comenta que el seu vot serà favorable. 
 
Pren la paraula la Sra. Márquez dient que primer volien agrair la iniciativa que ha impulsat 
aquest col·lectiu de Mares del Baix Montseny, d’exigir de manera contundent i amb una 
actitud positiva, una millor atenció sanitària per als infants del Baix Montseny, i volien donar 
les gràcies per parlar en nom de tots els pares i de totes les mares que han patit amb 
resignació les llargues esperes en una sala col·lapsada d’Hospital de Granollers.  
 
Continua dient que oferint el servei d’urgències pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni, no 
només es reduiria el temps d’espera sinó que escurçaria la distància del domicili familiar al 
centre hospitalari, la qual cosa implica indubtablement una atenció més immediata.  
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Per tant, evidentment el seu grup donarà suport a aquesta moció i també a totes les accions 
per a la demanda de serveis d’urgències pediàtriques a Sant Celoni. Per això, el dia 6 d’abril 
acompanyaran al col·lectiu de Mares del Baix Montseny a una reunió amb el Diputat del 
PSC del Parlament, en Jordi Terrades, per tal que la seva demanda arribi als diferents grups 
parlamentaris.  
 
Pren la paraula la Sra. Pascual dient que el seu grup votarà a favor. 
 
La Sra. Montes apunta que des d’Iniciativa votaran a favor i que és una demanda que ja 
venia de fa temps, i que aquestes noies ho han recollit i ho han sabut impulsar molt bé i 
realment el que sempre han pensat, al menys des de la seva banda és que havent un 
hospital a Sant Celoni, com és que no hi ha el servei d’urgències de pediatria, que és una 
necessitat real al municipi i per això, votaran a favor. 
 
Intervé la Sra. Miracle explicant que ells, com a govern també votaran a favor evidentment i 
si que voldrien alinear el que ha dit la Sra. Márquez de que es volia agrair al col·lectiu de 
Mares del Baix Montseny, al seu compromís en la defensa dels interessos del municipi i del 
territori, així com els interessos d’un equipament clau per a Sant Celoni i la Batllòria i per la 
futura comarca del Baix Montseny, com és l’hospital. Per això, no van dubtar, juntament 
amb l’alcalde en obrir-les les portes de l’ajuntament per canalitzar la seva proposta; així com 
tampoc han dubtat en tramitar la seva proposta de moció perquè pogués ser aprovada en 
aquest ple, en el qual hi votarem a favor.  
 
Continua dient que a la reunió del passat 17 de maig, que van mantenir entre el col·lectiu de 
Mares del Baix Montseny, l’alcalde i ella mateixa, amb el Conseller de Salut i amb el director 
del Cat Salut, on van manifestar la voluntat d’estudiar el cas a fons i el que van traslladar és 
que ells estarien completament d’acord en que les finances de la Generalitat ho suportessin 
i que l’hospital tingués un servei d’urgències de pediatria; però en aquesta reunió ells varen 
fer la reflexió següent: “ tots els hospitals de Catalunya haurien de tenir servei d’urgències 
de pediatria?”. 
 
Ara mateix, aquest servei només els tenen aquells hospitals que tenen maternitat, a on 
només es practiquen naixements. A la mateixa reunió també van comentar que en un futur 
potser, aquest criteri canviï, fruit d’una política planificada des del Departament de Salut que 
tingui en compte criteris d’accessibilitat i d’equilibri territorial.  
 
Al seu grup, en aquest sentit, tenen molt clar que, tot el que sigui millorar l’atenció sanitària 
dels ciutadans de Sant Celoni – la Batllòria, hi estan totalment d’acord, així com també en 
enfortir l’hospital, que ha de ser el centre sanitari de referència del Baix Montseny, sobretot 
si aquelles millores afecten a un col·lectiu tant sensible com és el dels infants.  
 
Així mateix, explica que són molt conscients de la situació pressupostària actual de la 
Generalitat i que no tots els hospitals del país poden tenir tots els serveis. Creuen 
fermament que en un estat independent es poden replantejar com es reparteix l’increment 
de recursos de dels que es disposaran. 
 
Al mateix temps, comenten que potser amb un reconeixement formal del territori del Baix 
Montseny, com a comarca, es pot defensar millor una ampliació de l’hospital amb més 
serveis. El debat és complex, la matèria és molt sensible i l’impacte social és gran. Així que 
comenten que el dia d’avui el que fan és donar suport al col·lectiu de Mares del Baix 
Montseny en la defensa d’un servei de pediatra a Sant Celoni i la Batllòria. 
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Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
Atesa la sol·licitud d’aprovar una moció de suport a la introducció del servei d’urgències 
pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni, presentada pel col·lectiu Mares del Baix Montseny 
en data 11 de març 2016, en la qual exposen els següents motius per a la seva aprovació. 
 
Els veïns i veïnes de Sant Celoni i de la resta de poblacions del Baix Montseny, 
reivindiquem la incorporació de les urgències pediàtriques als serveis ofertats per l'Hospital 
de Sant  Celoni. 
 
No entenem que un hospital comarcal que a la pràctica, dóna servei a 20 municipis, on hi ha 
una població infantil de més de 17.000 infants de 0 a 14 anys, tingui desatesos en quant 
aquest servei als infants, el segment de la població més vulnerable.” 
 
A proposta dels grups municipals de CiU, PSC-CP, CUP-PC-PA, ERC-AM i ICV-EUIA-
SCBP-E, i previ dictamen de la Comissió informativa general, per unanimitat dels 17 
regidors presents, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. L'Ajuntament de Sant Celoni  es compromet a donar suport al col·lectiu “Mares del Baix 
Montseny” en totes les seves accions per la demanda del Servei d'Urgències Pediàtriques a 
l'Hospital de Sant Celoni. 
 
2.L'Ajuntament de Sant Celoni es compromet a fer totes les gestions que estiguin al seu 
abast per fer pressió al Govern de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
25.MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE ICV-EUIA-SCBP-E, DE 
DENÚNCIA CONTRA L’ACORD ENTRE LA UE I L’ESTAT DE TURQUIA. 
 
Pren la paraula la Sra. Montes que el seu grup desitjaria fer un punt d’inflexió amb la decisió 
del Consell d’Europa de que va prendre un acord el passat 18 de març, inexplicable des del 
seu punt de vista,  en contra dels drets humans i del dret internacional. Una decisió que 
mercadeja amb les persones a canvi de concessions polítiques.  
 
Comenta de passar aquests acords, que presenta aquesta moció, perquè són bastant. 
 
Llegeix textualment: 
 
 <<En primer lloc exigim al President en funcions, en Mariano Rajoy, que comparegui 
urgentment al Congrés per explicar perquè ha anat en contra de la posició acordada de tots 
els diputats i diputades del Congrés. 
 
En segon lloc, demanem al Govern en funcions que exigeixi a la Unió Europea, la legalitat 
internacional i la protecció dels drets humans i que expressi el seu rebuig a l’acord entre la 
Unió Europea i Turquia per vulnerar els drets humans i els drets internacionals. 
 
En tercer lloc, reclamem que es garanteixi vies d’accés a la protecció internacional, legal i 
segura en països d’origen i trànsit i que el Govern espanyol assumeixi la seva 
responsabilitat, assentat íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que 
li corresponen. 
 
Demanem al Govern de la Generalitat, que es garanteixi el desplegament del Pla de 
protecció internacional de Catalunya aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de 
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Catalunya, del passat 28 de febrer, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder 
implementar les mesures concretes que en recull i que garanteixi una acollida estable i de 
qualitat.>> 
 
Comenta que aquest punt li ha tramés el grup d’Esquerra modificat, que estan d’acord però 
que encara no el té i demana a la Sra. Miracle que llegeixi el punt 4. 
 
La Sra. Miracle llegeix el punt 4 prèviament modificat: 
 
Com que entenem que la Generalitat de Catalunya, el Govern català està proactiu en 
aquesta línea i ha ofert unes 4.000 places per l’acollida d’aquests refugiats, el que 
plantejava el seu grup era que es coordinaran amb el Govern de la Generalitat i amb la resta 
del món municipalista per al desplegament del Pla de protecció internacional a Catalunya, 
aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya, el passat 28 de gener de 
2014. A partir dels protocols de la Generalitat de Catalunya, així com caldrà dotar-lo del 
pressupost adequat i suficient per poder implementar les mesures concretes que en recull, 
que en garanteixin una acollida estable i de qualitat. 
 
Continua la Sra. Montes exposant que continuen amb el punt 5 llegint textualment el 
següent: 
 
<< Manifestem el nostre compromís d’oferir als municipis, com a territori d’acollida i 
protecció, adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les 
persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració. 
 
Continuarem donant suport i col·laborant amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que 
treballin en l’acollida i  el servei a les persones sol·licitants d’asil. 
 
Seguirem definint el servei i infraestructures que es poden oferir en els nostres municipis per 
acollir a les persones sol·licitants d’asil. 
 
Continuarem treballant en la sensibilització i compromís de la població del nostre municipi 
per garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció 
necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació i promoure la cohesió social, però 
seguirem en assegurar en polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora. 
 
En últim lloc, traslladar els presents acords als grups polítics del Congrés dels Diputats, al 
Parlament de Catalunya, Parlament Europeu i a les Entitats Municipalistes de Catalunya.>> 
 
Pren la paraula la Sra. Miracle dient que el seu grup votarà a favor. Exposa que són moltes 
les coses que es podrien dir de rebuig amb tot el que estan passant al poble sirià, que tots 
en som conscients de les imatges i de tot el que veiem pels mitjans de comunicació. Torna a 
repetir que votaran a favor i que ho rebutgen totalment. 
 
Finalment comenta que aquesta setmana, el mes d’abril hi ha la setmana per la pau, que és 
del dia 11 al dia 16 i que, evidentment, la coordinadora d’entitats solidàries juntament amb 
“Sant Celoni acull” ha volgut portar aquest tema i parlar dels refugiats. El lema és “ Refugiats 
per què?” i explica les activitats que hi hauran, perquè tothom pugui participar i mostrar la 
seva reivindicació en aquest sentit. Diu també que hi haurà una mostra fotogràfica als 
aparadors de les botigues, una xerrada del Comitè de solidaritat amb el poble sirià i 
l’Associació Sirio-Catalana per la llibertat i la democràcia, un cinefòrum i un sopar, en aquest 
sentit de carmanyola, hi haurà una acció reivindicativa el dissabte dia 16 i  per últim el que 
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s’ha anat fent cada any que és un treball a les escoles per ser conscient també els alumnes 
del que està passant arreu del món i es treballarà amb els cursos de 5è i 6è i amb 3er i 4art 
d’ESO.  
 
Per tot això, el seu grup votarà a favor. 
 
El Sr. Vallhonesta manifesta que el seu grup votarà també a favor. 
 
Pren la paraula la Sra. Pascual exposant que la CUP també votarà a favor i comenta que 
tant Sant Esteve de Palautordera com Palau estan treballant amb el tema de l’acollida dels 
refugiats, també ho està fent Sant Celoni.  
 
Comenta que amb aquesta lògica Baix Montsellenca creu que estaria be que els 3 municipis 
poguessin participar d’aquesta lògica perquè al final són unes fronteres administratives a 
vegades una mica estranyes. 
 
Intervé la Sra. Miracle dient que estan treballant els 3 municipis col·laboradors, que s’ha 
creat i que es diu “ Baix Montseny acull” i tots amb la mateixa línea, “ Sant Esteve acull”, 
creu que també hi ha els Vilamajors, s’han fet vàries trobades i el que van fent és organitzar-
se i aquelles activitats que fa cada municipi, on hi participen, es fan xerrades i comenta que 
estan totalment actius en el correu google on es passen tota la informació i el que es fa és 
estar molt atents amb el que pugui passar i en el moment en que aquestes persones 
vinguin, entre parèntesis, com legalment, perquè si que és veritat que ja a nivell de 
Catalunya ja estan arribant aquestes persones, ja les tenen, però no estan arribant amb el 
títol de refugiats. Comenta, que en aquest sentit, hi ha una paret molt forta, un mur molt fort, 
que és l’Estat espanyol, que és el que gestiona duanes també i és el que d’alguna manera 
té el peu a sobre. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
El Consell d'Europa va prendre un acord, el passat 18 de març, inexplicable, des del punt de 
vista dels drets humans i el dret internacional. Una decisió que mercadeja amb persones a 
canvi de concessions polítiques. S'autoritza les deportacions de persones refugiades que 
arribin a Europa a partir del 20 de març, vulnerant els procediments de la convenció de 
Ginebra en matèria d'asil i protecció de persones que fugen de guerres i de diverses 
persecucions.   
 
L'acord entre la Unió Europea i Turquia, en el marc d'aquesta crisi humanitària, que pateixen 
milers de refugiats, lluny de trobar una solució que garanteixi el respecte dels drets humans i 
el compliment de les obligacions dels Estats d'acollir sol·licitants d'asil, el que fa és 
externalitzar les fronteres i subcontractar aquestes responsabilitats a l'Estat Turc (com ja 
hem vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla per part de l'Espanya amb el Marroc) a canvi de 
7.000 milions d'euros; la circulació per territori europeu de turc a partir del juny i la 
reobertura de les negociacions amb Ankara per avançar en la seva adhesió a la UE. 
 
La solució que han trobat els 28 Caps d'Estat de manera unànime (també el govern 
espanyol en funcions) per gestionar l'arribada de milers de persones refugiades és evitar 
que trepitgin sol europeu amb l'augment de les operacions de control de les fronteres, amb 
la participació i suport militar de l'OTAN, així com les expulsions massives, d'aquells que 
arribin a les illes gregues, cap a Turquia. 
 
El comunicat també parla de l'acord "Un contra un", on la Unió Europea es compromet a 
concedir l'asil al mateix nombre de persones refugiades sirianes que els que són deportats 
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des de Grècia a Turquia, sempre i quan l'estatus de refugiat no el pugui posseir ningú que 
hagi estat deportat. Una mesura disciplinaria inhumana contra aquelles persones que s'han 
jugat la vida intentant arribar a territori europeu.  
 
En definitiva, un acord que vulnera i incompleix cinc tractats de Drets Humans: El Dret a 
l'asil, la prohibició d'expulsions col·lectives, la prohibició d'expulsions col·lectives 
d'estrangers, la prohibició de devolucions i la protecció especial de menors d'edat. Per tant, 
estem davant d'un acord que és il·legal. Una mostra més del paper vergonyós que tenen els 
Estats i les Institucions Europees des de l'inici d'aquesta crisi que xoca, frontalment, amb 
l'obligat compliment de la Convenció de Ginebra i amb l'article 19.1 de la Carta de Drets 
Fonamentals de la UE.   
 
Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada, garantint condicions dignes 
a totes les persones dins del territori, com veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a Dunkerque, a 
Idomeni, etc, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la societat civil 
organitzada i a les ciutadanes i ciutadans d'aquesta Europa que ens fa vergonya i: 
 
A la vista del que s’ha exposat, a proposta del grup municipal de ICV-EUIA-SCBP-E, per 
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:  
 

1. Exigim al president en funcions, Mariano Rajoy que comparegui urgentment al 
Congrés per explicar perquè ha anat en contra de la posició acordada per tots els 
diputats i diputades al Congrés 

2. Demanem al Govern en funcions que exigeixi a la UE la legalitat internacional i la 
protecció dels drets humans i que expressi el seu rebuig a l'acord antre la UE i 
Turquia per vulnerar els Drets Humans i el Dret Internacional  

3. Reclamem que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i 
segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva 
responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i 
reassentades que li corresponen. 

4. Demanem al Govern de la Generalitat que es garanteixi el desplegament del Pla de 
Protecció Internacional a Catalunya, aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat 
de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotant-lo del pressupost adequat i 
suficient per a poder implementar les mesures concretes que en recull, que 
garanteixin una acollida estable i de qualitat. 

5. Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori d’acollida i 
protecció. Adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les 
persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.  

6. Continuarem donant suport i col·laborant amb les entitats catalanes i xarxes 
d’entitats que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  

7. Seguirem definint els serveis i infraestructures que es poden oferir en els nostres 
municipis per acollir les persones sol·licitants d’asil.  

8. Continuarem treballant en la sensibilització i el compromís de la població del nostre 
municipi per garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la 
interacció necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la 
cohesió social.    
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9. Prosseguirem en assegurar polítiques municipals de cooperació al desenvolupament 
amb vocació transformadora. 

10. Traslladar els presents acords als grups polítics del Congrés dels Diputats, 
Parlament de Catalunya, Parlament europeu i a les entitats municipalistes de 
Catalunya. 

 
                                                                        ~~~~~~~~~~ 
 
Seguidament el president indica que, per raó d’urgència, el Ple municipal hauria de tractar 
una moció més no inclosa a l’ordre del dia: 
 

- Moció que presenta l’alcalde, sobre l’expedient per a l’aprovació d’una modificació 
de crèdit en el pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni per a 2016. 
 

Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que aquesta modificació de crèdit és fruit de la que 
han modificat anteriorment, que contemplava el pagament de la paga extra dels treballadors 
del 2012, resten el 46 %. Per tant, aquesta modificació de crèdit és un llistat d’inversions 
que es financen amb romanent de tresoreria i que per aquest motiu, forma part de la 
modificació de crèdit i, en aquest cas, no del pressupost a on va el llistat d’inversions que es 
financen amb crèdit, amb deute. Creu que el llistat l’han tingut tots els grups i que potser no 
creu que valgui la pena llegar-lo tot. 
 
El Sr. alcalde comenta que primer s’ha de procedir a la votació de la urgència. 
 
Els membres del Ple municipal aproven la urgència per unanimitat dels 17 regidors 
presents, d’un expedient que no estava contemplat a l’ordre del dia i, que fa referència a 
una modificació de crèdit, que recull les inversions que contemplava el dictamen original de 
la modificació 1/2016 que fou informat per la Comissió Informativa celebrada el dia 23 de 
març de 2016, i després es procedeix a la votació dels acords. 
 
Intervé la Sra. Montes explicant que aquest punt també es va deixar sobre la taula el dia de 
la reunió de la Comissió informativa igual que la Moció de la CUP, a on es va dir que es 
tramitaria d’una altre manera però que no es va arribar a concretar com es faria. En el seu 
cas, exposa que ella ja va expressar que estava d’acord en la modificació de crèdit pels 3 
punts de seguretat de l’Ateneu, la proposta de la Batllòria, que és un retall de diners que fan 
falta per acabar aquesta obra. Comenta que amb aquests 3 punts hi està d’acord però que, 
com ara s’han inclòs a la resta d’inversions, i votant en conseqüència, el seu grup 
s’abstindrà. 
 
Pren la paraula la Sra. Pascual explicant el mateix que ha exposat la Sra. Montes, el seu 
grup també està disposat a aprovar la modificació de crèdit que es va presentar a la 
Comissió informativa, tant el tema de l’Ateneu com el tema del sanejament, entrant en tot el 
paquet de les inversions i seguint la lògica de l’argumentari que no repetiré amb el tema que 
ve vinculat amb el pressupost, el seu grup votarà en contra. 
 
Intervé el Sr. Vallhonesta dient que el seu grup i, en vista de que hi han partides molt 
necessàries votaran a favor. 
 
El Sr. alcalde intervé per aclarir que, a la comissió informativa no s’havia tingut la oportunitat 
de parlar-lo amb l’interventor per veure de quina manera s’acabaria de lligar. Comenta que 
en aquell moment, ell va proposar mantenir amb una modificació de crèdit aquestes 3 
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partides junt amb la paga extra dels treballadors i la resta incorporar-ho al pressupost, però 
parlar-lo amb l’interventor significaria refer pràcticament tot l’expedient del pressupost, fer-ho 
d’aquesta manera veient-ho més pràctic, més operatiu, les dues modificacions de crèdit, per 
això, fer-ho d’aquesta manera els va semblar de recollir la petició de separar la paga extra. 
Per tant, aquest és el motiu pel qual s’ha fet d’aquesta manera. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
 APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT CONCESSIÓ DE CRÈDIT 
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚMERO 2/2016. 
 
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit en el pressupost de 
l’Ajuntament de Sant Celoni per a 2016. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia,  justificativa de la necessitat de la modificació de crèdit per a 
despeses del capítol VI –inversions-, per import de 841.185,52 euros, finançada amb l’excés de 
romanent de tresoreria afectat procedent de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de 
2015. 
 
A proposta de l’alcalde, i previ dictamen de la Comissió informativa general, per 12 vots a 
favor, dels grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-CP, 4 vots en contra, del grup 
municipal de la CUP-PC-PA, i 1 abstenció del grup municipal 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 2/2016, al següent tenor: 

SUPLEMENT DE CRÈDIT – DESPESA D’INVERSIÓ 
 

Orgàn. Prog. Econom. Descripció Import 

07 326Z0 62219     Mesures contraincendi Ateneu 116.000,00
07 326Z0 62219     Obres rehabilitació Ateneu 29.918,42
02 161Z0 62294     Connexió aigües residuals de la Batllòria  8.782,19

TOTAL 154.700,61
 

Econ.  Import  Text explicatiu 

87010      154.700,61    
Excés Finançament afectat 
 

 

CRÈDIT EXTRAORDINARI –DESPESA D’INVERSIÓ 
 

Org. Prog. Eco. Descripció 
Import 
 

01 920Z0 623 Renovació del cablejat digital dels edificis municipals  20.000,00 
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01 920Z0 626 Renovació d'equipament informàtic  25.000,00 

06 430Z0 60914 
Millores a l'espai públic del Polígon industrial Molí de 
les Planes  50.000,00 

06 432Z0 60915 Implantació de la ruta  "Tourdera", tram Sant Celoni.  50.000,00 
06 430Z0 62217 Millores al Mercat municipal Sant Martí  40.000,00 

06 430Z0 623 
Dotació de connexió elèctrica plaça Comte del 
Montseny  20.000,00 

07 340Z0 623 

Homologació de línies de vida de les torres 
il·luminació del Camps de futbol 11 de setembre i de 
la Batllòria  12.000,00 

07 342Z0 63212 
Millores a les grades del Camp de futbol 11 de 
setembre.  10.000,00 

07 342Z0 63213 

Renovació del paviments perimetrals i reparació del 
paviment sintètic de les Pistes d'Atletisme de Can 
Sans.   50.000,00 

05 150Z0 61930 Millores cementiri (Sant Celoni + La Batllòria) 118.000,00 
05 1532Z 61935 Remodelació plaça Josep Alfaràs 100.000,00 
05 1532Z 61932 Millores de mobilitat i accessibilitat (Pla accessibilitat) 140.421,03 

07 342Z0 63214 
Renovació dels tancaments de pistes esportives de 
barri  51.063,88 
TOTAL 686.484,91 

 
3. 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. 
 

 
26.INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA I EL REGIDOR 
DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2016. 
 
El Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i pel 
regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de gener i febrer de 2016, una còpia de les 
quals ha estat a disposició dels regidors i regidores a la Secretaria municipal, a efectes de la 
seva consulta. 
 
27.DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L’ALCALDIA EN ELS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2016. 
 
Durant els mesos de gener i febrer de 2016, i per cobrir necessitats urgents i inajornables, 
l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació: 
 

- 2 peons conserges Escola Bressol Municipal 
- 4 tècniques d’educació infantil per a l’Escola Bressol Municipal 
- 1 tècnica auxiliar PEE 
- 2 tècniques mitjanes d’Educació 
- 1 oficial jardiner Pla d’ocupació 
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- 2 docents de formació ocupacional 
- 1 treballadora social 
- 1 auxiliar administrativa 
- 1 tècnic mitjà 

 
 
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 els mesos de gener i febrer de 2016. 
 
GENER 
 
Joan Masferrer Bilbeny                           peó conserge Escola Bressol 
Núria Deumal Sánchez                           tècnica d’Educació infantil 
Alba Muñoz Roses                                  tècnica auxiliar Pla Educatiu d’Entorn 
Lidia Lázaro Giralt                                   tècnica d’Educació infantil 
Ariadna Alonso Segura                           tècnica mitjana d’Educació 
Marc Pascual Bofill                                  oficial jardiner Pla d’ocupació 
Norma Camarillas Teixidó                       docent formació ocupacional 
 
FEBRER 
 
Camila Suñol Sánchez                            tècnica d’Educació infantil                    
Jordi Bonaterra Carreras                        docent formació ocupacional 
Sandra Cañellas Norte                            treballadora social 
Alicia Cano Domene                               auxiliar administrativa 
Ariadna Alonso Segura                           tècnica mitjana d’Educació 
Camila Suñol Sánchez                            tècnica d’Educació infantil 
Glòria Martori López                               tècnic mitjà 
Joan Masferrer Bilbeny                           peó conserge Escola Bressol 
 
 
 
28.PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Alcalde comença dient que si abans d’iniciar el punt de precs i preguntes, desitgen 
tancar el tema de l’agenda, si es vol fer una proposta. 
 
El Sr. García Ramírez fa una proposta de reunió de la Comissió de treball per al dijous 8 
d’abril de la propera setmana, a les 19:00 de la tarda, corregeixen el dia especificant que és 
dijous 7, però finalment l’alcalde proposa que, per fer-ho més operatiu que, en els propers 
15 dies com a màxim es busqui un dia perquè es lligui. 
 
Respon el Sr. Saurí dient que avui mateix es tanqui, abans d’acabar el Ple. 
 
Pren la paraula la Sra. Martín  explicant que segons les dades que ha facilitat l’ajuntament, 
els contractes que té l’ajuntament amb les diferents empreses i entitats, el 49 % d’aquests 
contractes estan caducats, segons les dades que es tenen dins de l’ajuntament, especificant 
que el 31 % estan en pròrroga i només el 20 % estan vigents. Formula una pregunta de a 
què és deguda aquesta deixadesa contractual. 
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Respon el Sr. alcalde dient que es revisarà les dades i li contestarà, perquè no té 
consciència que un 31 % estiguin caducats. La pròrroga és una fórmula. 
 
Continua la Sra. Martín dient que  un 49 % estan caducats, un 31 % en pròrroga i només un 
20% vigents. 
 
El Sr. Alcalde torna a respondre que la pròrroga és una fórmula de contractació que s’ha 
establert, és a dir, la contractació estableix un període i una possibilitat de pròrroga. Per 
tant, que estigui en pròrroga és normal, no és una anomalia.  Habitualment s’utilitzen les 
pròrrogues si les dues parts estan satisfetes amb el funcionament d’aquell contracte. Els 
caducats, en fi, no té consciència que tinguin més d’un 40% de caducats, especificant que 
ho revisarà per poder donar-li una resposta més concreta a aquest punt. 
 
Respon la Sra. Martín dient que aquestes dades són les que s’han donat des del govern. 
 
L’alcalde diu que ho revisaran i li aclariran aquest dubte. 
 
Pren la paraula el Sr. Turon explicant que davant del requeriment de l’audiència Nacional, 
aquests són dos precs i una pregunta. Si el procés independentista obert en aquest país, 
que enlloc de trobar un interlocutor polític com seria les respostes per a un Estat de dret. El 
que han trobat és una judicialització de la política i del procés independentista. Diu que avui 
tenim un expresident imputat i diversos consellers imputats per haver posat unes urnes, que 
l’Estat espanyol impedeix. L’Ajuntament de Sant Celoni, com sabeu, ha rebut un 
requeriment de l’audiència Nacional en resposta de la resolució d’aquest ple,on els grups de 
Convergència, Esquerra i la CUP han votat a favor de la moció del Parlament del 9 de 
novembre: 
 
Cita textualment: 
 
<<Primer prec: Davant de futurs moviments o requeriments que implica altres regidors, com 
és el cas d’aquest, demanem ser informats via alcaldia abans que premsa o xarxes 
 
Segon prec: Davant de futurs moviments que es puguin donar per part de l’Estat espanyol, 
demanem tancar files contra l’Esta espanyol unànimement.>> 
 
Les preguntes serien que davant d’aquests fets, al nostre entendre gravíssim, tenim la 
pregunta pels grups municipals dels socialistes i Iniciativa que formula textualment: <<Quin 
és el vostre posicionament envers aquest requeriment? 
 
El Sr. Capote respon al Sr. Turon dient que a cada ple cadascú vota amb consciència i sap 
quines són les conseqüències. Per tant, si es va votar que no, és pel posicionament polític, i 
que si ell va votar que si, ja sabia el que hi havia. 
Intervé el Sr. Turon dient que pregunta quin és el seu posicionament envers del requeriment 
que fa l’Estat espanyol de demanar aquestes conseqüències i que els hi sembla 
democràticament. Per tant, que no demana el seu vot, simplement demana saber quin és el 
seu posicionament envers això. 
 
Respon el Sr. Capote explicant que seria una exposició tant llarga amb coses a favor i amb 
coses en contra que, amb aquest tema, amb el tema independentista, el PSC ha dit que ja 
no vol entrar més i que quan hagin de dir la seva, ja ho diran. Però ara dir que és el que 
faran, explica que, com a nou company, el recolzarà segur, que això si que ho és  segur 
perquè és un company, i que això ja no cal dir-lo, especificant que en el cas de demanar 
presó, ell estaria al seu costat perquè no entrés, perquè abans de res és la llibertat. 
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El Sr. Turon dóna les gràcies al Sr. Capote. 
 
Pren la paraula la Sra. Montes dient que sincerament el que pensa és que quan es planteja 
una acció hi ha una llei i unes conseqüències, doncs s’ha de seguir el curs de la 
reglamentació que està vigent. El que també pensa, això potser comença, però com que la 
legalitat espanyola tot va tant lent i les conseqüències que té, en un cas o en altre són 
diferents. En aquest cas, jo penso que el que s’ha de fer, els passos que toquen, que s’ha 
d’assumir, a més a més, és una cosa de lògica, perquè hi ha una llei, es compleix i amb el 
seguiment d’aquest transcurs, de com derivéssim la circumstàncies d’aquestes resolucions, 
que segurament no arribarien mai, perquè és el que podria ser segurament, llavors es 
prendrien les accions necessàries.  
 
El seu grup diu estar totalment d’acord amb les actituds democràtiques i el que estaríem en 
contra és qualsevol reprovació d’una actitud pública, d’acord al que és una sol·licitud d’una 
majoria de la població. En aquest cas, va ser una votació particular, no particular, va ser una 
votació d’una entitat política en conseqüència amb les seves idees polítiques, comentant 
que el seu grup va actuar en conseqüència de les seves creences i el que està dient de la 
seva política, per tant, cada grup polític ha de tenir el camí dins d’aquesta situació. 
 
Explica que, si ara mateix la llei implica una amonestació, un judici, això es prorroga, i 
després no es veu, perquè amb la justícia passen aquestes coses, i al final per una mateixa 
cosa resulta que surten 200 diferents, doncs esperarien per veure tot el procés com va i 
després tindrien que prendre l’actitud política que consideressin oportuna. 
 
Intervé la Sra. Pascual dient que per part de la CUP serà la última. Desitja preguntar a 
l’equip de govern dirigint-se al regidor de territori , quin és l’estat dels passos soterrats que 
va proposar la CUP i que es va presentar el conseller Turull en la seva visita, comentant que 
no els han vist previstos en les inversions, preguntant si això vol dir que ho assumeix el 
departament, perquè si són prioritaris no haurien de figurar en aquesta llista d’inversions. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que el pas que proposa la CUP, no els han fet arribar 
cap informació i que desconeix a quin pas es refereix. De totes maneres ho intueix  perquè 
ha llegit alguna cosa als mitjans de comunicació, però com a equip de govern, com a 
ajuntament no han rebut cap informació. Comenta que suposa que els mitjans de 
comunicació a vegades és una manera amb la que es poden comunicar uns i altres.  
 
Continua dient que aquesta és una proposta que el propi pla general contemplava i que 
l’any 2007 havia avaluat. Per això, carreteres està valorant la possibilitat que a la mateixa 
obra de la rotonda ens faciliti una part de l’accés, d’un dels costats.  
 
Comenta que s’ha de treballar amb l’ACA, els permisos adients per fer-ho possible, que s’ha 
de dragar el pont per fer-ho possible, estan analitzen la possibilitat de fer una peixera.  
 
Comenta que hi ha un pressupost o un projecte que és al xumbo  a la zona del Passeig de 
darrera de les Borrelles, que és una partida alçada, que pensen que dóna peu segurament a 
acabar de formalitzar aquest pas perquè de fet l’objectiu és que el pugui comunicar. Per 
tant, entenen que en aquesta partida segurament encaixa la part que la Generalitat 
probablement no faci perquè segurament, intueixen que no acabarà de fer el pas al 
complert, farà una part i l’altre part s’haurà de fer de part de l’ajuntament. Per aquest motiu, 
aquest pressupost contempla aquesta partida. 
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Després, contemplen a nivell de Diputació, a les meses de concertació de la Diputació on es 
sol·liciten inversions diverses, una d’elles si que sortia al pressupost i és la del camp de 
futbol de la Batllòria, però també han contemplat algun altre projecte, que una part d’elles és 
poder aportar recursos econòmics, que és el que es necessita per complimentar aquest pas. 
Per tant, hi ha, un que està al pressupost, que està al Passeig del Xumbo i una altre part 
pressupostària que han sol·licitat a la Diputació a través de la mesa de concertació, per tant 
estan treballant amb l’ACA. 
 
Pregunta la Sra. Pascual si tenen data i de si és pel proper any, pels propers dos anys o 
propers mesos i el Sr. alcalde respon que, en aquesta legislatura segur i que si és possible 
aquest any, doncs serà aquest any. 
 
Continua parlant la Sra. Pascual dient que traslladaran a l’equip de govern la proposta que 
van fer, perquè és una proposta fàcilment accessible i que els propers dies rebrà aquesta 
proposta i a veure si els propers mesos es tindrà aquest pas soterrat. 
 
Intervé el Sr. Vallhonesta preguntant que al seu grup els agradaria saber quina és la 
normativa europea amb que es basa la liberalització del mercat municipal, en el tema de la 
venda de productes, quina és exactament i que si més endavant els hi poden fer arribar. 
 
Pren la paraula la Sra. Costa dient que el nom no el saben però que el passaran. Comenta 
que pensa que el ho diuen per una consulta que també han fet, i que han tingut moltes 
reunions sobretot amb un dels paradistes en concret, que tenia alguna inquietud i que ja han 
parlat tant amb aquesta persona en concret, com amb tota la Junta, com amb una reunió 
que van fer amb tots els paradistes, però que en tot cas passaran la informació. 
 
Respon la Sra. Costa a una pregunta explicant dient que es transposen però que el 
reglament no especifica això, sinó que a més del mercat municipal, des de que es va obrir, 
només hi ha hagut una petita modificació que va haver fa potser dues legislatures. El 
reglament simplement parla del funcionament concret de Sant Celoni, l’altre és el que regula 
la venda en mercats municipals. Comenta que els hi faran arribar. 
 
Intervé la Sra. Montes explicant que havia de dir una cosa concreta, referent a l’actuació de 
l’alcalde de Sant Celoni, reprovar la seva actuació a la Junta del Patronat del hospital de 
Sant Celoni. 
 
EL Sr alcalde repeteix el que diu la Sra. Montes de si es refereix a la reprovació de la seva 
actuació. 
 
La Sra. Montes repeteix que reprovar perquè considera completament fora de lloc votar en 
contra del que es va decidir en aquest ple. Penso que l’alcalde de Sant Celoni vota com a 
alcalde de Sant Celoni i no com a partit polític, en aquest cas perquè és representant de 
l’ajuntament de Sant Celoni i al darrer ple es va aprovar una moció a on s’aprovava la 
retirada de les plaques de l’hospital referent sobretot a la paraula honorable Jordi Pujol. 
Manifesta que aquesta votació que va ser la d’aprovar aquesta moció, a la votació del 
Patronat, l’alcalde de Sant Celoni va votar en el seu punt de vista com partit polític de 
Convergència i no com a  alcalde de Sant Celoni. Pensa sincerament que aquesta actuació 
no va estar correcte. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que a democràcia has d’acceptar quan et reprovin, 
però per ineptitud, per inexactitud. Aclareix primer que ell no representa a l’ajuntament en el 
Patronat de l’Hospital, que això no és cert i que l’ha explicat moltes vegades aquí i creu que, 
en concret a la Sra. Montes li ha explicat més d’una vegada. 
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Continua explicant que aquest ple, que designa als seus representants a diferents òrgans, 
no designa a l’alcalde com a representant al Patronat de l’hospital i aclareix que l’alcalde no 
està representant a l’ajuntament. Comenta que el Patronat de l’hospital, que els seus 
estatuts diu textualment: 
 
<< El president serà la persona que ostenti el càrrec d’alcalde>>. 
 
Explica que ell quan està al Patronat de l’hospital, que està com a President, està en 
Francesc Deulofeu, la persona que ostenta aquell càrrec i, que per tant, ell no està en 
representació de l’ajuntament i, que per tant, ell no estava representant el que havia decidit 
el ple. Un representant de l’ajuntament ha estat designat, algun òrgan, en aquest cas hauria 
de ser el ple. 
 
En segon lloc comenta que ell no està en representació de cap partit polític allà, ell pertany 
a un partit polític, com ella pertany a un altre partit polític i és probable que ell defensi 
postures que tingui ella, similars a les que hagi defensat el seu partit polític. Per tant, en 
qualsevol cas, diu que ell va defensar la seva postura, que tampoc ha estat pública i ell 
tampoc ha dit a ningú el que ell hagi pogut votar i, que en fi, el Patronat va votar allà dins, 
dins del seu òrgan i si després algú ha fet públic el seu posicionament, està en el seu dret a 
fer-ho però el Patronat no ha fet públic si el President o el vicepresident o una altre persona 
es va posicionar a favor o en contra.  
 
Explica que ha donat un resultat del vot global i del resultat de la votació, però sense dir 
cada persona el que havia votat comentant que ell no té cap problema en dir que el seu vot 
va ser negatiu i que no estava a favor perquè ho va defensar en el ple i, que ho va defensar 
en Francesc Deulofeu, la persona.  
 
D’aquesta manera, ell entén que no estava representant, de cap manera, a l’ajuntament i la 
proposta de l’ajuntament. Aclareix que la proposta de l’ajuntament es va enviar al Patronat i, 
que, per tant, acceptaria la reprovació si no haguéssim enviat l’acte d’aquell ple i el que 
sol·licitava el ple i el que havia aprovat el ple, dient que això es va fer i que li consta i creu 
que l’hospital va retornar resposta d’això a l’ajuntament indicant quin havia estat el resultat 
de la votació global, no nominativa per persones.  
 
Intervé la Sra. Montes exposant que no entén, de cap de les maneres, per molt que li 
expliqui el Sr. alcalde tres vegades que, el president del Patronat és l’alcalde de Sant Celoni 
però qui vota és en Francesc Deulofeu a títol personal. Comenta que això ni aquí ni a un 
altre lloc. 
 
Continua dient que aquí es va votar una cosa, que l’alçada està al Patronat i exposa que, al 
final el Patronat és una fundació privada, però que resulta que té un Patronat que es voten 
determinades coses, inclús determinen els salaris, les previsions, perquè és una fundació 
privada, però que els que voten és el Patronat i que al Patronat està l’alcalde de Sant 
Celoni. 
 
Finalment exposa que li sembla molt greu que si estàs de President de la fundació amb vot, 
perquè si no tingués vot es podria dir que només està com a representant de l’ajuntament 
però sense vot, però en canvi, comenta que l’alcalde té vot com a Francesc Deulofeu i està 
dins perquè és alcalde de l’ajuntament i pregunta si això és així o s’ha canviat. 
 
Respon el Sr. alcalde dient que abans ho ha explicat i que segurament s’explica malament. 
Diu que creu que avui no s’ha explicat bé i que si algú es capaç d’explicar-ho millor. Explica 
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que l’alcalde està exercint la representació de l’ajuntament quan el designen a on sigui, a un 
consorci, a una entitat pública a l’ACM, per exemple. Ell comenta que està abocat a l’ACM i 
que està com a alcalde i com a representant del municipi i que allà si que ha de representar 
al municipi.  
 
Continua l’explicació dient que la fundació privada hospital de Sant Celoni, és una fundació 
privada que té uns estatuts, i són els seus estatuts els que diuen quines persones formen el 
Patronat i una de les persones és la persona que ostenti el càrrec d’alcalde. Per tant, 
comenta que no està representant allà a l’ajuntament, perquè és una entitat privada. 
 
Finalment exposa que discrepa absolutament amb el plantejament de la Sra. Montes. 
 
Respon la Sra. Montes dient que absolutament amb el seu plantejament discrepa els fets 
consumats de que és evident, a totes llums, això de que deia abans de que la llei proposa 
unes coses i després depenent com va la llei es desfà o es deixen de fer. Continua dient 
que, a fets consumats, el Sr. Jordi Pujol, ell mateix ha declarat i, sembla mentida que no es 
puguin treure dues plaquetes de l’hospital, o sigui l’ajuntament de Sant Celoni havia votat 
que es retiressin i, més a més, l’alcalde de Sant Celoni, que és el president del Patronat, 
amb dret a vot, vota com a Francesc Deulofeu i no el que havia votat el consistori. 
 
Intervé el Sr. alcalde dient que ho continuarà fent farà totes les vegades que vagi al Patronat 
perquè creu que és la seva responsabilitat que és diferent del que la Sra. Montes planteja. 
 
La Sra. Montes respon al Sr. alcalde dient que vol plantejar dues coses més, que ja sap que 
és molt tard però que dirà només dues coses: una és que té requeriments per part de la 
població, la neteja al poble, que estava al seu programa i que és una pena. Comenta que 
veure un altre cop el plantejament que hi ha de neteja, les freqüències que es fan, que és el 
mateix i que hi ha àrees que realment s’ha de tornar a plantejar perquè s’ha de fer una 
revisió. 
 
Respon el Sr. alcalde dient que ho podran revisar al proper contracte i que en tot cas 
s’haurà d’incorporar al pressupost. Finalment comenta que si la Sra. Montes els diu aquests 
llocs que li han comunicant doncs miraran d’estar més alerta i més atents perquè, el sistema 
de neteja hauria de ser prou correcte. 
 
La Sra. Montes respon dient que no ho és que és evident que no ho és. 
 
Torna a respondre el Sr. alcalde que si la Sra. Montes els diu el lloc miraran d’actuar i 
resoldre-ho. 
La Sra. Montes respon de nou dient que li sembla que sí que hi ha un agent cívic mirant  per 
tot el poble. També comenta que a l’Avinguda de la Pau és deplorable, que les deposicions 
dels animals sincerament és penós i que pensa que si no ha arribat la fi del contracte, com a 
mínim, s’hauria de revisar. 
 
El Sr. alcalde explica que les deposicions dels animals és un tema que no resoldran 
exclusivament amb el contracte, perquè és un tema de civisme de la gent. Comenta que 
l’anima a que a cada persona que vegi amb un gos que ho faci que li cridi l’atenció i anima a 
tothom a que ho faci perquè creu que si tots ho fessin es resoldria el problema. 
 
La Sra. Montes exposa el segon punt que volia comentar i que fa referència al civisme i a la 
vigilància de la policia a les àrees de l’aparcament, a les àrees de, per exemple, a l’hospital, 
de que aparquen els cotxes, i que es comencin a fer les coses,  la policia, la vigilància, la 
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correcció de les normes cíviques del poble s’han deixat una mica i que potser s’haurien de 
posar una mica les piles per tornar-lo a fer.  
 
Per això, comenta que la demanda, en aquest cas, és de les persones que porten l’autobús 
municipal, el que dóna voltes al poble, que moltes vegades es troben que arriben a la 
parada i no poder parar, perquè a la seva parada hi ha cotxes. Per això, en aquest cas en 
concret i en altres que també tots sabem, en àrees de Sant Celoni, fer una mica de 
vigilància, per intentar retornar a una consciència cívica d’aquestes actuacions, aclarint que 
ella també pot vigilar però pensa que és millor que ho faci la policia. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 1.00 hores i s’estén la 
present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
 

L’alcalde,       El secretari, 
Francesc Deulofeu Fontanillas     Antoni Peralta Garcerá 
 


