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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 25 DE MAIG DE 2017 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 05/2017 
Data: 25 de maig de 2017  
Inici: 21:13 hores 
Fi:  23:03 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: ordinària 
 
Assistents: 
 
President:  Francesc Deulofeu Fontanillas CIU 
Regidors/es:  Laura Costa Olivé  CIU 
   Raül García Ramírez  CIU 
   Mª Helena Lagarda Planas CIU  
   Òscar Molés Avariento  CIU 
   Josep Mª García Sala  CIU 
   Àlex Vivancos Saludes  CIU 
   Josep Capote Martín  PSC-CP 
   Eduard Vallhonesta Alarcón PSC-CP 
   Clemencia Gutiérrez Arriaga PSC-CP 
   Míriam Teruel Navarro  PSC-CP 
   Mariona Pascual Alfaras CUP-PC-PA 
   Jaume Turón Auladell  CUP-PC-PA 
   Enric Saurí Saula  CUP-PC-PA 
   Magalí Miracle Rigalós  ERC-AM 
   Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUiA-E 
 
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán 
Interventora:  Sònia López Martínez   
 
S'excusa:  Purificación Martín Campos  CUP-PC-PA 
    
 
Ordre del dia: 
 
I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 30.03.17 i de l'acta 

de la sessió extraordinària del Ple Jove de data 06.04.2017. 
2. Donar compte de l'informe emès per l'Interventora de l'informe de Morositat 

corresponent al primer trimestre de 2017. 
3. Donar compte de l'execució pressupostària del primer trimestre de 2017.  
4. Donar compte la Resolució d'Alcaldia núm. 768, de modificació  de les delegacions 

conferides en la Junta de Govern Local. 
5. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 941, de la contractació d'emergència 

dels treballs per a la reparació del flonjall a l'avinguda Hospital de Sant Celoni. 
6. Aprovació del Pla econòmic financer de l'Ajuntament de Sant Celoni, per assolir el 

compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa. 
7. Reducció de l'endeutament, declaració de No disponibilitat de crèdit i aprovació de 

l'expedient de modificació de crèdit 2/2017. 
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8. Aprovació inicial de l'expedient de Modificació de crèdit 3/2017: suplement i 
transferència de crèdit. 

9. Aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del pressupost de la 
corporació per a 2017. 

10. Aprovació del "Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)", per a la 
seva homologació final per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

11. Nomenament de la Comissió Municipal de delimitació del terme municipal amb el 
municipi limítrof de Tordera. 

12. Donar de baixa a la Sra. Carme Luis Puig del Consell de Poble de la Batllòria.   
13. Aprovació de la denominació de "Parc del Camí Ral" pel parc situat entre els carrers del 

Camí Ral, Breda, Olzinelles i Fuirosos de la Batllòria. 
14. Moció presentada pel grup municipal d'ERC-AM, de coordinació dels municipis del Baix 

Montseny. 
15. Moció presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM, referent a la reinversió del Superàvit 

a l'administració local per a la Millora dels serveis públics i l'execució d'inversions 
prioritàries. 

16. Donar compte de la renúncia formulada pel Sr. Òscar Molés Avariento a la seva 
condició de regidor municipal per la llista del Partit de Convergència i Unió (CIU). 

17. Donar compte de la renúncia formulada per la Sra. Purificación Martín Campos a la 
seva condició de regidora municipal per la llista del Partit de Candidatura d'Unitat 
Popular-Poble Constituent-Poble Actiu ( CUP-PC-PA). 
 

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

en els mesos de març i abril de 2017. 
19. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 

els mesos de març i abril de 2017. 
20. 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. 
 
Intervenen  diferents persones, si bé aquestes intervencions no es recullen en l’acta en tant 
que no formen part de la sessió plenària (article 228.2 ROF). Un cop finalitzades les 
intervencions del públic, comencen a tractar-se els punts continguts a l'ordre del dia de la 
sessió.  
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT DE DATA 30.03.2017 I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DE DATA 06.04.2017. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna observació a 
l'acta de la sessió plenària del 30.03.2017 i a l'acta de la sessió extraordinària del 06.04.2017, 
els esborranys dels quals s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-
se cap objecció, per unanimitat dels regidors presents, s'acorda l'aprovació de les referides 
actes.   
 
2. DONAR COMPTE DE L'INFORME EMÈS PER LA INTERVENTORA DE L'INFORME DE 
MOROSITAT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. 
 
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 
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obligacions pendents en les que s’estiguin incomplint els terminis, això és, pagament a 30 
dies des de la recepció de la factura per part de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Atès que per la intervenció municipal s’ha elaborat l’informe corresponent al primer trimestre 
de 2017.          
 
En conseqüència, a proposta del regidor d'Economia, el Ple municipal es dona per 
assabentat de l’informe emès per la interventora de Sant Celoni corresponent al primer 
trimestre de 2017, 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. 
 
Deliberacions: 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde manifestant que, tal i com es va explicar a la Comissió 
Informativa i que han tingut accés a l'expedient, en aquests moments el període de 
pagament està en una mitja de 26,6 dies, aclarint que s'estan complint totes aquelles 
normatives legals que se'ls demana en el que té a veure amb el pagament de les factures. 
 
3. DONAR COMPTE DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 
2017. 
 
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 (art. 16), que haurà d’efectuar-se per 
mitjans electrònics a través dels sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques (MINHAP) habiliti a l’efecte (art. 5.1). 
 
Atès que en data 28 d’octubre 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 
març de 2017: 
 
. Estat d'execució del primer trimestre de 2017 
. 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). 
 
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 es dona per 
assabentat de l’informe d’avaluació de l’execució del pressupost de la  Corporació del primer 
trimestre de 2017 (a data 31 de març de 2017) emès per  la interventora, del qual resulta el 
següent: 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni no compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, es per 
això que es presenta al proper Ple un Pla Econòmic Financer. 
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El nivell de deute a final del període és de 8.509.391,47 euros. 
 
Deliberacions 
 
El Sr. Alcalde explica que, en principi, en aquest punt, el que es fa constar és, un fet ja 
conegut en el moment de l'aprovació del pressupost, que no es compleix l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària pel fet que el pressupost ja preveia un volum d'inversions 
important; la capacitat de finançament d'aquestes inversions de l'Ajuntament requereix un 
crèdit addicional, que és el que fa que d'alguna manera es saltin aquesta norma, el que es 
diu l'estabilitat pressupostària, però de tota manera caldrà veure en la finalització de 
l'exercici com queda la situació, pensant que serà més favorable del que en aquests 
moments la pròpia aprovació del pressupost els ha marcat. 
 
4. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 768, DE MODIFICACIÓ DE 
LES DELEGACIONS CONFERIDES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat de la Resolució d'Alcaldia número 768, que és la 
que es transcriu a continuació:          
 
“Per resolució d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015 es va resoldre nomenar els membres 
de la Junta de Govern Local així com delegar en la Junta de Govern Local, entre d’altres, les 
següents atribucions:             
 
“a) Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de 
subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, contractes administratius 
especials i els contractes privats quan el seu import superi el que estableix la legislació de 
contractes del sector públic per als contractes menors en cada cas i no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost, ni, en qualsevol cas la quantia de sis milions d’euros, 
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, 
sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat 
referits als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.” 
 
Posteriorment, en data 31 de maig de 2016, es va resoldre modificar les atribucions 
delegades en la Junta de Govern Local conferides en virtut de l’anterior resolució en el sentit 
de que restava exclosa de la delegació l’aprovació dels documents justificatius del 
compliment de les prestacions contractuals per part dels adjudicataris dels diferents 
contractes, com factures o certificacions, la qual correspon a l’Alcalde dins l’àmbit de les 
seves competències. 
 
L’article 4 del Reial Decret 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques preveu que la facultat per celebrar contractes 
porta implícita la d’aprovació del projecte, la d’aprovació dels plecs, la d’adjudicació del 
contracte, la de formalizació del mateix i la de les restants facultats que la Llei i aquest 
Reglament atribueixen a l’òrgan de contractació. Així mateix, estableix que la delegació de 
competències no comportarà l’aprovació de la despesa excepte que s’hi inclueixi de forma 
expressa.   
 
Amb la voluntat de respectar el contingut de l’esmentat precepte i alhora garantir agilitat en 
la tramitació dels expedients de contractació convé modificar i precisar el règim de delegació 
d’atribucions en la Junta de Govern local en materia de contractació. 
 
Fonaments de dret: 
 
- Article 23.2.b) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Article 54.2.b) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret 
Legislatiu 2/2003)  
- Article 43.2 del Reglament d’Organització i Funcionament. 
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En conseqüència, RESOLC: 
 
PRIMER.- Modificar les delegacions conferides en la Junta de Govern local per aquesta 
Alcaldia mitjançant resolucions de 15 de juny de 2015 i 31 de maig de 2016 en matèria de 
contractació en els termes següents: 
 
- Revocar l’atribució de classificar les proposicions presentades i de requerir documentació 
preceptiva al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa. 
 
- Delegar l’autorització i disposició de la despesa respecte aquelles contractacions que es 
troben delegades en la Junta de Govern Local. 
 
SEGON.- De conformitat amb el que disposa l'article 44.2 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (RD. 2568/86), aquestes modificacions 
de les delegacions tindran efectes des del dia següent a l'adopció d'aquesta resolució, sens 
perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i seran de caràcter indefinit, 
sens perjudici de la potestat d'avocació per l'Alcaldia. 
 
TERCER.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis i 
donar-ne compte al Ple en compliment d'allò que disposa l’article 44.2 del text legal 
anteriorment referit.” 
 
Deliberacions 
 
El Sr. Alcalde explica que aquest és un tema molt tècnic que van explicar a la Comissió 
Informativa, que modifiquen la delegació que Alcaldia fa la Junta de Govern en quant als 
processos de licitació i de contractació i a la fase final el que farien ara és que aboquen la 
delegació que tenia la Junta de nou a l'alcalde per a la presa en consideració i demanar tota 
la documentació pertinent a les empreses i serà de nou la Junta de Govern qui farà 
l'aprovació definitiva. 
 
Comenta que és un tema molt normatiu, de normes i de funcionament i , finalment el que es 
busca és millorar una mica l'agilitat en els processos d'adjudicació i, que, en aquest cas qui 
acaba adjudicant és la Junta de Govern. 
 
5. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 941, DE LA 
CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DELS TREBALLS PER A LA REPARACIÓ DEL 
FLONJALL A L'AVINGUDA HOSPITAL DE SANT CELONI. 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat de la Resolució d'Alcaldia número 941, que és la 
que es transcriu a continuació:  
 
“El dia 27.04.2017 la tècnica municipal de l’Àrea de Territori ha emès informe fent constar 
que s’ha detectat un enfonsament d’unes dimensions de 3x2 m2 de l’asfalt a l’avinguda 
Hospital de Sant Celoni, que aquest és molt pronunciat i tot apunta a que l’asfalt està 
totalment descalçat per sota i que pot col·lapsar en qualsevol moment, provocant una 
situació de perill i risc d’accident. 
 
La tècnica municipal indica que per la ubicació de l’enfonsament i de la claveguera tot 
apunta a que hi ha un problema de funcionament en la mateixa que segurament derivarà en 
un problema de salubritat però s’ha d’obrir amb urgència per assegurar quin és l’origen del 
problema i que per garantir la seguretat s’ha de procedir a tancar el carrer al pas de 
vehicles. 
 
S’ha demanat una valoració econòmica a l’empresa Xavier Samon Pou- Excavacions 
Samon i s’estima un cost de les feines de reparació entre 5.000,00 € i 6.000,00 €. Les feines 
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de reparació consisteixen en obrir el carrer i poder identificar la causa de l’enfonsament i 
veure les dimensions reals del problema: 
 

- Excavació de la zona afectada. 
- Col·locació de tub autoresistent de diàmetre 500 amb una quantitat estimada de 6-

10 metres lineal (per possible enfonsament de la claveguera). 
- Reblert de forat adequadament: formigó, tot-ú i reposició de l’asfalt. 

 
La greu situació de perill i risc d’accident exigeixen adoptar mesures d’excepció. 
 
Resolc: 
 
PRIMER.- Tramitar l’expedient de contractació d’emergència, a l’empara de l’article 113 del 
Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic. 
 
SEGON.- Ordenar l’execució de les obres per a la reparació de flonjall a l’avinguda Hospital 
de Sant Celoni contractant de paraula amb Xavier Samon Pou amb NIF 47814957G amb 
caràcter de a justificar per un import de 5.000,00 €. 
 
TERCER.- Adjuntar amb la present resolució l’oportuna retenció de crèdit necessària de la 
partida pressupostària 05.1533A.210 Manteniment ferms i voreres. Despeses corrents en 
béns i serveis_Reparacions, manteniment i conservació_Infraestructures i béns naturals.  
 
QUART.- Executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional s’informarà de 
l’obra finalment realitzada. 
 
CINQUÈ.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que porti a terme.” 
 
Deliberacions: 
 
En aquest punt, el Sr. Alcalde exposa que aquest és un enfonsament que es va produir a 
l'Avinguda Hospital de 3x2 metres quadrats, que va requerir una actuació urgent, és fruit del 
trencament de la canonada de la claveguera, es va fer la resolució i el que ara es fa és el de 
donar compte d'aquesta resolució d'urgència que es va haver de fer des d'Alcaldia. 
 
6. APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER DE L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI, PER ASSOLIR EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I DE LA REGLA DE LA DESPESA.  
 
1. L’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2016 no compleix amb 
l’objectiu de la regla de la despesa degut a les obligacions reconegudes dels capítols VI i 
VII, això és, inversions reals i transferències de capital, les quals s’han finançat 
majoritàriament amb el romanent de tresoreria afectat procedent de la liquidació del 
pressupost de l’exercici de 2015 i amb l’endeutament concertat durant l’exercici. 
 
2. Ara bé, la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 posa de manifest la bona salut 
financera de l’Ajuntament de Sant Celoni, que es tradueix en les dades següents: 
 
. Resultat pressupostari ajustat: + 1.292.379,67 euros 
. Romanent de tresoreria per a despeses generals:  + 2.395.540,77 euros 
Indicadors de la Llei Orgànica 2/2012: 
. Capacitat de finançament: + 544.480,00 euros 
. Volum de deute sobre ingressos corrents: 46,49% 
. No existeixen despeses pendents d’aplicar al pressupost. 
. El període mitjà de pagaments a proveïdors del quart trimestre de 2016 ha estat de -4 dies 
(un PMPP negatiu representa bé una major celeritat, en termes mitjans, en el pagament per 
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part de l'Ajuntament en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per 
a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de 
l'Ajuntament es troben, en termes mitjans, en un moment anterior a aquest període màxim). 
. Estalvi net de l’exercici 2016: + 1.651.906,97 euros. 
 
3. El pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni definitivament aprovat per a 2017 
posa de manifest una necessitat de finançament d’import 1.264.758,00 euros, aquest 
incompliment del principi d’estabilitat pressupostària és degut a l’import de les inversions 
que el referit pressupost incorpora, finançades íntegrament amb recurs a l’endeutament. 
 
Per aquests dos motius cal aprovar un pla econòmic financer en els termes previstos a 
l’article 21 de  la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera i a 
l’article 10 de l’Ordre ECF/138/2007. El pla econòmic i financer està previst a la normativa 
esmentada per acreditar el caràcter puntual de situacions de necessitats de finançament o 
inestabilitat pressupostària i la seva regularització en el termini màxim determinat per l’any 
en curs i el següent. Per tant, el compliment s’ha de produir, com a molt tard, en l’exercici 
següent a aquell en que es posi de manifest l’incompliment, això és, en la liquidació del 
pressupost de l’any 2018. 
 
L’aprovació del Pla Econòmic-financer s’ha d’efectuar  per acord Plenari i ha de contenir la 
documentació següent: 
 
Previsions d’ingressos i despeses per als exercicis compresos en el pla mitjançant la 
complimentació del formulari 9, models PR-0 I PR-1.2. 
 
Memòria del President de l’Ens Local  relativa a les hipòtesis utilitzades en l’elaboració de 
les previsions. 
 
Atès que pels Serveis Econòmcs Municipals s’ha elaborat la documentació requerida per a 
l’aprovació del Pla Econòmic-Financer. 
 
A proposta del Regidor d'Economia, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet 
dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar el Pla econòmic financer de l’Ajuntament de Sant Celoni, per assolir el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa com a màxim 
en la liquidació del pressupost de l’any 2018. 
 
SEGON.- Trametre copia del Pla econòmic financer per al seu seguiment a la Direcció 
General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat a l’article 23 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 
TERCER.- Exposar, a efectes informatius, el Pla econòmic financer al públic mitjançant la 
inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Sant Celoni. 
 
 QUART.- Delegar a l’alcalde per a la signatura i gestions necessàries per a l’executivitat del 
present acord. 
 
Deliberacions 
 
Inicia la intervenció el Sr. García Sala exposant que bàsicament el que s'han trobat aquest 
any és que la regla de la despesa proposa bàsicament que puguis finançar qualsevol 
despesa i qualsevol inversió el mateix any, amb els ingressos que hi ha aquell mateix any, 
amb el que evidentment tens una limitació molt important alhora de fer inversions més enllà 
del que hauries d'ingressar; obliga a fer un document a l'administració central a on explica 
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de quina manera et finançaràs i com es tornarà al teu nivell d'endeutament actual, que de 
fet, durant els darrers anys ha anat baixant i està en una situació que comparativament amb 
altres ajuntaments és envejable, no arriba a un 46%. 
 
Continua dient que, per tant, el que fan és explicar a l'Administració central com podran 
finançar aquestes inversions. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat: 
 
- Unanimitat dels 16 regidors presents. 
 
7. REDUCCIÓ DE L'ENDEUTAMENT, DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT I 
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2017. 
 
El pressupost definitivament aprovat per a 2017 preveu una despesa en inversió per import 
de 2.274.295.37 euros, finançada íntegrament amb recurs a l’endeutament. 
 
La liquidació del pressupost de 2016 es va tancar amb els resultats financers següents: 
 
. Romanent de tresoreria per a despeses generals de 2.395.540,77 euros, dels quals es va 
utilitzar la quantitat de 879.600,18 euros per incorporar romanent de crèdit procedent de 
l’exercici de 2016. Per aquest motiu, resta un romanent de tresoreria per a despeses 
generals d’import 1.515.940,59 euros. 
 
. Capacitat de finançament per import de 544.480 euros. 
 
Aquesta capacitat de finançament, tal com estableix l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s’ha de destinar a reduir el 
nivell d’endeutament en termes nets, amb la consegüent reducció de l’endeutament previst 
a 31 de desembre de l’exercici en curs i dels costos financers. 
 
Vistos els anteriors antecedents, atesa la situació econòmica de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, i la normativa vigent, el regidor d’Economia,  proposa l’adopció de les següents 
mesures financeres: 
 
1r.- Endeutament:  Concertar durant l’any 2017 operacions d’endeutament per import màxim 
de 920.080,00 euros, a través dels instruments financers següents: Caixa de Crèdit de 
Cooperació Local i Programa de Crèdit Local, ambdós gestionats per la Diputació de 
Barcelona, que tenen l’avantatge que no carreguen interessos (ja sigui perquè l’ interès sigui 
zero, ja perquè està subvencionat en la seva integritat). 
 
2n.- Aprovar una modificació de crèdit en el sentit de modificar el finançament del capítol VI 
del pressupost inicial, en la quantitat de 1.354.215,37 euros, passant a finançar-se amb el 
romanent de tresoreria per a despeses generals procedent de la liquidació del pressupost 
de l’exercici 2016. 
 
Amb aquestes actuacions: 
 
. L’Ajuntament de Sant Celoni donarà compliment a l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, 
atès que disminuirà l’endeutament net previst a 31 de desembre de 2017. 
 
. L’Ajuntament de Sant Celoni no augmentarà la seva càrrega financera  durant 2017, amb 
l’estalvi que suposa de despesa d’interessos i amortitzacions per a exercicis futurs. 
 
. La modificació del finançament de les inversions està previst al Pla Econòmic Financer 
elaborat per l’ajuntament de Sant Celoni amb la finalitat de corregir, com a màxim l’any 
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2018, la situació d’incompliment de la Regla de la Despesa resultant de la liquidació del 
pressupost de 2017 i del trencament de l’estabilitat pressupostària en el pressupost 
inicialment aprovat per a 2017. 
 
A proposta del Regidor d'Economia, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet 
dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- En compliment d’allò establert a l’article 32 e la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, destinar el superàvit 
pressupostari procedent de la liquidació del pressupost de 2016 –entès com a capacitat de 
finançament segons el sistema europeu de comptes-, a reduir el nivell d’endeutament net, i 
en conseqüència, aprovar l’expedient de modificació de les pervisions d’ingressos del 
pressupost definitivament aprovat per a 2017 al següent tenor: 
 
Baixa de les previsions d’ingressos següents: 
 
91300  Préstecs d’entitats bancàries     544.480,00 euros 
Alta de les previsions d’ingressos següents: 
 
Partida 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals  544.480,00 euros 
 
SEGON.- Amb la finalitat de reduir l’endeutament net a final d’exercici i donar compliment a 
les previsions del Pla Econòmic Financer municipal,  aprovar la modificació de les previsions 
d’ingressos del pressupost definitivament aprovat per a 2017 al següent tenor: 
 
Baixa de les previsions d’ingressos següents: 
 
91300  Préstecs d’entitats bancàries     809.735,37 euros 
Alta de les previsions d’ingressos següents: 
 
Partida 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals  809.735.37 euros 
 
TERCER.- Aprovar la declaració de no disponibilitat dels crèdits següents que financien les 
despeses d’inversió que a continuació es relacionen, les quals figuren al pressupost 
definitivament aprovat per a 2017: 

 
Import Partida 

   Portes vestidors camp 11 de setembre (12)  2.200,00 07.342Z0.63203 
Fregadora industrial 4.900,00 07.340Z0.623 
Aspiradora industrial 1.200,00 07.340Z0.623 
Caixes altaveus portàtils 1.000,00 07.340Z0.623 
Fundes salt alçada 2.500,00 07.342Z0.629 
Marcador basquet 1.800,00 07.342Z0.629 
Tancament pistes de barris 28.936,00 07.342Z0.61934 
Piscina Municipal descoberta 230.000,00 07.342Z0.64002 
Ampliació cementiri Sant Celoni 134.000,00 05.164Z0.63215 
Enderroc capella cementiri 18.000,00 05.164Z0.63215 
Quotes obres urbanització Boscos Montnegre 25.000,00 09.151Z0.60905 
Expropiació sanejament La Batllòria a Riells i 
Viabrea 9.000,00 02.160Z0.60901 
Armari productes químics nau colles 5.600,00 05.150Z0.625 
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Eines colles obres i instal·lacions 5.000,00 05.150Z0.623 
Eines colles jardineria 5.100,00 05.150Z0.623 
Habitatge social 15.000,00 09.1521A.62220 
Passeig Francesc Fullà (Xumbo) 125.000,00 05.1533Z.60919 
Nou Vehicle 30.000,00 08.132Z0.624 
Reforma edifici policia 217.279,37 08.132Z0.63224 
Nou vehicle atenció domiciliaria 25.000,00 04.231Z0.624 
Obres adequació Puigdollers per àrea Comunitat 328.000,00 04.231Z0.63209 
Canvi portes correderes Escola bressol El Blauet 12.000,00 07.323Z0.63220 
Inversió/posada a punt cuina escola bressol 5.000,00 07.323Z0.63220 
Canvi de lluminàries edifici Rectoria vella (prevenció 
riscos) 20.000,00 07.330Z0.63221 
Renovació 12 butaques sala petita 2.640,00 07.333Z0.635 
Equip de so bar 2.500,00 07.333Z0.623 
Projector sala petita 2.800,00 07.333Z0.623 
Tarimes bar 3.000,00 07.333Z0.63222 
Llums exterior bar ateneu 4.000,00 07.333Z0.63222 
Adequació wc bar ateneu 5.000,00 07.333Z0.63222 
Projecte ampliació Biblioteca 25.000,00 07.323Z0.63219 
Inversions en Prevenció: 

  renovació edificis 34.850,00 01.920Z0.63223 
maquinaria i adequació maquinaria 14.200,00 01.920Z0.623 
mobiliari 8.710,00 01.920Z0.625 

   TOTAL  1.354.215,37 euros 
 
QUART.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit següent en el pressupost 
definitivament aprovat per a 2017: 
 
Partides de crèdit que es suplementen: 

 
Import Partida 

   Portes vestidors camp 11 de setembre (12)  2.200,00 07.342Z0.63203 
Fregadora industrial 4.900,00 07.340Z0.623 
Aspiradora industrial 1.200,00 07.340Z0.623 
Caixes altaveus portàtils 1.000,00 07.340Z0.623 
Fundes salt alçada 2.500,00 07.342Z0.629 
Marcador basquet 1.800,00 07.342Z0.629 
Tancament pistes de barris 28.936,00 07.342Z0.61934 
Piscina Municipal descoberta 230.000,00 07.342Z0.64002 
Ampliació cementiri Sant Celoni 134.000,00 05.164Z0.63215 
Enderroc capella cementiri 18.000,00 05.164Z0.63215 
Quotes obres urbanització Boscos Montnegre 25.000,00 09.151Z0.60905 
Expropiació sanejament La Batllòria a Riells i 9.000,00 02.160Z0.60901 
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Viabrea 

Armari productes químics nau colles 5.600,00 05.150Z0.625 
Eines colles obres i instal·lacions 5.000,00 05.150Z0.623 
Eines colles jardineria 5.100,00 05.150Z0.623 
Habitatge social 15.000,00 09.1521A.62220 
Passeig Francesc Fullà (Xumbo) 125.000,00 05.1533Z.60919 
Nou Vehicle 30.000,00 08.132Z0.624 
Reforma edifici policia 217.279,37 08.132Z0.63224 
Nou vehicle atenció domiciliaria 25.000,00 04.231Z0.624 
Obres adequació Puigdollers per àrea Comunitat 328.000,00 04.231Z0.63209 
Canvi portes correderes Escola bressol El Blauet 12.000,00 07.323Z0.63220 
Inversió/posada a punt cuina escola bressol 5.000,00 07.323Z0.63220 
Canvi de lluminàries edifici Rectoria vella (prevenció 
riscos) 20.000,00 07.330Z0.63221 
Renovació 12 butaques sala petita 2.640,00 07.333Z0.635 
Equip de so bar 2.500,00 07.333Z0.623 
Projector sala petita 2.800,00 07.333Z0.623 
Tarimes bar 3.000,00 07.333Z0.63222 
Llums exterior bar ateneu 4.000,00 07.333Z0.63222 
Adequació wc bar ateneu 5.000,00 07.333Z0.63222 
Projecte ampliació Biblioteca 25.000,00 07.323Z0.63219 
Inversions en Prevenció: 

  renovació edificis 34.850,00 01.920Z0.63223 
maquinaria i adequació maquinaria 14.200,00 01.920Z0.623 
mobiliari 8.710,00 01.920Z0.625 

   TOTAL  1.354.215,37 euros 
 
 
FINANÇAMENT DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 
 
Partida 87000 “Romanent de tresoreria per a despeses generals” per import de 
1.354.215,37 euros. 
 
CINQUÈ.- 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 els acords inicials es consideraran definitivament aprovats. 
 
Deliberacions 
 
Inicia l'explicació el Sr. Alcalde dient que aquí el que fan és a nivell procedimental finançar 
una part de les inversions amb el romanent de tresoreria de la liquidació de l'exercici 2016. 
Per realitzar-ho, la manera de fer-ho és que donin de baixa els crèdits que el propi 
pressupost preveia adquirir per fer el finançament. 
 
Continua dient que, en aquests moments, saben que disposen de romanent de tresoreria; 
per tant, en aquesta quantia, que és d'1.354,000 € no és necessari demanar crèdit sinó que 
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ho fan a través del romanent de tresoreria que tenen i, per tant, la modificació de crèdit el 
que fa és això. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat: 
 
- Unanimitat dels  16 regidors presents. 
 
8. APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2017: 
SUPLEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
  
L’execució del pressupost de la Corporació durant l’any 2017 ha posat de manifest la 
necessitat d’efectuar una sèrie de modificacions de crèdit. 
 
Els objectius bàsics són: 
 

- Amortitzar anticipadament la quantitat de 313.197,39 euros, corresponent al préstec 
amb número.  0182-6035-0083-0000001069 signat l’any 2016 amb el BBVA pel 
finançament  de les obres de renovació de l’enllumenat exterior de Sant Celoni. 

- Incorporar al pressupost dues subvencions nominatives que es proposa atorgar 
durant l’any 2017. 

- Dotar de crèdit per atendre la gestió d’infraestructures municipals, concretament la 
gestió de taules i cadires per a Entitats de la Vila. 

- Dotar de crèdit per efectuar la contractació de direccions d’obres i estudis de 
seguretat i salut de projectes d’inversió municipal. 

- Arranjament del gual de la Tordera de Fuirosos. 
 

Vista la memòria de les diferents àrees, així com l’informe del director d’Economia. 
 
A proposta de l'alcalde, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet dictamen 
proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit al següent tenor: 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 

 

 
   
Orgàn. Prog. Econòm. Descripció 

Import en 
euros 

     
00 011A0 913 

Amortització deutes mig i llarg termini fora 
del sector públic 313,197,39 

     
   

TOTAL 313.197,39 
 

  
   
   FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT 

  
      Baixa de la partida de despeses següent: 

Orgàn. Prog. Econòm. Descripció 
Import en 
euros 

     05 165Z0 61921 Enllumenat públic    86.678,88 
 
Alta de la partida d’ingressos següent:     
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Partida 91101 Préstecs rebuts a mig i llarg termini del sector estatal:   226.518,51 euros 
    TOTAL     313.197,39 euros 
 
SEGON.- Aprovar inicialment l’expedient de transferència de crèdit al següent tenor: 
 Partides de despeses amb crèdits en baixa 
 
00.931A0.22699 Altres despeses diverses     1.683,99 
euros 
 
TOTAL BAIXES                                      1.683,99 euros 
 
Partides de despeses amb altes de crèdits 
 
07.924C0.48900   Subvenció Associació de Veïns Residencial Esports  183,99 euros 
07.334A0.48927    Subvenció Assemblea Nacional de Catalunya            1.500,00 euros
     
TOTAL ALTES                                          1.683,99 euros 
 
   
TERCER.- Aprovar inicialment l’expedient de transferència de crèdit al  següent tenor: 
Partides de despeses amb crèdits en baixa 
 
07.150A0.22799 Treballs altres empreses     22.000,00 
euros 
 
TOTAL BAIXES                                      22.000,00 euros 
 
Partides de despeses amb altes de crèdits 
 
07.330A0.22799  Treballs altres empreses     22.000,00 
euros 
    
TOTAL ALTES                                          22.000,00 euros 
 
QUART.- Aprovar inicialment l’expedient de transferència de crèdit al  següent tenor: 
Partides de despeses amb crèdits en baixa 
 
09.151A0.22706 Estudis i Treballs tècnics     30.705,80 
euros 
 
TOTAL BAIXES                                      30.705,80 euros 
 
Partides de despeses amb altes de crèdits 
 
02.342Z0.63210  Remodelació camp de futbol de la Batllòria   7.078,50 
euros 
04.231Z0.62290   Ampliació edifici Associació Neurològica Baix Montseny        1.905,75 euros 
02.323Z0.62209  Coberta parcial pista poliesportiva escola Montnegre  4.800,00 
euros 
04.231Z0.63209  Nova seu àmbit Comunitat edifici C/Grup Escolar             4.800,00 
euros 
08.132Z0.63224  Reforma edifici C/Santa Fe 1a fase    5.400,00 
euros 
07.326Z0.62219  Mesures seguretat incendi sala gran Ateneu   1.942,05 
euros 
07.323Z0.623   Renovació calefacció Escola Pallarola    2.964,50 
euros 
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07.323E0.22199  Altres subministraments     1.815,00 
euros  
    
TOTAL ALTES                                          30.705,80 euros 
 
CINQUÈ.- Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit al  següent tenor: 
Partides de despeses amb altes de crèdits 
 
06.432Z0.61936  Actuacions ruta de la Tordera     20.348,19 
euros 
TOTAL ALTES:    20.348,19 euros 
Finançament de suplement de crèdit: 
 
Partida 87000 Romanent de tresoreria pe a despeses generals   20.348,19 
euros 
 
SISÈ.- 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 els acords inicials es consideraran definitivament aprovats. 
 
Deliberacions:  
 
El Sr. Alcalde manifesta que en aquest punt hi ha diferents coses, una d'elles és 
l'amortització de 313.197€ d'un crèdit que van sol·licitar per a finançar les millores 
d'enllumenat públic, perquè tenen sol·licitat un crèdit a l'Estat sense interès i, això els 
permetria estalviar-se els interessos, però per a poder iniciar les obres necessitaven 
disposar de crèdit, i per aquest motiu, van haver d'anar a buscar el crèdit a la banca. 
 
Exposa que ja els hi han concedit aquesta ajuda per part de l'Estat, que en aquests 
moments està en fase encara d'alguns tràmits administratius, però amb l'aprovació 
d'aquesta modificació en el moment en que ho tinguin concedit de forma definitiva, passaran 
a amortitzar aquest deute i, per tant, a utilitzar els diners que els vénen de l'Estat, aclarint 
que aquesta seria una primera actuació. 
 
L'altre actuació seria generar crèdit per dues entitats, una és l'Associació de Veïns de 
Residencial Esports, per una quantia de 183,99 € i l'Assemblea Nacional Catalana, per una 
quantia de 1.500,00 €. 
 
En relació als altres punts que tenen, són més tècnics en quant a canvi de partides, de 
l'enumeració de les partides, que algunes d'elles passen de partides de despesa corrent a 
partides d'inversions, i que és un tema molt tècnic, vinculat a Intervenció, que va demanar 
que es fes aquesta modificació i per aquest motiu, aquí ni s'afegeixen ni es treuen diners, ni 
recursos, sinó que simplement es mouen en les partides que estan dins del pressupost. 
 
Finalment, manifesta que aquí es proposa una modificació de crèdit a partir del romanent de 
tresoreria, per finançar les obres del gual del Pont de Fuirosos, tema que ja van explicar a la 
Comissió Informativa, que el Pont de Fuirosos és un pont molt antic, que ja a nivell tècnic ja 
s'havia observat que tenia unes condicions, que estava molt rovellat, es veia en mal estat; 
pensaven que podia no tenir la prou estabilitat per aguantar els vehicles que hi passen, van 
donar un estudi d'enginyeria perquè els fessin l'anàlisi i l'estudi el que els hi han dit és que 
certament no compleix les normatives actuals ni de seguretat ni d'estabilitat i, per tant, el 
que pertoca és retirar aquest pont o fer les obres necessàries per a estabilitzar-lo. 
 
Explica que, a nivell tècnic, s'ha considerat més oportú retirar el pont i fer un gual, que 
econòmicament és millor i dóna una perfecte solució. Aquest tema ja s'ha parlat amb l'ACA, 
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l'Agència Catalana d'Aigües, que és qui ha de donar el permís per a fer-ho i per tant, 
aquests 20.000 € és el cost del projecte de fer el gual que passaria just pel costat d'on hi ha 
en aquests moments el Pont, explicant que són aquests guals cimentats en la mateixa llera, 
una mica aixecats i en els moments en que el riu va molt ple d'aigua, l'aigua passa per 
sobre, acabant la seva explicació dient que aquesta seria bàsicament la modificació de 
crèdit. 
 
Pren la paraula el Sr. Capote per aclarir el que s'ha dit, primer, es demana un préstec a 
l'Estat, que si es refereix a l'Estat Central i pregunta que en quant temps es tornarà. 
 
L'Alcalde respon dient que no ho recorda, però diu que creu que són 10 anys, però com que 
no ho sap segur, ho mirarà i ja li respondran. 
 
Exposa que el préstec és sense interessos, que el que s'estalvien són els interessos i 
simplement abonen l'amortització, encara que quan més llarg sigui millor i creu, tal i com ha 
dit, que són 10 anys. 
 
Pren la paraula el Sr. Turón que pregunta d'on venen i a on van, a quines àrees van, el que 
s'exposa a la proposta i que diu literalment: 
 
" partides de despeses amb crèdits en baixa" i partides de despeses amb altes de crèdits", 
 
Respon el Sr. García Sala dient que la Interventora si vol afegir alguna cosa pot fer-ho 
perfectament, però que bàsicament el que s'estan trobant a la comptabilitat és que venen d'un 
model que sempre s'ha fet servir i que mai havien tingut cap problema, però s'estan trobant que 
Intervenció necessita signar, perquè cada vegada l'Estat els demana que siguin capaços de 
saber on es generen els ingressos i a on es generen les despeses. Per tant, quan han d'aplicar 
els ingressos i les despeses els obliga a canviar de compte perquè després quan tinguin la 
comptabilitat analítica puguin saber que ha fet aquella despesa. 
 
Explica que són diners que surten de la mateixa àrea, que van a la mateixa àrea però per 
funcions diferents. 
 
Intervé la Sra. López exposant que, en aquest cas, es tracta d'un canvi, com bé deia el regidor, 
que per a poder fer front a la normativa, estan obligats a portar una comptabilitat de costos com 
les empreses privades i, en aquest cas, en aquest canvi en concret, suposa que és el de 
22.000 €, la naturalesa de la despesa era correcta, eren treballs realitzats per altres empreses 
però que en origen estava imputat al programa 150, que és de via pública i aquells treballs per 
a empreses, al final seran assumits o es faran per una altre fibra i s'imputaran a les 330 que és 
Cultura. Per tant aclareix que, quan treguin l'estadi dels costos, cada despesa anirà al centre a 
on realment s'ha realitzat. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat:  
 
- Unanimitat dels 16 regidors presents. 
 
9. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A 2017 
 
Des de la implantació de la facturació electrònica s’ha detectat als serveis econòmics 
municipals la problemàtica per presentar factura electrònica d’algunes petites empreses, 
principal ment del municipi, corresponents a adquisicions de petit import. 
 
Per aquest motiu, per facilitar la gestió financera d’aquestes petites empreses, es proposa 
modificar la base d’execució 59 del pressupost de la Corporació per a 2017, en la que es regula 
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la facturació electrònica, en el sentit d’eliminar aquesta obligació quan la factura sigui inferior a 
300,00 euros. 
 
Atès que tal com resulta de l’informe emès pel Director d’Economia, aquesta modificació 
s’adequa a allò determinat a l’apartat l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de 
setembre, d’impuls a la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del 
sector públic. 
 
A proposta del regidor d'Economia, la Comissió Informativa General, per unanimitat,  emet 
dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la base d’execució 59 del pressupost de la 
Corporació per a 2017, que passaria a tenir el següent redactat: 
 
Base 59.- Facturació electrònica. 
 
 Totes els proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’Ajuntament de 
Sant Celoni podran expedir i remetre factura electrònica. En qualsevol cas, estaran obligats 
a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrades de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Celoni, les entitats relacionades a l’apartat 1 
de l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de setembre, d’impuls a la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures del sector públic. 
 
Resten excloses d’aquesta obligació de la facturació electrònica les factures d’import inferior 
a 300,00 euros. 
 
Així mateix s’estableix com a Punt General d’entrada de factures electròniques de 
l’Ajuntament de Sant Celoni el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de 
Catalunya ( AOC ), eFACT. 
 
SEGON.- 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 177.2 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. 
 
Deliberacions 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde explicant que el que aquí es fa és modificar les bases per 
permetre i que, per tant, s'exclou l’obligatorietat de la facturació electrònica en quanties per 
sota dels 300 €, aclarint que per això a vegades es trobaven petites botigues o comerços 
que no tenen organitzat la facturació electrònica, que tenien dificultats per fer arribar a 
l'ajuntament les factures de petites compres, de coses molt del dia a dia i d'aquesta manera 
faciliten una mica la relació que tenen amb aquest tipus d'empreses i comerços. 
 
Continua la intervenció la Sra. Montes per manifestar un dubte que té en relació a que quan 
es va comentar que s'aplicava aquesta nova normativa per llei, ja es va parlar que potser hi 
havia alguns que no es podrien fer, però que igualment es va plantejar i es va aplicar la 
norma i ara es proposa poder-ho fer per sota de 300 €, preguntant que per què això no es 
va fer abans o si és que no es pot fer i es fa pel Ple, aclarint que és aquest el punt que no 
entén. 
 
Respon el Sr. García Sala manifestant que inicialment era obligatori però que els primers 
que incompleixen són les Administracions Públiques, la Central i la Generalitat, per això diu, 
que el que té poc sentit és que es castigui el comerç local quan s'ha de fer una mateixa 
modificació de les bases per a poder publicar al DOGC i cobrar, volent dir que al final els 
obliga a cobrar en factura electrònica, però quan veus que la mateixa Administració demana 
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que els hi cobris amb una factura normal, els sembla que és del tot lícit assumir que la 
mateixa Administració accepta que això es pugui fer, semblant-li que, una situació en aquest 
poble a on hi ha moltes coses que es compren localment els semblava que seria més fàcil 
per a algunes entitats. 
 
Manifesta que si, si que es podria haver fet des del principi. 
 
Pren la paraula de nou la Sra. Montes explicant que és això el que no entén, que ha sabut 
que no es podria fer i que semblava que aquesta modificació no es podia fer, això que estan 
fent ara, aclarint que no ho veu malament sinó que el que no entén és que es va dir que no 
es podia fer, i que ara si que es pot fer. 
 
El Sr. García Sala diu que el que ell no sabria explicar és una cosa que la mateixa 
Administració Central exigeix i que després deixa d'exigir-te i que al final és un tema que si 
que s'estava exigint, si que és veritat, que ell diria que tots els proveïdors de l'Ajuntament 
s'han posat a enviar-les, i ho estan fent amb petites excepcions, que hi han comerços o 
empreses del voltant que han tingut de deixar de treballar amb ells.  
 
Diu que donades les circumstàncies actuals, li sembla que és absolutament possible poder 
fer-ho. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat:  
 
- Unanimitat dels 16 regidors presents. 

 
10. APROVACIÓ DEL "DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 
(DUPROCIM)", PER A LA SEVA HOMOLOGACIÓ FINAL PER LA COMISSIÓ DE 
PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA 
 
1. D'acord amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut 
mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals, s'estableix a 
l'article 4 el següent: 
 
“4.1- Els plans de protecció civil municipals els han d'aprovar els plens dels ajuntaments 
amb la informació pública i l'informe previ de la comissió municipal de protecció civil, si n'hi 
ha, mitjançant el Document Únic de protecció civil municipal que, en tramitació conjunta, 
s'ha de sotmetre al plenari. 
 
4.2- El Document únic de protecció civil municipal s'ha de trametre a la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya, per a l'homologació dels plans que pugui contenir, d'acord amb 
el que estableixen la legislació en matèria de protecció civil i aquest Decret.” 
 
2. En data 5 de desembre de 2016, el coordinador de la comissió municipal de Protecció 
Civil va emetre l’informe que es transcriu a continuació: 
 
<< Atès allò que disposa la normativa autonòmica a l’àmbit territorial, essencialment la llei 
4/1997, de Protecció Civil de Catalunya, i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, per el qual 
s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil 
municipals, i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta. 
 
Que Sant Celoni disposa, actualment de Plans d’Actuació Municipal (PAM), pels riscos 
especials del municipi, segons l’article 17 de la Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya: 
 

- Risc Bàsic, associat al PROCICAT 
- Risc d’Incendis Forestals, associat al INFOCAT 
- Risc Químic, associat al PLASEQCAT 
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- Risc d’Inundacions associat al INUNCAT  
- Risc Sísmic, associat al SISMICAT 
- Risc Radiològic, associat al RADCAT 

 
A més dels riscos Específics per: 

- Festa de Reis 
- Festa de Carnestoltes 
- Festa Major de Setembre 

 
Que d’acord amb el TRANSCAT 2014 (pla especial d’emergències per accidents en el 
transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya), el municipi de 
Sant Celoni està obligat a disposar del Pla d’Actuació Municipal associat. 
 
Que el decret 155/2014, de 25 de novembre, estableix quin ha de ser el contingut mínim per 
a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta, deroga l’anterior Decret, i modifica l’estructura 
de la planificació introduint el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). 
L’objecte del nou Decret és que els municipis puguin elaborar, aprovar i incloure tots els riscos, 
d’acord amb els corresponents plans o figures de planejament, en un únic document, fet que ha 
de facilitar i fer més àgil l’elaboració i tramitació dels plans d’emergència municipals. 
 
El Decret 155/2014, estableix el següent: 

 
Art.6 Actualització i revisió de plans 
6.1 Els plans de protecció civil municipal s’han d’actualitzar per adaptar-los als canvis 
de circumstàncies, si es produeixen, i també s’han de revisar cada quatre anys a fi de 
mantenir-ne plenament la capacitat operativa. 
6.2 Pel que fa a les actualitzacions dels plans, una vegada aprovades per la corporació 
municipal respectiva, és suficient una comunicació a la direcció general competent en 
matèria de protecció civil dels canvis efectuats en el DUPROCIM, en la part que s’hagi 
hagut d’adaptar a les noves circumstàncies. Des d’aquesta unitat directiva es trametrà 
el Document modificat a la secretaria de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya 
perquè en doni compte a la Comissió en la següent sessió d’aquest òrgan que tingui 
lloc. 
6.3 La revisió dels plans inclosos en el DUPROCIM s’ha d’aprovar i homologar, 
conjuntament, amb el mateix procediment de l’aprovació i l’homologació inicials, 
adjuntant un escrit de descripció de les actuacions d’implantació i manteniment dels 
plans realitzades en els últims quatre anys. 

 
Disposició transitòria Segona 
Els plans homologats amb anterioritat a l’entrada en vigor del present Decret s’hauran 
d’adaptar a la seva estructura en el termini de quatre anys des de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret. No obstant això, també es podran adaptar a la nova estructura en el 
moment que procedeixin a la seva revisió, si ho consideren convenient, en un termini 
inferior. 

 
Pel la qual cosa des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Celoni, s’inicià 
el procediment per a la contractació de la redacció de: 
 

- DUPROCIM del municipi de Sant Celoni, incloent tots els riscos del PAM i PEM 
existents actualment, 

- Elaboració i inclusió del risc TMP (transport de mercaderies perilloses) per Sant Celoni 
i La Batllòria 

 
Que ha estat lliurat, amb registre d’entrada núm. 2016/11270 de 5 de desembre, el 
Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Sant Celoni, redactat i signat 
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pel tècnic Pere Marsal, que disposa de l’acreditació per a l’elaboració de plans d’àmbit 
municipal. 
 
Vist el document del DUPROCIM se’n desprèn que és: 
 

- Complet: l’estructura conté els apartats mínims que fixa l’Annex del D155/2014, que 
dona compliment a la planificació en matèria de risc municipal i la integració dins la 
Protecció Civil de Catalunya. 

- Concret, és adir, específic per el riscos definits, i de característiques ben definides 
(condicions del municipi, organització, avaluació dels riscos, mitjans material i humans 
necessaris, tant des del punt de vista de quantitat com de la seva organització en front 
una possible emergència). 

- Pràctic i viable, ajustat a la realitat, i aplicable en cas d’una emergència real, amb 
suficient nivell de detall les característiques del municipi i les instal·lacions necessàries 
per tal d’assegurar la detecció de l’emergència, l’alerta als equips actuants interns i 
l’alarma a la ciutadania, amb identificació específica dels elements vulnerables, la 
intervenció coordinada sobre l’emergència preveient les accions que siguin 
necessàries (evacuació, confinament, atenció sanitària, ...). 

- Integrable en el sistema de Protecció Civil Municipal i de Catalunya, tant des del punt 
de vista normatiu com operatiu. 

 
Si durant el debat de la comissió per a la seva aprovació, homologació, en la implantació, o el 
simulacre es detectessin deficiències que no fossin prou greus, aquestes es recolliran en els 
corresponents certificats o informes, segons el cas, per tal de incorporar aquestes possibles 
esmenes o millores en les futures revisions del pla, també previstes normativament. 
 
Per tant, en mèrits de tot allò que ha estat exposat i de les competències que m’atorga la 
meva funció de Coordinador municipal de la comissió municipal de Protecció Civil, proposo: 
 
PRIMER.- Informar favorablement el DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal 
de Sant Celoni, amb inclusió de tots els riscos assenyalats, de data NOVEMBRE de 2016, 
redactat per Pere Josep Marsal Caselles en la qualitat de tècnic acreditat per a l’elaboració de 
plans d’interès per a la protecció civil local.. 
 
SEGON.- Sotmetre el document a la tramitació prevista en l’art.4 del D155/2004 (Informe de la 
CMPC, aprovació pel ple municipal, informació pública i posterior d’homologació per part de la 
comissió de protecció civil de Catalunya). 
 
TERCER.- Procedir a la implantació i proves necessàries (simulacres), per tal de garantir les 
condicions vers una possible emergència que preveu el pla, sense la qual el pla no es pot 
considerar efectiu. 
 
QUART.- Si durant el procés d’homologació, implantació o simulacres s’observessin 
deficiències o millores, es recolliran en els informes pertinents, i seran incorporades en les 
actualitzacions i revisions del pla previstes normativament.” 
 
3. Posteriorment, la Comissió Municipal de Protecció Civil celebrada en data 7 de desembre 
de 2016, va aprovar els següents acords: 
 
<<PRIMER.- Informar favorablement el DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil 
Municipal de Sant Celoni, amb inclusió de tots els riscos assenyalats, de data NOVEMBRE de 
2016, redactat per Pere Josep Marsal Caselles en la qualitat de tècnic acreditat per a 
l’elaboració de plans d’interès per a la protecció civil local.. 
 
SEGON.- Sotmetre el document a la tramitació prevista en l’art.4 del D155/2004 (Informe de la 
CMPC, aprovació pel ple municipal, informació pública i posterior d’homologació per part de la 
comissió de protecció civil de Catalunya). 
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TERCER.- Procedir a la implantació i proves necessàries (simulacres), per tal de garantir les 
condicions vers una possible emergència que preveu el pla, sense la qual el pla no es pot 
considerar efectiu. 
 
QUART.- Si durant el procés d’homologació, implantació o simulacres s’observessin 
deficiències o millores, es recolliran en els informes pertinents, i seran incorporades en les 
actualitzacions i revisions del pla previstes normativament.” 
 
4. Amb data 26 de gener de 2017, en sessió ordinària del ple municipal, es va sotmetre el 
Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), informat favorablement per la 
Comissió Municipal de Protecció Civil Municipal de Sant Celoni, a un període d'informació 
pública de 30 dies, per la seva posterior aprovació pel ple, mitjançant inserció d'anunci al 
BOPB i al web municipal. 
 
Posteriorment, amb data 9 de febrer de 2017, es publica l’anunci corresponent al web 
municipal i amb data 21 de febrer de 2017, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona 
sense que durant el període d’informació pública s’interposessin al·legacions d’acord amb el 
certificat que consta en l’expedient.        
 
Fonaments de dret 
 
L'article 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per 
a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals, abans transcrit, 
disposa, d’una banda, que els plans de protecció civil municipals els han d'aprovar els plens 
dels ajuntaments amb la informació pública i l'informe previ de la comissió municipal de 
protecció civil, si n'hi ha, mitjançant el Document Únic de protecció civil municipal que, en 
tramitació conjunta, s'ha de sotmetre al plenari i, de l’altra, que el Document únic de 
protecció civil municipal s'ha de trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per 
a l'homologació dels plans que pugui contenir, d'acord amb el que estableixen la legislació 
en matèria de protecció civil i aquest Decret. 
 
A proposta de l'alcalde, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet dictamen 
proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Aprovar el “Document únic de Protecció Civil Municipal de l’Ajuntament de Sant 
Celoni (DUPROCIM)”, informat favorablement per la Comissió Municipal de Protecció Civil 
Municipal de Sant Celoni.   
 
SEGON.-  Trametre el "Document Únic de Protecció Civil Municipal ( DUPROCIM)" a la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per a l'homologació dels plans que pugui contenir, 
d'acord amb el que estableix la legislació en matèria de protecció civil. 
 
Deliberacions: 
 
El Sr. Alcalde explica que aquest tema també ja es va explicar a la Comissió Informativa, 
que en el moment en que es va elaborar l'expedient per a la seva aprovació en un ple 
anterior, es va obviar les paraules que deixaven clar que quedava aprovat el Document 
Únic, el que deien és que el feien públic, que el publicaven, però l'aprovació com a tal no 
estava reflectida i, per tant, això s'ha de corregir perquè sinó sembla que de manera oficial 
no estaria aprovat i, per tant, el que fan és aprovar-lo i que quedin amb les paraules que els 
demanen des de la Generalitat. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat: 
 
- Unanimitat dels 16 regidors presents. 
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11. NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DEL TERME 
MUNICIPAL AMB EL MUNICIPI LIMÍTROF DE TORDERA 
 
1. El Decret 244/2007 de 6 de novembre, regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
Aquest decret que va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5005, 
de 9 de novembre de 2007 regula en el seu Capítol V la delimitació dels termes municipals. 
 
2. El dia 19.09.2016 l’Ajuntament de Tordera va notificar acord del Ple en sessió d’1.09.2016 
d’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Tordera respecte dels termes 
municipals de Sant Susanna, Palafolls i Sant Celoni i del nomenament de representats de 
l’Ajuntament de Tordera a la Comissió municipal de delimitació. També acorda sol·licitar a la 
Direcció General d’Administració Local l’assistència tècnica que preveu l’article 29 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya. 
 
3. L’arquitecte municipal ha emès informe el 3.05.2017 on consten els propietaris de les 
finques afectades en el terme municipal de Sant Celoni. 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 28 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pels quals es regula la 
constitució i demarcació territorial dels municipis, les entitats municipals descentralitzades i 
les mancomunitats de Catalunya. 
 
L’article 28.2 del mateix decret disposa que s’ha d’adoptar el corresponent acord plenari 
nomenant la comissió municipal de delimitació constituïda per l’alcalde, dos regidors, el 
secretari de l’ajuntament i un tècnic, acord que s’ha de comunicar al Departament de 
Governació i Administracions Públiques i als propietaris de les finques afectades. 
 
A proposta de l'alcalde, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet dictamen 
proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Nomenar la comissió municipal de delimitació constituïda per: 

- L’alcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas 
- La regidora, Magalí Miracle Rigalós 
- La regidora, Helena Lagarda Planas 
- El secretari, Sergi Ribas Beltrán 
- Tècnic municipal, Anna Camps Tulleuda 

 
SEGON.- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Tordera, a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge. 
 
TERCER.- Comunicar als propietaris de les finques afectades el present acord i la data de 
les operacions de delimitació, una vegada s’hagi determinat la data d’execució de les 
mateixes. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui perquè dugui a terme 
les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords. 
 
Deliberacions: 
  
El Sr. Alcalde manifesta que ja amb anterioritat havien tingut alguns reunions amb el 
municipi de Tordera i, en aquests moments, el propi  municipi de Tordera ha iniciat el procés 
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per fer el tancament d'aquest procés de delimitació. La proposta és que formin part, ell com 
a alcalde, la regidora Magalí Miracle, la regidora Maria Helena Lagarda, el secretari Sergi 
Ribas i la tècnica Anna Camps. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat: 
 
- Unanimitat dels 16 regidors presents. 
 
12. DONAR DE BAIXA A LA SRA. CARME LUIS PUIG DEL CONSELL DE POBLE DE LA 
BATLLÒRIA 

 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya preveu expressament al seu article 61.1 la possibilitat que el 
Ple municipal acordi la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada. 
  
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta facultat, va considerar adient la creació d’un 
canal de participació de les persones i entitats de la Batllòria, mitjançant la instauració d’un 
consell de caràcter consultiu que enriqueixi l’activitat ciutadana i representi una via de diàleg 
permanent amb l’Ajuntament. 
 
El Ple municipal, en sessió de 17.05.2004, 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. 
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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. 
 
En data 11 d'abril de 2017 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni una instància de la Sra. 
Carme Luis Puig, sol·licitant donar-se de baixa del Consell de Poble de la Batllòria. 
 
A proposta de la regidora de la Batllòria, la Comissió Informativa General, per unanimitat, 
emet dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la baixa de la Sra. Carme Luis Puig del Consell de Poble de la Batllòria. .  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la persona interessada als oportuns efectes i amb 
expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
Deliberacions: 
 
El Sr. Alcalde manifesta que aquesta persona ha presentat una instància al·legant motius 
personals per aquesta baixa. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat: 
 
-  Unanimitat dels  16 regidors presents. 
 
13. APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE "PARC DEL CAMÍ RAL" PEL PARC SITUAT 
ENTRE ELS CARRERS DEL CAMÍ RAL, BREDA, OLZINELLES I FUIROSOS DE LA 
BATLLÒRIA  
 
El nomenclàtor de vies urbanes i espais públics, a més de servir d'element identificador del 
territori, forma part del patrimoni col·lectiu d'un poble i serveix alhora d'element informatiu i 
preservador de la història dels llocs que anomena.  
 
Per aquest motiu, i amb la voluntat de donar nom a l'espai públic situat entre els carrers del 
Camí Ral, Breda, Olzinelles i Fuirosos de La Batllòria, actualment destinat a parc infantil i de 
lleure, conegut popularment com a parc de la A, en sessió plenària de data 30 de novembre 
de 2016, el Consell de Poble va decidir elaborar diverses propostes de nom i posar-les a 
votació en una sessió posterior. 
 
En aquest sentit, en sessió de la Comissió permanent del Consell de Poble de data 8 de 
febrer de 2017 es van fer les següents propostes de nom, amb la finalitat de decidir el nom 
de l'espai públic situat entre els carrers del Camí Ral, Breda, Olzinelles i Fuirosos de La 
Batllòria, actualment destinat a parc de lleure: 
 
Parc del Camí Ral 
Parc de Cal Bové 
Parc de Montnegre 
Parc de la Vall del Llor 
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Parc Llorienc 
Parc d'Estiu 
 
En la mateixa sessió i per unanimitat del membres assistents a la sessió es va decidir 
escollir el nom de Parc del Camí Ral, tenint en compte la situació de l'espai (que llinda al 
sud amb el Camí Ral) i el caràcter identificador del Camí Ral en la història i l'origen del poble 
de La Batllòria. 
 
"Aquesta època, que comença cap a 1500 i inclou tot el segle XVI, és la que marcà el 
naixement de la Batllòria com a nucli urbà incipient, ja que s’hi van construir la capella de la 
Mare de Déu de l’Esperança, el casal dels Gualba i l’hostal. Els tres edificis van propiciar la 
formació i el creixement del poble a l’entorn del camí ral medieval." 
Josep M. Abril 
 
Atès que correspon al Consell de Poble emetre i formular propostes i suggeriments en 
relació amb els assumptes que afectin el seu àmbit territorial. 
 
A proposta de la regidora de la Batllòria, la Comissió Informativa General, per unanimitat, 
emet dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la denominació de "Parc del Camí Ral" per l'espai públic destinat a parc 
de lleure, situat entre els carrers del Camí Ral, Breda, Olzinelles i Fuirosos de La Batllòria. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell de Poble per tal que puguin portar a terme les 
actuacions que considerin oportunes per donar a conèixer el nom del parc entre la població 
de La Batllòria. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l'Organisme de Gestió Tributària per tal que faci les 
gestions que corresponguin a la Gerència regional del Cadastre de Catalunya i a l'INE pel 
seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Deliberacions: 
 
Pren la paraula la Presidenta del Consell de la Batllòria, la Sra. Lagarda per explicar 
breument com ha anat el procés fent la petició formal de part del Consell.  
 
Diu que a la Batllòria hi ha un espai públic situat entre els carrers del Camí Ral, Breda, 
Olzinelles i Fuirosos, actualment destinat a parc infantil i de lleure, que és conegut 
popularment com el Parc de l'A; amb la voluntat de donar-li un nom i identitat, en sessió 
plenària el 30 de novembre de 2016, el Consell de Poble va decidir elaborar diverses 
propostes de nom i posar-les a votació en una sessió posterior. La Comissió Permanent del 
Consell, el dia 8 de febrer de 2017, va fer 6 propostes de nom: Parc del Camí Ral, Parc de 
Cal Bové, Parc de Montnegre, Parc de la Vall del Llor, Parc Llorienc i Parc d'Estiu. 
 
Exposa que en aquesta mateixa sessió i per unanimitat dels membres assistents, es va 
decidir escollir el nom de Parc del Camí Ral, tenint en compte la situació de l'espai, que 
llinda al sud amb el Camí Ral i el caràcter identificador del Camí Ral en la història i l'origen 
del poble de la Batllòria. 
 
Com que correspon al Consell del Poble emetre i formular propostes i suggeriments, en 
relació als assumptes que afectin al seu àmbit territorial, proposa al Ple municipal, a petició 
d'aquest Consell, prendre els següents acords:  
 
1. Aprovar la denominació de "Parc del Camí Ral" per l'espai públic destinat a parc de lleure, 
situat entre els carrers del Camí Ral, Breda, Olzinelles i Fuirosos de La Batllòria. 
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2. Notificar aquest acord al Consell de Poble per tal que puguin portar a terme les 
actuacions que considerin oportunes per donar a conèixer el nom del parc entre la població 
de la Batllòria. 
 
3. Notificar aquest acord a l'Organisme de Gestió Tributària per tal que faci les gestions que 
corresponguin a la Gerència regional del Cadastre de Catalunya i a l'INE pel seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
Intervé el Sr. Vallhonesta exposant que el Partit dels Socialistes està totalment d'acord, 
malgrat que voldria fer un comentari, a on explica que a dins del Parc hi ha per dipositar les 
deposicions dels gossos, i que el que seria millor és ficar-lo al voral de la vorera per no 
haver d'entrar al Parc, perquè hauries d'entrar amb l'animal i que no és l'únic parc infantil 
que passa i estaria bé mirar-ho en aquest, però que també hi ha d'altres parcs que tenen el 
mateix problema. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat: 
 
- Unanimitat dels  16 regidors presents. 
 
14. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM, DE COORDINACIÓ DELS 
MUNICIPIS DEL BAIX MONTSENY 
 
Malgrat la divisió comarcal oficial de Catalunya, el Baix Montseny és una realitat pel que fa 
al flux i relacions dels habitants de les diverses poblacions situades al voltant de la vall 
formada entre els massissos del Montseny i el Montnegre, on Sant Celoni hi té un paper 
determinant en tant que capital natural i centre de totes aquestes interrelacions.   
 
Aquesta és una realitat antiga que ja es va veure reflectida en els treballs realitzats a 
instàncies de la Generalitat de Catalunya pel geògraf Pau Vila, durant el període republicà, 
malgrat no s’acabés concretant amb la creació d’una comarca pròpia. En aquell mateix 
període, diverses veus individuals i associacions del territori reivindicaren la creació de tal 
comarca, coordinades sobretot des de la revista Montseny impresa a Sant Celoni i editada 
per Miquel Grivé i Masó. D’aleshores ençà, cada cop que s’ha obert el debat de la divisió 
comarcal, des del mateix territori han sortit reivindicacions en aquesta línia. 
 
Són diversos els interessos compartits que fan necessari tenir una veu pròpia. El fet de 
trobar-nos enmig de dos parcs naturals ens impel·leix a reivindicar un poder de decisió en 
polítiques mediambientals i turístiques, així com la llarga tradició d’explotació forestal ens 
porta a voler tenir un paper determinant en aquestes activitats del sector primari, 
especialment ara que poden tornar a ser decisives en la política energètica oferint energies 
netes i renovables. La nostra vall està solcada per infraestructures des dels temps de 
l’antiguitat, quan el pas d’una de les branques de la Via Augusta va fer de la nostra una terra 
de pas. És per això també, que hem de tenir una veu pròpia en aquest àmbit. Al mateix 
temps, l’actual divisió territorial comporta un greuge especial als municipis del Baix 
Montseny situats a la comarca de La Selva, atès que en molts casos no poden fer ús normal 
de diversos dels recursos, com ara els de seguretat o sanitat, que ofereix el municipi de 
Sant Celoni, imposant-se així, una fórmula artificial en relació amb el flux natural de la 
circulació de persones sobre el territori. 
 
Els municipis que formen el Baix Montseny ja treballen de manera conjunta en diversos 
projectes relacionats en l’educació, l’habitatge, el benestar social o el turisme, però els 
manca una estructura que permeti donar resposta a totes les necessitats i coordinar-se de 
manera òptima. En aquest sentit, el novembre del 2015 es va realitzar una trobada 
d’alcaldes i regidors del Baix Montseny a Can Putxet en la qual es va acordar dotar-se d’un 
organisme, estudiant-ne la fórmula jurídica més convenient, que permetés organitzar els 
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municipis del Baix Montseny entre sí i que portés el control de totes les iniciatives conjuntes 
que ja estan en marxa, així com permetés iniciar-ne de noves i avançar cap a la creació 
d’una comarca pròpia. Aquest organisme encara no està operatiu. 
 
A proposta del grup municipal d'ERC-AM, la Comissió Informativa General, per unanimitat, 
emet dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Instar a l’equip de govern d’aquest municipi a treballar pel compliment dels 
acords presos a la trobada de càrrecs electes del Baix Montseny a Can Putxet el novembre 
del 2015, especialment aquells que fan referència a la creació d’un organisme que serveixi 
per coordinar els municipis i avançar cap a la creació de la comarca. L’estructuració 
d’aquest organisme ha de tenir un horitzó que tingui com a data límit el final d’aquest any 
2017. 
 
SEGON.- Vetllar perquè tal organisme sigui suficientment flexible com per atendre els 
diversos municipis segons les seves necessitats, emplaçant-los a l’adhesió voluntària i 
permetent l’adhesió parcial dels municipis més perifèrics. 
 
TERCER.- Reconèixer el paper de Sant Celoni com a capital natural del Baix Montseny i, 
per tant, emplaçar al govern d’aquesta població, sempre respectant la seva sobirania 
municipal, a prendre un paper de lideratge determinant, tal com ja l’ha tingut organitzant les 
diverses trobades de càrrecs electes del Baix Montseny i com ja el té en altres àmbits en els 
quals s’està treballant avui dia de manera coordinada. 
 
QUART. Emplaçar al Parlament de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya a reconèixer la 
realitat del Baix Montseny i a escoltar les necessitats del territori que transcendeixen les 
divisions imperants en l’actual organització comarcal i provincial.  
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord als grups polítics al Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Deliberacions: 
 
Inicia la intervenció la Sra. Miracle explicant que primer de tot volia comentar una mica 
aquesta moció, manifestant que volen incidir en la realitat del Baix Montseny, tant en el seu 
flux com en la seva relació que tenen els habitants amb diferents municipis.  
 
També volen posar en referència el paper de Sant Celoni com a capital natural, però sense 
un pes específic i important envers els altres municipis, sinó que cada municipi segons la 
seva realitat tingui també un paper rellevant. 
 
És evident que hi ha interessos compartits entre les poblacions que formen el Baix 
Montseny i és vital que es coordinin amb projectes comuns. Actualment ja estan treballant 
de manera conjunta en molts projectes i des de l'equip de govern ho impulsen en temes 
d'Educació, Cultura, Habitatge, Salut i altres temes com podien ser el Tritó o d'altres, però 
pensen que cal anar més enllà i si que desitgen posar èmfasi en que cal una estructura més 
fixa i que treballi d'una manera més coordinada, transversal i amb més continuïtat, sense 
que això comporti cap despesa significativa a nivell econòmic. 
 
Exposa que també han de tenir en compte que actualment s'està treballant a la Divisió 
Territorial de Catalunya i, per aquesta raó creuen que ara cal incidir cap aquesta realitat, 
perquè quedi palès la seva realitat territorial. 
 
Se'ls ha de tenir en compte alhora de configurar l'altre realitat territorial de Catalunya, sigui 
quina sigui aquesta i la que al final esdevingui. 
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La Sra. Miracle procedeix a llegir els acords de la moció que serien els següents: 
 
Primer. Instar a l’equip de govern d’aquest municipi a treballar pel compliment dels acords 
presos a la trobada de càrrecs electes del Baix Montseny a Can Putxet el novembre del 
2015, especialment aquells que fan referència a la creació d’un organisme que serveixi per 
coordinar els municipis i avançar cap a la creació de la comarca. L’estructuració d’aquest 
organisme ha de tenir un horitzó que tingui com a data límit el final d’aquest any 2017. 
 
Segon. Vetllar perquè tal organisme sigui suficientment flexible com per atendre els 
diversos municipis segons les seves necessitats, emplaçant-los a l’adhesió voluntària i 
permetent l’adhesió parcial dels municipis més perifèrics. 
 
Tercer. Reconèixer el paper de Sant Celoni com a capital natural del Baix Montseny i, per 
tant, emplaçar al govern d’aquesta població, sempre respectant la seva sobirania municipal, 
a prendre un paper de lideratge determinant, tal com ja l’ha tingut organitzant les diverses 
trobades de càrrecs electes del Baix Montseny i com ja el té en altres àmbits en els quals 
s’està treballant avui dia de manera coordinada. 
 
Quart. Emplaçar al Parlament de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya a reconèixer la 
realitat del Baix Montseny i a escoltar les necessitats del territori que transcendeixen les 
divisions imperants en l’actual organització comarcal i provincial.  
 
Cinquè. Comunicar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per manifestar que el seu grup votarà a favor, com és conegut 
també el seu posicionament amb l'àmbit del Baix Montseny i l'esforç que en dues 
legislatures anteriors van fer per tal de buscar consens i treball conjunt i tal i com estan fent 
en aquesta. Torna a repetir que votaran a favor tot i que l'element de la creació de 
l'organisme és quelcom que han estat estudiant, perquè era una voluntat de tots els 
ajuntaments però la Llei LRSAL els hi posa molt difícil; crear estructures organitzatives amb 
municipis de les seves dimensions, la LRSAL no ho permet, estan buscant altres fórmules 
que els permeti treballar d'una manera conjunta i organitzada. De fet, alguns dels municipis, 
tenien una mica l'encàrrec a través de la Diputació de treballar-ho, de fet ara molt 
properament faran una reunió de treball, que de fet, ja la tenen convocada en la que 
treballaran aquest aspecte, però que també treballaran aspectes de promoció econòmica, 
en l'àmbit del Servei d'Ocupació de Catalunya, es venen fent reunions de manera 
organitzada i periòdica, en l'àmbit social, de coordinació, en l'àmbit de cultura, que ja hi ha 
un grup de regidors que treballen de manera periòdica, i que creu que tenen una reunió 
properament prevista, és una línia que creu que han d'anar treballant, que han d'anar fent 
camí i que si ho fan d'una manera organitzada, progressiva i buscant el consens, pensen 
que això serà possible en el futur. 
 
Intervé el Sr. Vallhonesta per manifestar que el seu grup votarà a favor. 
 
Pren la paraula la Sra. Pascual per exposar que des del Grup Municipal de la CUP tenen la 
sensació que no que es comenci la casa per la teulada, perquè ja fa algun temps que hi ha 
alguns aspectes que es van organitzant i coordinant diferents aspectes dels diversos 
ajuntaments del Baix Montseny, però pensen que crear un òrgan administratiu, no creuen 
que sigui aquí a on s'hagi d'anar invertint els esforços perquè al final pensen que aquesta 
coordinació bàsicament l'ingredient principal és la voluntat política. Un exemple de coses 
que es fan són les agendes culturals que es comparteixen amb diversos municipis de 
l'entorn; exemples pel contrari, que pensen que són manca de voluntat política, exposant 
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que en breu s'iniciaran les obres per fer un carril bici que connecti la benzinera de Palau a 
on hi ha els Tallers Pruna, fins a on està l'estació de tren d'aquesta mateixa població. 
 
Explica que per al seu Grup Municipal això és un fet històric i ni els ajuntament de Palau ni 
de Sant Esteve s'han reunit per veure si és possible allargar aquest carril bici fins al poble 
que els separa a menys de 100 metres i a la vegada Sant Celoni s'ha reunit amb Palau, per 
estudiar com es pot millorar la mobilitat de la zona, perquè al final són qüestions que afecten 
a tots tres municipis, preguntant finalment si es farà alguna cosa.   
 
En relació a qüestions de mobilitat, explica que fa un temps enrere es va crear un bus que 
connectava Vallgorguina amb la resta dels pobles i qui va tirar endavant aquesta iniciativa 
era el propi Ajuntament de Vallgorguina i en aquest cas, la capitalitat de Sant Celoni 
l'haurien de fer valdre.       
 
Comenta que en breu s'iniciarà l'estudi estratègic que serà l'avançada del Pla d'ordenació 
urbanístic municipal, del POUM, que Sant Celoni té pendent, esperant que allà parlin del 
Baix Montseny perquè, en tot cas, tan Palau com Sant Esteve han fet un POUM, a on està 
clar que Sant Celoni no ha d'intervenir perquè no és pròpiament al POUM, però s'estan fent 
les ordenacions urbanístiques i com han de ser aquests pobles uns a les esquenes dels 
altres, preguntant si realment hi ha voluntat de treballar amb clau Baix Montseny.  
 
També podrien parlar del cas del camp de futbol de la Batllòria, tenint clar que això no els 
aportarà cap mena de vots el que aportaran ara, però continuen dient que té poc sentit que 
en pocs kilòmetres de diferència, hi hagi tres camps de futbol amb gespa artificial: Sant 
Celoni, la Batllòria i Gualba, dient que això, preguntant si això és treballar en clau amb el 
Baix Montseny i cooperar. 
 
Per altre banda, la Batllòria no està connectada decentment per bicicletes i per vianants; fins 
fa poc tampoc ho estava amb Riells, però encara ara, no ho està amb Sant Celoni, tornant a 
formular la pregunta de si això encara és treballar amb clau Baix Montseny. 
 
Els cal crear aquest òrgan per donar respostes a aquestes necessitats concretes? 
 
També recorden que a l'anterior legislatura hi havia el cas de connectar l'Edar amb la 
depuradora i, que hi havia el gran dubte de que pertocava l'Edar de la Batllòria connectar-ho 
evidentment amb Sant Celoni, quan a pocs metres hi havia el de Riells. Allà va caldre la 
intervenció de la coordinadora per la salvaguarda del Montseny i de la CUP perquè els dos 
ajuntaments es posessin d'acord i finalment connectés l'Edar de la forma més lògica 
possible, que era la Batllòria amb Riells, i pregunta de nou si això és pensar en clau Baix 
Montseny. 
 
Exposa que un altre dubte important que tenen i que fa un moment la Sra. Miracle feia 
referència és que a poc més de tres mesos pel Referèndum, està clar que hi ha una entitat i 
un sentir que és clau Baix Montseny, però que pensen que la reorganització o la reflexió al 
voltant de la organització territorial d'aquest país, s'ha de pensar primer en global i després 
anar-ho a concretar en petit, no avançar-se i ja decidir primer si les comarques continuen 
sent vàlides, si els Consells Comarcals continuen sent vàlids, si l'organització territorial en 
general és la correcte i és la que volen en un futur. 
 
Finalment diu que, a la part d'exposició dels motius, per altra banda de la moció, al penúltim 
paràgraf s'explica que al novembre de 2015 es va fer una trobada d'alcaldes i regidors del 
Baix Montseny, el seu grup agrairia la puntualització que la trobada va ser d'alcaldes i de 
regidors de l'equip de govern, perquè en tot cas, el seu Grup Municipal, la CUP no va ser 
convidat i entén que el Partit Socialista i Iniciativa tampoc, i que ells també són regidors del 
Baix Montseny, de la que traslladen aquesta reflexió: Es poden teixir complicitats sense 
comptar amb tothom? Aclareix que perquè són crítics, perquè realment creuen en la 
necessitat de connectar els municipis de la mateixa manera que la gent circula lliurement 
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entre els diferents pobles, manifestant que així ho han defensat en el seu programa electoral 
i en aquest ple cada vegada que han tingut oportunitat, ho continuaran fent i hi donaran 
suport a totes aquelles iniciatives que signifiquin continuar avançant en aquesta  línia, a 
connectar-se. 
 
És evident que desitgen la Coordinació amb els Municipis del Montseny i per això votaran 
que si a aquesta moció, però que entenen que la prioritat és continuar treballant i amb 
voluntat política i que tenen molts elements, molt sovint damunt la taula i que, potser falta 
aquesta empenta de coordinar-se més enllà, que són conscients que s'estan fent coses 
però que es poden fer moltes més.   
 
Intervé la Sra. Miracle per explicar que una mica és això, que tots els municipis que formen 
part del Baix Montseny, ja no a Sant Celoni sinó als altres que tenen al voltant també s'ho 
creguin. En aquest sentit, tal i com deia la Sra. Pascual, de treballar de forma més 
transversal, de treballar en clau Baix Montseny i poder mirar uns amb els altres, què és el 
que han de coordinar, què és el que han de fer per anar més enllà, una mica la moció anava 
per aquí, i tenien molt clar el que comentava abans la Sra. Pascual, que és com quedarà 
organitzada territorialment Catalunya, però el seu grup entén que pot ser que hi hagi 
algunes institucions que es puguin despenjar o no, com quedi, però si més no, que tinguin 
en compte aquesta realitat que hi ha aquí a Catalunya en diferents territoris i que són potser 
més petits, que també els tinguin en compte, que no vagin a mirar les grans àrees territorials 
en aquest sentit. 
 
Pren la paraula la Sra. Montes per manifestar que ella està completament d'acord amb tot el 
que ha exposat la CUP, que en principi aquesta moció està molt bé sobre el paper però no 
explica realment la realitat del que s'està vivint, o sigui, que mancomunar serveis està molt 
bé i que cada vegada hauria d'anar a més, els autobusos, la mobilitat i un clar exemple, és 
el Camp de futbol de la Batllòria, i que crear un camp de futbol quan hi han dos més, són 
clars exemples que sobre el paper està molt bé dir que Sant Celoni és la capital del Baix 
Montseny, però la realitat és que cada projecte es fa individualment, que li sembla que 
l'habitatge està mancomunat, hi ha dos o tres punts que si que s'ha arribat a acords però no 
és una tendència global de les administracions dels altres pobles i a on s'ha arribat del que 
és l'Escola d'Adults, es donava igual qualificació per entrar a tots els alumnes quan en canvi 
els impostos es pagaven a Sant Celoni i explica que hi ha una repercussió diferent del que 
voldrien per Sant Celoni del que realment estan invertint.   
 
Per aquest motiu, hi ha un escrit aquí que hi ha una voluntat, però a l'hora de la veritat el 
que estan veient és que no es porta a la pràctica. Potser s'hauria d'enfocar de cada tema 
polític que surt, veure si realment es pot connectar amb els altres municipis o té repercussió.  
 
Per això, el seu grup votarà a favor perquè el text no diu res que no es pugui votar a favor, 
però és que és tant ambigu que no concreta aspectes per tirar endavant amb els altres 
municipis i que es reuneixin els càrrecs electes del Baix Montseny i es fan una foto, 
fantàstic, però això tampoc és fer un camí per tirar endavant, li sembla i finalment diu que 
votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que ell accepta de bon grat totes les aportacions que els diferents 
grups fan, que li semblen molt positives, és a dir, treballar al Baix Montseny, mancomunar 
servei, les complicitats amb els altres municipis, és un objectiu. Certament es pot mirar tot 
allò que està per fer és o poden mirar allò que han fet, que no és tant perquè hi ha molta 
més cosa a fer que no pas feta però que aquest és un camí en el que han començat a 
caminar des de fa ja un cert temps, que tenen determinats serveis mancomunats, la 
Fundació acció Baix Montseny, per exemple, que va néixer ja fa molts anys, va néixer 
primer un grup més petit de municipis. Posteriorment, amb aquesta voluntat de compartir, es 
van incorporar tots els municipis del Montseny i, per tant, és un servei que estan prestant a 
persones amb determinat tipus de necessitat socials i estan d'acord en què això funcioni 
d'aquesta manera i quan ha calgut i farà uns 4 anys creu, una situació compromesa, des del  
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punt de vista econòmic, els ajuntaments hi van aportar diners perquè això es pogués 
mantenir i pogués tirar endavant. 
 
El mateix es podria parlar del Tritó, o de l'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny, amb una 
voluntat de compartir esforços. L'Escola d'Adults, Sax Sala, és un equipament que fa 
l'Ajuntament, el municipi de Sant Celoni, però que treballa amb aquesta voluntat d'obertura i 
de Baix Montseny, perquè hi han molts municipis que no poden tenir una escola d'adults per 
la seva dimensió, municipis més petits i, per tant, aquesta voluntat de donar servei i de ser 
oberts, tenen complicitats amb temes de Promoció Econòmica, n'haurien de tenir molts més 
i ara tenen una reunió propera per intentar avançar en aquesta línia i entén que el 
posicionament en funció de quin és el lloc que ocupen en l'àmbit de responsabilitat dins de 
l'Ajuntament els fa veure les coses diferents i, per tant, ell accepta el punt crític de que han 
d'anar a més, que li sembla que és una realitat i que hi ha moltíssimes coses que poden fer, 
que recull algunes de les idees que s'han donat, per intentar fer-ho possible però al mateix 
temps ell creu que han de ser conscients que aquesta voluntat política per part de l'equip de 
govern en aquesta legislatura hi és; especifica que sempre podrien anar a més, que a 
vegades hi han temes de disponibilitat, de temps, i que després les normatives que regulen 
el funcionament dels ajuntaments, segurament no faciliten això, no ho fan fàcil i les 
dinàmiques de molts anys tampoc, i trencar aquestes dinàmiques, a vegades no és del tot 
fàcil, però creu que tots estan d'acord que és una bona línia amb la que han de treballar i el 
seu grup adquireix el compromís d'esforçar-se i més si cal tirar endavant més projectes en 
aquesta línia. 
 
Intervé la Sra. Pascual exposant que justament perquè creuen que en aquest Ple és 
compartida aquesta voluntat de teixir el Baix Montseny, com a mínim ho fan des del Grup 
municipal de la CUP, si que els demanaria i agrairien que quan hi hagi emplaçaments als 
càrrecs electes del Baix Montseny, encara que siguin de l'oposició i que és evident que 
ocupen posicions i visions diferents, però justament per ampliar aquestes complicitats, si 
oposició dels diferents municipis també poden ser-hi, fins i tot en aquells governs que poden 
ser-hi reticents a ampliar aquestes complicitats entre els diferents municipis, potser aquells 
els poden jugar a favor de teixir aquestes complicitats al Baix Montseny, per tant, com a 
mínim, des de la CUP, si reben aquesta invitació hi assistiran encantats de la vida, perquè 
com deien, és un projecte en el qual creuen i constaten que o és passa per aquí o la realitat 
municipal en sí mateixa, limitar-se només a Sant Celoni no té massa sentit, perquè  al final 
el món més global i la realitat geogràfica i social que viu el nostre entorn és aquesta i, per 
tant, també llençar-los l'ajuda que també tenen ganes de ser-hi, perquè el Baix Montseny 
sigui una realitat i una forma també de pensar, no només de Sant Celoni, sigui govern o 
sigui oposició. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient, que sense voler entrar en polèmica, recorda en una de 
les trobades que van fer, van convidar als grups de l'oposició, no a tota la jornada que feien 
però si a una part de la jornada per poder compartir i recorda que va venir el Partit 
Socialista, en aquella ocasió, (parlant de fa alguns anys) i la resta, ja no de Sant Celoni, 
perquè eren de tots els municipis i que la veritat és que no va haver-hi resposta per part de 
la resta de grups a qui van convidar, però ho recull i segurament hauran de veure la manera 
d'organitzar aquest compartir amb la resta de grups, encara que no estiguin com a equip de 
govern. 
 
El dictamen proposat s’aprova d’acord amb el següent resultat de la votació: 
 
-  Unanimitat dels  16 regidors presents. 
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15. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM, REFERENT A LA 
REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A LA MILLORA DELS 
SERVEIS PÚBLICS I L'EXECUCIÓ D'INVERSIONS PRIORITÀRIES. 
  
L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
va suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels seus 
recursos. D’una banda l’estabilitat pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i 
despeses no financers, va suposar una forta restricció en els primers anys de consolidació 
dels comptes municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament d’interessos i 
deute públic, derivada d’una modificació de la Constitució que posava els interessos dels 
bancs per davant de l’interès públic. Finalment, una vegada consolidat l’equilibri 
pressupostari i la reducció de l’endeutament, els ajuntament es troben amb la restricció de la 
regla de la despesa que limita l’increment dels pressupostos municipals al creixement de 
l’economia en termes de PIB, malgrat que la pròpia evolució de l’economia ha provocat un 
increment d’ingressos que podrien ser retornats a la ciutadania. 
 
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta norma com 
una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement econòmic per utilitzar-los 
en etapes de recessió, entenem que la recuperació macroeconòmica en termes de PIB no 
s’ha vist reflectida a les economies domèstiques ni a les pimes, de manera que els 
ajuntaments hem de seguir aportant recursos per donar resposta a les nombroses 
necessitats socials existents, així com a la implementació de polítiques de foment de 
l’ocupació i l’activitat econòmica. 
 
D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense 
considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells d’administració, 
resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats autònomes i amb els 
municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de 
la regla de la despesa provoca que acumulin superàvits estructurals que després serveixen 
per compensar l’incompliment dels objectius de dèficit del propi Estat espanyol. 
 
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius 
acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé tenir-
los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals va ser 7.083 
milions d’euros, un 0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc darrers exercicis és 
gairebé de 26.000 milions. 
 
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell de 
Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, 
conservant només el petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb 
l’agreujant que no serà d’aplicació fins que no s’aprovi de manera definitiva el pressupost, 
previsiblement al mes de juny. 
 
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat pressupostària per 
evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que aquestes normes han de ser 
proporcionades i coherents amb la situació econòmica de cada ajuntament. En aquest 
sentit, reivindiquem que els ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria 
d’endeutament i tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus 
superàvits i posar-los a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials, 
promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme aquelles inversions necessàries per al 
municipi. 
 
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 milions 
d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits. 
 
Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu volum 
d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero. 
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Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora canvis 
en la destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per a destinar a 
inversions financerament sostenibles es veurà molt condicionat per l’endarreriment en 
l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat. 
 
A proposta del Grup Municipal d'ERC-AM, la Comissió Informativa General, per unanimitat, 
emet dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments 
puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del 
pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de la 
regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària. 
 
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio 
d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de 
tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en els 
càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, computant 
només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la inversió. 
 
TERCER.- Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en 
forma de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les 
finances municipals. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
 
Deliberacions: 
 
La Sra. Miracle procedeix a llegir la moció textualment, que ve exposada a l'inici d'aquest 
punt 15.  
 
Pren la paraula la Sra. Pascual explicant que tot s'inicia a partir de la modificació de l'article 
135 de la Constitució, que es va fer amb nocturnitat i traïdoria, a l'agost del 2011, a on van 
votar favorablement el Partit Popular i el Partit Socialista, en el qual es prioritza sempre el 
compliment del pagament als bancs per davant de les necessitats socials per a acontentar 
la troica. L'Estat crea normatives per tal de generar el marc legal que obligui a totes les 
administracions a complir-ho, però és el propi Estat, com també diu la moció que veu que no 
és capaç de complir els objectius que li marca la troica i que s'hi ha posat amb la 
Constitució, i és quan realitzen el que podrien anomenar aquest abús de poder legislant 
contra la sobirania dels ajuntaments, limitant i per tant, intervenint els pressupostos 
municipals. Mentre l'Estat s'autoadmet tot el dèficit possible, està obligant als ajuntaments a 
compensar la seva insostenibilitat, reclamant-los que sostinguem el seu dèficit. 
 
Continua la seva explicació manifestant que amb aquesta moció, a la qual el Ple dona 
suport, simplement demanen poder destinar els estalvis, els quals els estan obligant a 
generar a inversions totalment necessàries per Sant Celoni i la Batllòria. 
 
També, a la vegada, demanen valentia en aquest govern per tal d'incomplir, si fos necessari, 
tota aquesta doctrina a l'hora que manaran també empara a la Generalitat per tal que habiliti 
a l'Ajuntament a poder prioritzar les despeses socials per davant del pagament de la banca.  
Per tant, tot el recolzament del grup municipal de la CUP. 
 
Intervé la Sra. Montes per dir que el seu grup també votarà a favor. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde manifestant que el que aproven en aquesta moció 
no haurien hagut de fer un Pla econòmic financer i no haurien incomplert els punts que 
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abans han aprovat en relació a l'estabilitat pressupostària, perquè precisament el que passa 
és això que estan aprovant, i entén que es votaria favorablement amb els vots de tots els 
grups. 
 
El dictamen proposat s’aprova d’acord amb el següent resultat de la votació:   
   
- Unanimitat dels 16 regidors presents. 
 
16. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA FORMULADA PEL SR. ÒSCAR MOLÉS 
AVARIENTO A LA SEVA CONDICIÓ DE REGIDOR MUNICIPAL PER LA LLISTA DEL 
PARTIT DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU). 
 
Vist l’escrit presentat al registre general de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 15.05.2017 pel 
Sr. Òscar Molés Avariento, renunciant a la seva condició de regidor municipal per la llista del 
Partit de Convergència i Unió (CIU).  
 
Atès allò que estableixen l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, l'article 9.4 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals i la Instrucció de 10.07.2003 de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 
càrrecs representatius locals. 
 
D’acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
correspon atribuir la condició de regidor d’aquesta corporació al candidat que pertoqui segons 
l’ordre de col·locació a la llista electoral de la candidatura concorrent per la coalició del Partit de 
Convergència i Unió (CIU) a les eleccions locals celebrades el 24.05.2015 (candidatura 
publicada al Butlletí oficial de la província de Barcelona de 28.04.2015). 
 
Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple municipal que es doni per assabentat dels punts següents:  
 
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia a la condició de regidor de l’Ajuntament de Sant 
Celoni formulada pel Sr. Òscar Molés Avariento en escrit de 15.05.2017. 
 
SEGON.-Trametre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que, d'acord amb 
l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985 del règim electoral general i la Instrucció de 10.07.2003 
de la Junta Electoral Central, expedeixi l’oportuna credencial a favor del candidat al que 
pertoqui segons l’ordre de col·locació a la llista electoral de la candidatura concorrent per la 
coalició del Partit de Convergència i Unió (CIU) a les eleccions locals celebrades el 24.05.2015. 
 
TERCER.- Així mateix, indicar que a judici d'aquesta Corporació correspon cobrir la vacant 
al Sr. Ernest Vilà Pladevall, que segueix en la llista respectiva del Partit de Convergència i 
Unió (CIU), atenent al seu ordre de col·locació. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat de la renúncia formulada pel Sr. Òscar Molés 
Avariento a la seva condició de regidor municipal per la llista del Partit de Convergència i 
Unió (CIU).  
 
Deliberacions: 
 
Inicia la intervenció el Sr. Molés manifestant que ja fa temps que a la feina ha hagut d'assumir 
noves responsabilitats, en principi era una tasca provisional però que, gairebé des de principis 
d'any aquestes responsabilitats són definitives, requereixen encara més dedicació per part 
seva, sobretot donat que també coincideix en que tenen previstes una sèrie d'inversions molt 
importants per aquest any i que ha de vetllar per fer-les possibles. 
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Fina ara molts esforços, però li ha estat possible compaginar les seves responsabilitats a 
l'empresa amb les seves responsabilitats com a regidor de les àrees d'Esport i Territori de 
l'Ajuntament de Sant Celoni, en gran part per les facilitats que la seva empresa li ha posat per 
fer-ho possible i aquí públicament voldria agrair.  
 
Explica que ara tot i les facilitats que li mantenen, la seva responsabilitat vers l'empresa i vers el 
càrrec de l'Ajuntament, fa que tingui seriosos dubtes de mantenir el nivell de dedicació que 
requereix, sent per aquest motiu que ha pres la decisió de renunciar al seu càrrec de regidor, 
per tal que es pugui fer càrrec en un proper Ple un nou regidor, que disposi de més temps, de 
qualitat i de ganes de portar aquest projecte i que té la màxima confiança per part seva i que 
està ben segur que serà molt positiu per l'equip de govern. 
 
Continua dient que ell no pot estar al cent per cent al dia a dia però si que està a la disposició 
del nou regidor per acompanyar-lo en tot el que necessiti, per tal que pugui tenir un traspàs el 
més efectiu i tranquil possible. 
 
És una decisió molt meditada i té el convenciment que és la millor decisió, la més honesta per 
part seva veient que la seva dedicació no pot ser suficient pel que requereix aquest càrrec i el 
que la ciutadania mereix. Per tant, creu que fer un pas al costat i donar el màxim suport tant a 
l'equip de govern com personalment al que serà el nou regidor i posar-se a la seva disposició 
per ajudar-lo, creient que és el més assenyat i la millor aportació que en aquests moments pot 
fer. 
 
Tot i aquest convenciment que és la millor decisió, sobretot en els últims dies, és cert que té 
alguns sentiments completament contradictoris i creu que lògics. Per una altre banda, sent una 
gran decepció personal, inclús ràbia per no poder culminar un projecte en que pot haver fallat 
als seus companys de l'equip de govern, que han posat la confiança en ell, els treballadors amb 
els que ha treballat junt aquests dos anys i ara els ha de deixar per una manca de temps i a la 
ciutadania, que és qui va donar el suport al seu equip i a ell mateix i el van encarregar liderar 
aquest projecte de poble. 
 
Per altre banda, sent que està fent el més correcte, el més honest per part seva, davant els 
dubtes seriosos de la seva disponibilitat per exercir el seu càrrec, amb les màximes garanties 
d'aquí en endavant. La seva responsabilitat envers la ciutadania, la seva visió personal de la 
política municipal, on hi és per poder aportar els seus coneixements i el seu esforç per la millora 
del poble i si no té la disponibilitat per fer-ho no té gaire sentit, sobretot quan hi ha algú al 
darrere amb nivell, ganes i disponibilitat. 
 
Finalitza la seva intervenció agraint, en primer lloc al Sr. Alcalde per haver confiat en ell per a 
aquest projecte, que ha estat una gran experiència, els seus companys d'equip de govern, que 
ha estat un plaer treballar junts, amb tanta bona harmonia, i envoltat de tanta qualitat com 
tenen tots els membres. 
 
Agrair també a la resta de regidors i regidores d'aquest Consistori, que sempre han tingut un 
tracte sempre molt correcte, cordial, les normals i evidents visions de cadascú, però amb un 
objectiu comú que és millorar el poble de Sant Celoni i com no als treballadors municipals, amb 
els que han treballat junts, per fer possible tots els projectes i tasques que tenien 
encomanades, tot i la creixent burocràcia administrativa i entrebancs que sobretot ha generat 
l'aplicació de les lleis estatals com la LRSAL i la seva interpretació i que els vol agrair el seu 
esforç i encoratjar a seguir treballant durament, sempre tenint present que l'objectiu principal 
que tenen els treballadors públics és donar servei a la ciutadania i conclou que ha estat un 
plaer i una experiència molt enriquidora treballar pel poble i un plaer poder fer junts. 
 
Intervé el Sr. Alcalde manifestant que li agradaria agrair-li, en primer lloc, el moment que venia 
a proposar a formar part de la seva llista i entrar com a regidor de l'Ajuntament, que acceptés. 
que l'alcalde, no el coneixia, però en tenia bones referències com a persona, i ha estat per ell 
una satisfacció i vol agrair-li la oportunitat de conèixer-lo, de treballar plegats, que ho han fet 
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molt proper, perquè estaven en una mateixa àrea i havien de compartir aspectes en els que es 
podien trepitjar fàcilment, i de fet ho han fet en ocasions i sempre han sabut fer-ho com cal, i 
per tant, buscant aquest objectiu que és el de la millora de la ciutadania de Sant Celoni, l'assolir 
els projectes i els objectius que s'han marcat i ell li agraeix la seva honestedat, que li sap molt 
greu la decisió que ha pres, l'entén perfectament, però valora molt la tasca que ha estat fent, 
l'esforç de dedicació, i per qui no ho sàpiga, sovint sense dinar, venir a l'hora del migdia a estar 
a l'Ajuntament i la meitat dels dies no dinava perquè ho dedicava a aquesta feina i li consta que 
el seu esforç ha estat molt important, li agraeix també que l'hagi anat mantenint fins el moment 
en que no li ha estat possible i que està segur que li trasllada la opinió de tots els companys. 
 
Diu que han fet equip, que ell creu que aquest és un element important i amb un equip i amb un 
col·lectiu hi suma tothom, tots han de buscar el mateix objectiu, poden tenir diferències, es 
poden discutir sobre com ho volen fer, hauran de tenir clar quin és l'objectiu, i que ell també ha 
sumat en aquest equip, en aquest grup i també li vol donar les gràcies i desitjar-lo que a les 
seves responsabilitats a la feina, tot li vagi molt bé creient que segurament que serà d'aquesta 
manera perquè el coneix, li consta que és molt treballador, que és una persona honesta, 
seriosa i li desitja molta sort i li dona les gràcies per haver format part del Consistori i per haver 
volgut ser regidor, ja que al final creu que és una experiència que de ben segur que li haurà 
enriquit. 
 
Intervé el Sr. Vallhonesta per manifestar que ha estat encantat de treballar tots aquests anys 
amb ell i agrair-li que sempre que ho han necessitat els ha atès. 
 
Pren la paraula la Sra. Pascual per manifestar que creuen que aquests exercici a vegades 
d'honestedat, de saber els límits propis i de saber realment fins a on un pot aportar o quedar-se 
curt, tornant a repetir que creu que és un exercici que és difícil i que honora l'honestedat. 
 
Intervé la Sra. Montes dirigint-se al Sr. Molés per desitjar-li sort en els seus projectes, que vagi 
tot molt bé. 
 
Per últim, finalitza la intervenció la Sra. Miracle per dir que des d'Esquerra també li volen 
reconèixer aquesta feina que ha dut a terme, que ha estat treballant perquè realment és molt 
treballador i ho han vist i, després també, la facilitat de relacionar-se que han tingut amb ell, 
aquesta harmonia que ells han viscut i que realment ha de dir que és fàcil treballar amb ell i que 
moltes gràcies per aquests anys que ha aportat i per tota la feina que ha fet. 
 
Un cop finalitzades les intervencions, el Sr. Òscar Molés abandona el seu càrrec de regidor al 
Ple municipal i passa a seure entre el públic assistent. 
 
17. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA FORMULADA PER LA SRA. PURIFICACIÓN 
MARTÍN CAMPOS A LA SEVA CONDICIÓ DE REGIDORA MUNICIPAL PER LA LLISTA 
DEL PARTIT DE CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE CONSTITUENT-POBLE 
ACTIU (CUP-PC-PA). 
 
Vist l’escrit presentat al registre general de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 16.05.2017 per 
la Sra. Purificación Martín Campos, renunciant a la seva condició de regidora municipal per la 
llista del Partit Candidatura d'Unitat Popular - Poble Constituent - Poble Actiu ( CUP-PC-PA).  
 
Vistos els escrits de renúncia anticipada a ser proposats pel càrrec de regidors presentats pels 
Srs. i Sres.  que segueixen en la llista a la Sra. Purificación Martín Campos i que són: 
 
- Roser Calvet Riera 
- Josefa Doñate Giménez 
- Ero Lugilde Iglesias  
- Xavier Alfaras Panareda 
- Montserrat Guitart Sala 
- Xavier García Carrillo 
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- Anna Harder Relat 
- Joana Fugaroles Ferrer 
- Enric Escardívol i Casanovas 
- Gerard Masferrer Marfil 
- Argimiro Ferrero Delgado 
- Míriam de la Vega Martín 
- Daniel Corpas Cullet 
- Margarita Gener Sánchez 
- Albert Valls Rovira 
- Manuel Gaspar González 
- Paula Vallejo Gómez 
- Sílvia Moya Palau 
- Marçal Funollet Blanché 
- Martina Abel i Bachs 
 
Atès allò que estableixen l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, l'article 9.4 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals i la Instrucció de 10.07.2003 de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 
càrrecs representatius locals. 
 
D’acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
correspon atribuir la condició de regidor d’aquesta corporació al candidat que pertoqui segons 
l’ordre de col·locació a la llista electoral de la candidatura concorrent per la coalició del Partit 
Candidatura d'Unitat  Popular - Poble Constituent - Poble Actiu (CUP-PC-PA)  a les eleccions 
locals celebrades el 24.05.2015 (candidatura publicada al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona de 28.04.2015). 
 
Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple municipal que es doni per assabentat dels punts següents:  
 
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia a la condició de regidora de l’Ajuntament de 
Sant Celoni formulada per la Sra. Purificación Martín Campos en escrit de 16.05.2017. 
 
SEGON.- Prendre coneixement  de les renúncies anticipades a ser proposats pel càrrec de 
regidor presentades pels Srs. i Sres. que segueixen en la llista a la Sra. Purificación Martín 
Campos i que són els indicats a la part expositiva d'aquesta proposta. 
 
TERCER.-Trametre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que, d'acord 
amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985 del règim electoral general i la Instrucció de 
10.07.2003 de la Junta Electoral Central, expedeixi l’oportuna credencial a favor del candidat al 
que pertoqui segons l’ordre de col·locació a la llista electoral de la candidatura concorrent per la 
coalició del Partit Candidatura d'Unitat  Popular - Poble Constituent - Poble Actiu (CUP-PC-PA)   
a les eleccions locals celebrades el 24.05.2015. 
 
QUART.- Així mateix, indicar que a judici d'aquesta Corporació correspon cobrir la vacant a 
la Sra. Andrea Peña i Ambatlle, que segueix en la llista respectiva del Partit Candidatura 
d'Unitat  Popular - Poble Constituent - Poble Actiu (CUP-PC-PA), atenent al seu ordre de 
col·locació. 
 
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
El Ple municipal es dona per assabentat de la renúncia formulada per la Sra. Purificación 
Martín Campos a la seva condició de regidora municipal per la llista del Partit de 
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Constituent-Poble Actiu (CUP-PC-PA). 
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Deliberacions:  
 
Pren la paraula la Sra. Pascual per manifestar que la Sra. Martín avui no havia assistit al Ple 
però que es plantejaven com agrair-li la seva tasca, i que podrien resumir-lo molt breument 
agraint-li a la Sra. Martín com era ella mateixa, tal i com ella és, i que tots que l'han coneguda 
mínimament saben que és una persona de fermes conviccions, entregada als altres, exigent 
amb si mateixa, treballadora i incansable en diferents espais i de diferents colors i terriblement 
sincera. Ella que tantes vegades els diu que " con vosotros se aprende mucho", com si ella no 
sabés res i és quan t'adones de la seva humilitat, la seva honestedat i de la capacitat d'esforç. 
 
Cada dia t'ensenya a tocar de peus a terra, a millorar i a seguir treballant al costat dels més 
necessitats enfront de les desigualtats, amb un esperit crític i autocrític. Per això, després 
d'anys de projectes compartits i de treball incansable és quan ara li demanen a la Sra. Martín 
quelcom que és gairebé impossible per a una persona com ella i és que sigui egoista, que sigui 
egoista com no ho ha estat mai, que dediqui el cent per cent de les seves energies a ella 
mateixa per aconseguir aquesta plena recuperació i que puguin continuar gaudint d'ella molt 
temps més. 
 
Finalment acaba dient que, des del grup municipal de la CUP, li donen les gràcies per tantes i 
per tantes coses. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que amb la Sra. Martín ja es van conèixer abans que fos regidora i, 
per tant, la relació amb ella la recorda com a presidenta de l'Associació de veïns de Boscos del 
Montnegre, ell sent Alcalde, anar a reunions, a trobades amb ella i creu que la Sra. Pascual ha 
explicat molt bé la forma de ser de la Sra. Martín, una persona ferma, decidida, que diu les 
coses clares, tal i com pensa, a vegades podent generar algun conflicte, perquè certament 
quan alguna persona et diu les coses clarament, a vegades sobta però a la vegada és un 
exemple d'honestedat, d'honradesa, que saps que amb aquella persona les coses són tal i com 
surten i això és molt d'agrair.  
 
Per aquests motius, li vol agrair aquesta sinceritat, aquesta manera oberta i clara de dir les 
coses i d'acceptar que li puguis dir l'opinió inversa, perquè també és una persona oberta a 
escoltar el que se li diu, desitjar-li en aquests moments una bona recuperació, que es dediqui al 
que ara és important, que és a la seva persona i, per tant, està a la seva disposició pel que 
pugui necessitar. 
 
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta per traslladar el seu recolzament perquè es recuperi el cent 
per cent. 
 
Intervé la Sra. Montes per donar-li molts records des d'Iniciativa i molta força. 
 
La Sra. Miracle també pren la paraula per manifestar que ella la va conèixer abans de ser 
regidora i realment cal un reconeixement a la seva persona, perquè ha sigut una persona 
lluitadora, una dona que ha estat al costat de Sant Celoni, de les persones que han tingut grans 
necessitats i vol reconèixer també aquesta feina que ha fet ella i el fet que venia allà a 
Comunitat, ajudant-los a treballar, tot i que vegades si que aquell llenguatge dur que té ella, 
també t'ajuda i que veus que has d'anar per aquell camí i pensa que el reconeixement va més 
enllà de no només ser regidora, sinó tota la feina que ha dut a terme a Sant Celoni en el 
moment en que deia alguna cosa que no funcionava o que no anava prou be, trucava 
directament i això és molt d'agrair, i ara si que ha de ser egoista per ella i que compti que els 
tindrà a tots pel que faci falta i el que necessiti, donant-li molts records. 
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Seguidament, a proposta del Sr. Alcalde, i declarada la urgència, per unanimitat dels 
15 regidors presents. es procedeix a discutir el següent assumpte no inclòs en l’ordre 
del dia: 

 
18. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L'EXPLOTACIÓ DEL BAR RESTAURANT DEL TEATRE ATENEU DE SANT CELONI.   

 
L’Ateneu de Sant Celoni és un equipament de propietat municipal situat a la Carretera Vella, 
25 d’aquesta vila, que es divideix en tres àmbits diferenciats: teatre, escola de música i bar.  
 
Havent obtingut l’Ajuntament de Sant Celoni la plena possessió del bar (antic Cafè de 
l’Ateneu), va iniciar un diàleg amb les entitats culturals del municipi per tal de definir les 
línies bàsiques de la seva recuperació i va encomanar a l’arquitecte Rob Dubois la redacció 
d’un projecte tècnic per a la recuperació del Cafè, amb les premisses resultants de les 
converses amb aquestes entitats. 
 
Posteriorment, l’Ajuntament de Sant Celoni va contractar amb la mercantil Grupmas 
Edificació SL l’execució de les obres de rehabilitació del Cafè de l’Ateneu, d’acord amb el 
projecte redactat per l’arquitecte Rob Dubois. Les obres van ser recepcionades per la 
Corporació en data 16.06.2016. 

 
És voluntat de la Corporació posar en marxa a l’espai de l’antic Cafè un servei de bar 
restaurant destinat als usuaris del teatre i del Centre municipal d’expressió, així com a la 
ciutadania en general. 

 
Així, la Junta de Govern Local en sessió de 03.02.2016 va aprovar el Plec de prescripcions 
tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars redactats per l’Àrea de Cultura i 
Educació i per la Secretaria municipal, respectivament, reguladors de contractació. 

 
El contracte es va licitar pel procediment obert, amb publicació del preceptiu anunci al 
Butlletí oficial de la província, a la Plataforma de contractació pública de Catalunya i al Perfil 
del contractant del web municipal.  

 
La licitació, però, es va declarar deserta. 

 
Per dues ocasions més, en sessions de 21.07.2016 i de 11.01.2017, la Junta de Govern Local 
va aprovar uns nous Plecs reguladors de la contractació per a l’explotació del bar restaurant del 
Teatre Ateneu, mitjançant procediment obert. Les licitacions van quedar, però, novament 
desertes. 
 
Per tal de facilitar la concurrència de licitadors, les àrees municipals de Cultura i Educació i 
de Serveis Personals (Àmbit de Promoció Econòmica) han revisat el Plec de prescripcions 
tècniques, adaptant el document a les necessitats actuals del sector de la restauració.  
 
L’Alcaldia ha disposat l’inici d’un nou expedient administratiu per contractar l’explotació del 
bar restaurant del Teatre Ateneu municipal d’acord amb el referit plec, i que, un cop instruït 
l’expedient, es sotmeti a consideració de l'òrgan de contractació competent.  
 
Des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el corresponent Plec de clàusules 
administratives particulars, d’acord amb les instruccions rebudes per part de l’Àrea gestora, 
especialment pel que fa a la durada del contracte, les obligacions contractuals a assumir per 
l’adjudicatari, els criteris de solvència a aplicar i els criteris d’adjudicació, tant els criteris 
avaluables de forma automàtica com els que depenen d’un judici de valor.  
 
També des de la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic sobre la normativa aplicable 
i el procediment a seguir.  
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La Intervenció de fons ha d’emetre el corresponent informe. Tanmateix no es preveu 
consignació pressupostària perquè el contracte comporta ingressos del cànon, llevat que la 
Intervenció indiqui una altra cosa diferent. 
 
Fonaments de Dret: 
 
Segons informe del secretari municipal, els contractes d’explotació de bar restaurant situats 
en instal·lacions de titularitat municipal poden ser conceptuats com a contractes 
administratius especials d’acord amb l’article 19.1.b) del Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 
D’acord amb l’article 138.2 del referit TRLCSP, l’adjudicació dels contractes es realitzarà 
ordinàriament utilitzant els procediments obert o restringit, malgrat que en el present supòsit 
i atès el valor estimat del contracte, podria seguir-se el procediment negociat amb publicitat. 
En qualsevol cas la utilització del procediment obert no contravé l’ordenament jurídic i farà  
possible una major concurrència de licitadors i, en conseqüència, l’obtenció de millors 
ofertes. D’acord amb això, es considera adient tramitar l’adjudicació del  contracte pel 
procediment obert (regulat als article 157 i ss. del TRLCSP) i, per tant, queda exclosa tota 
negociació dels termes del contracte amb els licitadors.  
 
La Disposició addicional segona del TRLCSP estableix que la competència per a la 
contractació dels contractes correspon a l’Alcaldia sempre que el seu import no superi el 
10% dels recursos ordinaris (i en tot cas els 6 milions d’euros) ni els 4 anys de durada, i al 
Ple la resta. 
 
Atès que la durada del present contracte és superior als 4 anys, l’òrgan competent serà el 
Ple de l’Ajuntament. La competència engloba l’aprovació de l’expedient, l’obertura del 
procediment d’adjudicació, l’aprovació de la despesa, l’aprovació del Plec de clàusules 
administratives particulars, l’adjudicació del contracte i, en general, totes aquelles 
competències que la llei atorga a l’òrgan de contractació. 
 
En conseqüència, l’alcalde proposa al Ple municipal de prendre els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment 
obert, del servei de bar restaurant del Teatre Ateneu de Sant Celoni, que inclou el nou Plec 
de prescripcions tècniques redactat per l’Àrea de Cultura i Educació i el nou Plec de 
clàusules administratives particulars elaborat per la Secretaria municipal.  
 
SEGON.- Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci 
al Butlletí oficial de la província, a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya i al Perfil del contractant de la pàgina web municipal. 
 
TERCER.- Disposar que el cànon a abonar a l’Ajuntament de Sant Celoni per l’adjudicatari 
del contracte s’imputi a la partida 55008 (Cànon bar Ateneu) del pressupost de la 
Corporació. 
 
Deliberacions: 
 
Inicia les intervencions el Sr. García Ramírez explicant que com ja saben, ja fa alguns 
mesos que tenen a disposició de tota la ciutadania de Sant Celoni, l'espai del Bar Teatre 
Ateneu i el que intenten fer amb aquest plec després d'un intent fallit, és fer un plec que 
ajudi a trobar tota la potencialitat i que permeti explotar el cent per cent l'espai del Bar de 
l'Ateneu, alhora que sigui prou atractiu perquè hi hagi empreses que vulguin licitar i vulguin 
entrar en el concurs de l'explotació. 
 
Aquests mesos en que el bar no està en funcionament, però que l'espai està preparat, 
realment la ciutadania ja té ganes de que estigui a punt perquè tenen moltes peticions, i es 
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fan moltes activitats tot i no estar funcionant i no estar obert al públic, per tant, la voluntat és 
que aquest espai estigui al cent per cent, donar aquest servei a les entitats i a la ciutadania, 
que aviat en puguin gaudir tots plegats del Bar de l'Ateneu. 
 
Exposa que la documentació ja la tenen, que han estat treballant i que el porten al Ple per a 
poder afinar més amb aquests criteris que també els demanaven les empreses, amb l'intent 
d'allargar l'adjudicació del contracte; el temps del contracte, amb aquest plec passa de 8 
anys més 2 anys de pròrroga, més algunes petites modificacions que intenten flexibilitzar la 
pressió que pot rebre sobretot al ser la primera vegada que s'explota el nou servei i que 
també amb l'experiència d'altres anys poden afinar millor i segurament serà més efectiu 
quan la cosa ja estigui engegada. 
 
Intervé el Sr. Vallhonesta per manifestar que votaran a favor, esperant que aquesta sigui  la 
última. 
 
Pren la paraula la Sra. Pascual per exposar que no és cap secret que han tingut dubtes 
durant el procés d'aquest equipament. La remodelació del Bar de l'Ateneu es va iniciar al 
2014, a l'anterior legislatura; ho van comentar a l'anterior ple i van fer-ho quan va començar 
el 2014. En aquell moment, la CUP creia que hi havia altres urgències per atendre abans 
que fer la inversió al Bar de l'Ateneu, un equipament cultural que esperen i desitgen que 
vagi bé, però que no veuen com a prioritari i que creuen que el temps els ha donat la raó, 
perquè fa poc més d'un any que es va finalitzar la remodelació i des d'aquell moment saben, 
tal i com acaba d'exposar el Sr. García Ramírez que no ha estat tancat del tot, des de 
setembre passat s'han anat fent coses, però evidentment no es pot negar que l'equipament 
està molt lluny de fer la funció per la qual es va apostar que la urgència no era tal. 
 
Amb tot això, el seu grup municipal es pregunta que com es va pensar aquest projecte, ja 
que és la tercera vegada que es porta el plec a licitar, aquest cop passa pel Ple perquè 
s'amplien els anys de concessió, entenen que les primeres vegades costen, però la 
inquietud neix de la sospita que realment no ha estat un projecte ben treballat i, que per altre 
banda el Bar de l'Ateneu acumula un cost de 750.000 €, que no és poc, amb tota la seva 
remodelació. 
 
Continua la seva explicació per dir que desitgen formular algunes preguntes, de les que 
desconeixen les respostes, i és si realment la sala està preparada per acollir concerts, si 
s'ha treballat el tema de la qüestió de la sonorització, de la reverberació, la doble porta d'ús 
obligatori. Entenen que pel que fa a la durada del  contracte, entenien que el primer plec i el 
segon, la durabilitat d'aquests quatre anys en el plec inicial potser era poc, però també ara 
han passat dels 4 als 10, als 8 més 2, de fet, i no sabien si seria possible fer un 6 més 2 
més 2, en el sentit que es donava 6 anys d'absoluta certesa que allò continua, de poder 
replantejar-se si la cosa està funcionant com s'esperava, de si realment cal alguna 
modificació o no i a la vegada doncs tens una doble pròrroga, per poder finalitzar i fer de 
deu anys el contracte, desconeixent si legalment és possible. 
 
A la vegada, entenen que aquesta reflexió, que segur que des de l'equip de govern s'ha 
treballat i des de l'equip tècnic, però que agrairia que en tot cas ho comparteixin. 
 
D'una banda, una altre qüestió que porta en els diferents plecs i que els sobta és que es va 
passar d'un cànon de 900 € a 700 € i finalment per 500 €, sense acabar d'entendre com 
encaixa això amb la viabilitat, de quan es va fer el Pla econòmic, entenent que la voluntat és 
facilitar la participació i que no torni a quedar deserta a licitació, però la davallada és 
considerable, estan parlant de que gairebé és una rebaixa d'un 50%. 
 
De l'altre, en el Pla de treball, en la memòria del projecte demanarien que realment sigui 
ambiciós el Bar de l'Ateneu, perquè quan parla d'usuaris, del públic objectiu, parla d'un 
sector molt determinat i el que aquí demanarien és que com a equipament públic i com a 
equipament cultural, la voluntat ha de ser arribar a totes aquelles persones que les altres  
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entitats i que els altres equipaments no està arribant; per tant, aclareix que amb visió, en 
aquest sentit, que a l'hora de programar i d'arribar. Per tot això, el seu grup s'abstindrà 
perquè consideren que volen donar sortida que aquest equipament vagi bé i que aquesta 
inversió de 750.000 € tingui un sentit per la gent de Sant Celoni, per les entitats, però a la 
vegada no poden dir que sí perquè tenen una sèrie de dubtes, desitjant que això acabi 
funcionant, però com deia a l'inici les inquietuds i els dubtes que generen són molts. 
 
Respon el Sr. García Ramírez per aclarir que el tema del so, tot i que no coneix en detall el 
projecte constructiu perquè tampoc el va encarregar, sí que la finalització l'ha viscut, el tema 
del so és present, l'alçada era un problema, que tota la part de la paret, tot el tema de l'aire, 
que hi ha unes superfícies com de fusta, diu que tot això està dissenyat perquè la qualitat 
acústica dins de les opcions que tenia l'alçada i el fet de que es va voler conservar el sostre 
original, tenint en compte aquest estudi tècnic, es va revisar i aquesta inquietud es va 
manifestar i li van explicar que una mica part del disseny de la sala anava per aquí.  
 
Explica que la urgència, de fet, ja la tenia la mateixa sala i sí que és cert que quan va acabar 
l'explotació per part de l'entitat Ateneu de l'espai, hi havia deficiències molt greus en la 
coberta i evidentment, en temes  de normativa era flagrant, entén, que en aquell moment, es 
va apostar, ja que recuperava l'equipament per donar sortida, per adequar-lo, per posar-lo a 
la normativa vigent, visualitzar-lo i intentar que l'equipament cultural Ateneu creixés 
exponencialment amb serveis, qualitats i participacions.  
 
Finalitza dient que seran ambiciosos en el Pla de Treball, que evidentment al darrera hi ha 
una Comissió de coordinació, perquè l'empresa que l'explotarà forma part i apareix en el 
plec tècnic d'aquesta comissió amb la voluntat de que tots els agents que participen 
directament amb la programació cultural de l'Ateneu, puguin primer coordinar-se i oferir una 
programació de qualitat que arribi a buscar també aquests públic, i creu que la intenció la 
comparteixen i així s'està treballant per a fer-ho. 
 
En relació al cànon, al Pla econòmic i financer no l'han tingut fins fa poc i se'ls va recomanar 
als professionals que fessin aquesta oferta de sortida i vol recordar que és el cànon inicial i 
que les empreses poden fer propostes de millora i, de fet, és el que més es puntua. 
 
Empara d'agrair l'abstenció d'aquest vot de confiança a l'equipament i, en tot cas, 
s'emplacen tots a que realment l'equipament funcioni, que sigui de qualitat i que estan 
oberts a totes les propostes de millora que siguin possibles. 
 
Intervé la Sra. Montes per dir que el seu grup votarà a favor. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, per la via d'urgència, l’alcalde sotmet la proposta 
a votació del Ple municipal, amb el següent resultat: 
 

-  12 vots a favor dels grups municipals de CIU, PSC-CP, ERC-AM i ICV-EUiA-E 
-   3 abstencions del grup municipal de la CUP-PC-PA 

 
19. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I EL REGIDOR 
DE SEGURETAT CIUTADANA ELS MESOS DE MARÇ I ABRIL DE 2017.  
 
El Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i pel 
regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de març i abril de 2017, una còpia de les quals 
ha estat a disposició dels regidors i regidores a la Secretaria municipal, a efectes de la seva 
consulta. 
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20. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE MARÇ I ABRIL DE 2017. 
 
Durant el mesos de març i abril de 2017, i per cobrir necessitats urgents i inajornables, l’Alcaldia 
va contractar el personal que es descriu a continuació:         
 

- 1 Monitora Escola Bressol    
- 1 Educadora Escola Bressol  
- 1 Conserge Escola Bressol El Blauet 
- 1 Tècnica d'Educació infantil 
- 1 Peó d'obres 
- 1 Oficial d'obres Àrea Territori 
- 1 Tècnica Superior Educació Infantil  

 
Atès el que estableix l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de 
personal, el Ple municipal  PREN CONEIXEMENT de les contractacions temporals del següent 
personal, efectuades durant el mesos de març i abril de 2017:  
  
MARÇ   
 
Ana Isabel Pérez Chacón  Monitora Escola Bressol 
Lídia Lázaro Giralt   Educadora Escola Bressol  
 
ABRIL  
 
Jordi Garrido López    Conserge Escola Bressol El Blauet  
Esther Capote Pino   Tècnica d'Educació Infantil Escola Bressol 
Pere Clopés López   Peó d'obres 
Jordi Coll Amargant   Oficial obres Àrea Territori 
Núria Deumal Sánchez   Tècnica Superior Educació Infantil     
 
20. PRECS I PREGUNTES. 
 
Inicia les intervencions el Sr. Vallhonesta per formular una sèrie de preguntes en relació a una 
Moció de suport al Dia Mundial contra la Homofòbia i el Dia Mundial dels Drets de LGTB, que 
van registrar i van presentar al Ple, al maig del mes passat, a on deia que la bandera irisada 
havia d'estar el 17 de maig i el 28 de juny penjada al balcó de l'ajuntament, creuen que el 17 de 
maig no va estar penjada i també volien preguntar com va el Pla local contra el LGTB i fòbia, 
que es va aprovar al Ple de l'any anterior, a on deia que s'havia de crear una elaboració d'un 
Pla local contra aquest col·lectiu, convocant a les entitats i actors socials que desitgin participar 
en la seva elaboració, seguint l'exemple d'adjunt a la moció i redactat per l'associació Tal Com 
som.   
 
Respon la Sra. Miracle per aclarir que, en aquest sentit, sí que ha de dir que el 17 de maig no 
es va penjar i que li sap molt greu, però no van estar-hi atents. Amb tot això, sí que afirma que 
pel 28 de juny sí que estaran atents. 
 
Explica que el Pla local s'ha de treballar, que recuperaran, perquè tal i com ha dit el Sr. 
Vallhonesta es va aprovar el Pla local l'any passat, que s'ho apunta i que el recuperaran, el que 
sí comenta que el que sí que s'ha fet és tallers a les escoles i en concret es va fer un a on ara 
els docents amb els Centre de Recursos Educatius, es va proposar de fer-los a Sant Celoni, el 
van trobar molt interessant i el van obrir a nivell del Baix Montseny, dirigint-se al Sr. Vallhonesta 
per dir-li que si desitja li passarà el que es va treballar, i una mica també anava relacionat amb 
això i anava lligat amb el respecte dels uns amb els altres, a l'acceptació dels uns amb els 
altres i es va fer aquesta de cara als docents i després si que es fan uns tallers encarats amb 
tota aquesta feina que s'ha de fer, d'acceptar-nos els uns amb els altres. 
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Repeteix que s'apunta el tema del Pla local per començar a treballar i sí que es compromet 
totalment el 28 de juny a penjar la bandera perquè realment li sap greu no haver-la penjat, i 
quan es va adonar ja havia passat el dia. 
 
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta per fer un prec que és el següent: 
 
El Partit dels Socialistes de Catalunya de Sant Celoni estan d'acord que qualsevol entitat 
organitzi el sopar de la fira d'entitats, però el que sí que els agradaria és que aquests diners 
que es recaptin, sigui l'entitat que sigui, fossin per Sant Celoni, no per fer política, sinó més que 
res perquè en aquest cas, li ha arribat que es farà que els diners recaptats dels sopars es farà 
servir per fer política, per fer una campanya a favor del sí, i per aquest motiu, no és perquè sigui 
aquest col·lectiu, sinó que posa l'exemple de que les joventuts socialistes proposessin fer un 
sopar i aquests diners anessin destinats a fer una campanya a favor de les primàries al Sr. 
Pedro Sánchez...i aquest és el prec que ells presenten i aclareixen que és igual qui organitzi el 
sopar, però que siguin actes exclusivament per Sant Celoni. 
 
Intervé el Sr. García Ramírez explicant que el sopar de Mostra d'entitats, des de l'any passat 
que es fa el format sopar, s'ofereix a quina entitat el vol preparar, que suposa un esforç 
important i, per tant, qualsevol entitat, aquest cop han sigut dues que s'han ofert i que finalment 
el prepararan a un preu de 5€ i dubta que puguin generar molts ingressos per a fer segons 
quines grans campanyes, tant de bo, però no és el cas i al final els diners de l'entitat aniran 
destinats als objectius de l'entitat i no serà l'equip de govern qui recaptarà el que faci l'entitat, ni 
tampoc estaran supervisant l'acció de les entitats per si fan més política que una altre.  
 
Dit això, ell convida a qualsevol entitat a participar-hi i a fer el que vulgui i, per tant, hi ha 
aquesta llibertat, i creu que és bo que la tinguin a nivell d'Ajuntament. 
 
Respon el Sr. Vallhonesta per manifestar que només faltaria, que el primer que ha dit és que 
qualsevol entitat pot participar, però repeteix que estaria bé que ja que s'organitza un sopar de 
la Fira d'entitats, quan no totes les entitats pensen igual, ni amb eleccions ni amb temes de 
referèndum. Pregunta al Sr. García Ramírez per preguntar-li que si tal i com ha dit s'han 
presentat dues entitats o tres. 
 
El Sr. García Ramírez respon dient que van ser tres, una ja l'havia preparat l'any anterior, es 
van posar d'acord entre ells cedint el relleu l'un a l'altre, i van ser les mateixes entitats a qui es 
va convidar, que podien preparar juntes o que arribessin a l'acord que fos. 
 
Fa un petit comentari dient que moltes entitats fan política perquè moltes es posicionen en 
moltes coses, de l'entorn natural, a nivell social, a nivell mediambiental, cultural, i tot és legítim, 
per tant, també és legítim el fet que aquestes entitats puguin destinar els recursos propis, que 
per això són propis, el que creguin convenient, en el marc democràtic i normal i de diàleg que hi 
ha a Sant Celoni.   
 
Diu que no ho comparteix i que no serà ell qui els dirà el que han de fer amb els seus diners, 
quan totes les entitats al final es posicionen en temes i promouen els valors que com a entitats 
creuen que han de defensar. 
 
Intervé el Sr. Vallhonesta per respondre que també és legítim que ell pugui opinar i dir el que 
realment pensa. 
 
Pren la paraula el Sr. Turón per preguntar si l'ajuntament es va adherir al pla estratègic, al pla 
Pirvec, al desplegament d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, del pla de la 
Generalitat per a promocionar l'ús del vehicle elèctric amb diferents tipus de càrrega ràpida, 
càrrega semiràpida i punts puntuals. 
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El Sr. Alcalde intervé per exposar que creu que ja ho van explicar, però que sinó ho farà ara. 
L'any passat es van adherir, van demanar la subvenció al respecte, se'ls va concedir una 
subvenció per tenir un punt de càrrega elèctrica per vehicles de càrrega alta. De fet, ho tenien 
tot molt lligat i en el moment en què van fer els números del que és el manteniment, el 
finançament de la inversió, significava que l'ajuntament hi posava un volum de recursos que els 
semblava molt assumible però això són contractes amb nivell de potència molt alta, per tant, 
amb costos fixes molt alts, al manteniment de la instal·lació de l'aparell, els controls, pujava 
sense fer res, de gairebé 9 ó 10.000 € cada any solament de les contractacions i el 
manteniment, sense comptar després la càrrega efectiva que es realitzés, per tant, el consum 
que es generés els va semblar en aquell moment que el cost era excessivament alt, donades 
les circumstàncies i finalment van desestimar la subvenció, però si que tenien voluntat de poder 
disposar d'un punt de càrrega aquí a Sant Celoni d'alt nivell, que són els que realment pels 
vehicles elèctrics tenen sentit, els altres són més de l'àmbit domèstic. 
 
Explica que els costos, les condicions són les mateixes, no ha canviat res, si realment la 
contractació energètica, si això tingués uns costos inferiors com administració pel fet de voler-
ho potenciar, ell creu que aquí probablement l'esforç el farien i en aquest moment no ha canviat 
res d'un any per l'altre, per tant, no s'han acollit. 
 
Intervé el Sr. Turón per afegir que si hi ha un traspàs del vehicle de roda al vehicle elèctric, 
potser ara no és el moment però potser al 2018 o al 2019 sí que estan en situació d'adherir-se. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que la decisió va ser entrar-hi en aquell moment, perquè els semblava 
que sí que valia la pena fer-ho, però una vegada analitzat els costos de manteniment, els va 
semblar en aquell moment excessivament alts pel que significava, però probablement el major 
ús de vehicle elèctric probablement els farà replantejar la situació i potser a nivell normatiu es 
canvia algun aspecte que permet que pels ajuntaments tingui un cost una mica inferior, perquè 
estigui subvencionat no solament la inversió sinó el que és el manteniment i el funcionament. 
 
Intervé el Sr. Turón per exposar que li han comentat que des de la Unió Esportiva aquest any 
no organitzen el casal d'estiu. 
 
El Sr. Alcalde diu que ho desconeix. 
 
Pren la paraula el ex regidor, el Sr. Molés per explicar que la setmana passada, va ser l’última 
vegada que va parlar d'aquest tema amb ells, que tot seguia igual en aquest aspecte, seguien 
organitzant el Casal, no en té cap notícia i avui abans del Ple estava reunit amb ells, i com 
saben han tingut algunes diferències que sembla que s'han reconduït i no els han notificat 
absolutament res d'aquest tema. En tot cas, si que ho preguntarà i que els ho traslladarà, però 
repeteix que no els han notificat res i que entén que segueixen amb normalitat el seu Casal. 
 
Pren la paraula el Sr. Saurí per manifestar primerament, perquè a vegades van perduts i 
desinformats, en relació amb les beques de menjador infantil i primària voldria fer dues 
preguntes; la primera és que demana que els facin arribar quantes beques s'han atorgat en el 
curs 2016-2017. La segona pregunta és si hi ha alguna previsió de cara al proper curs, que ara 
començarà aviat, 2017-2018 i també si hi ha la previsió d'augmentar-ne la dotació. 
 
En qualsevol cas, també val la pena recordar el que es va dir fa un parell de plens, i és si s'ha 
plantejat en algun moment els canvis de criteris d'accés en aquesta tipologia de beques, donat 
que saben que no s'arriba a totes les famílies que podrien gaudir-ne. 
 
Pren la paraula la Sra. Miracle per explicar en primer lloc que, si de cas, ja li passarà les dades 
del 2016-2017 al Sr. Saurí perquè les tingui, segon vol manifestar que evidentment que 
s'ampliarà la dotació del 2017 i del 2018 perquè hi ha una dotació més gran de pressupost i sí 
que evidentment es miraran els criteris perquè no pugui quedar gent a fora perquè hi han els 
diners i poden fer-ho, però pensa que en quant a les beques menjador han d'anar més enllà, no 
només quedant-se a nivell municipal, a nivell local, sinó que cal anar una mica més enllà en 
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quant alhora de com es treballen i venen des del Consell Comarcal, on pensa que aquí cal una 
feina en aquest sentit, i volen tenir reunions amb el Consell Comarcal perquè és una mica 
feixuc treballar les beques menjador, comporta molta feina, això de compactar dies o no 
compactar, a les famílies no els hi va molt be, a ells si que des de l'ajuntament donen suport a 
algunes famílies que necessiten més dies i que no entra pel Consell Comarcal, aclarint que és 
una mica bastant complex i és el tema que tenen sobre la taula perquè creuen que s'ha 
d'endreçar també per tot arreu. 
 
Finalment es dirigeix al Sr. Saurí referent a enviar-li les dades, i si vol poden tenir una reunió 
per parlar d'aquest tema. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. García Ramírez per explicar que el problema de les beques és que 
com a municipis només poden complementar, no poden arribar a uns preus perquè els criteris 
ja els hi venen donats i fan un esforç important en complementar, però tal i com s'ha dit abans 
de canviar els criteris, ells poden complementar i poden ampliar el complement. 
 
Respon la Sra. Miracle aclarint que quan ella es referia a ampliar els criteris o que es pot fer és  
a nivell de la part que els toca, a nivell local, i després toca tota l'altre part, que és el que ella 
comentava, que creuen que s'ha d'endreçar una mica. 
 
El Sr. Saurí diu que de fet, la part local tampoc és poc i hi ha marge de maniobra i està 
convençut que des del Consell Comarcal els atendran molt bé i cal recordar que el Consell 
Comarcal té majoria de Convergència i Esquerra Republicana i, per tant, estant convençut que 
els atendran amb els braços oberts. 
 
Formula una segona pregunta en relació a que darrerament passejant pel poble, han vist 
bastants adhesius d'aquesta tipologia, de la Campanya del Superheroi sobre el civisme i 
voldrien saber, en aquests moments, que està succeint amb aquesta campanya, quines 
accions s'han fet i quines accions es volen fer en el futur. 
 
Pren la paraula la Sra. Costa per respondre que en el seu dia van fer la roda de premsa i ho 
van explicar, que hi ha una pàgina web íntegra que només parla de la campanya de civisme, 
van escollir primer vuit temes perquè volien que el protagonisme el tinguessin les coses que els 
estaven passant ara, per tal que fos una cosa pràctica. Això venia de les queixes que hi havia 
al servei d'incidències, reclamacions i suggeriments i, per tant, era com molt matemàtic i creu 
que van fer bé de posar-ho molt pràctic i molt sobre terreny. Explica que hi han vuit capítols, un 
és del tema del vandalisme, el tema de les deposicions de gos, que com saben és el tema 
estrella, i cada mes o cada dos mesos, es treballa un tema d'aquests i hi ha algunes qüestions 
que són iguals en cada capítol, com per exemple, un capítol de vídeo del superheroi, un fulletó 
informatiu, la pàgina web, l'espai l'Informatiu que una mica dona compte dels números del 
capítol anterior i hi han algunes que són exclusives sempre, sempre hi ha algunes accions 
extres, depenent del tema que es tracta; ara estan treballant el silenci i a part de tot aquest 
material, que és igual en cada capítol, la Comissió ha determinat que seria interessant crear un 
material pels bars, les taules de bar, que és un dels temes que tenen més queixa, explicant que 
cada capítol té la seva pròpia cosa. 
 
Finalment, diu que més enllà, cada Informatiu es va donant compte del d'abans i del de després 
i coses més concretes ho poden demanar a la Comissió. 
 
Intervé el Sr. Saurí per manifestar que entenen doncs que principalment l'objectiu és l'àmbit 
comunicatiu i que el treball que han fet fins ara és d'àmbit comunicatiu. 
 
Respon la Sra. Costa per aclarir que no, que és el que es veu al final, aquí darrera hi ha, en el 
cas del tema de les deposicions de gossos, la feina potent va ser determinar quins espais del 
poble hi havia més mancança en aquesta qüestió, a on es localitzaven les queixes, quines 
papereres hi havien, a on eren, si hi havien de posar més a on s'havien de posar, amb els 
veterinaris també dient que al final la comunicació és al final de tot, que és el més important 
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perquè és el que li arriba a la gent, però la feina important és la d'abans que fa la gent de 
Seguretat Ciutadana, la gent d'Espai públic, la gent de Territori i la comissió integra totes 
aquestes àrees que són les que van guiant.  
 
Creu que està bé remarcar que s'havien imposat un ritme molt ràpid i ho han hagut d'anar fent 
una mica més lent perquè la feina s'ha fet amb profunditat i que això s'ha de valorar, que 
tampoc no calia fer-ho en mig any com s'havien proposat i ara ho han allargat una mica més 
perquè realment s'estan fent coses que estan tenint canvis estructurals que estan bé. 
 
A part que també s'estan adonant que és una cosa que no pots deixar de fer mai i que has 
d'anar fent constantment, amb més o menys intensitat perquè quan fas l'acció ho noten molt i 
passat un temps la cosa ja es refreda.     
 
Intervé el Sr. Saurí per dir que degut a aquesta feina prèvia d'acció i de prospecció que 
comentava la Sra. Costa. 
 
Un altre punt important al que vol fer esment que han de tenir present el que hi ha darrera la 
campanya, que és aquesta lògica del civisme, de la conciliació, la pacificació de l'espai, si que 
entenen que, per exemple, emprar frases com la croada, podrien mesurar una mica, perquè la 
croada té etimològicament té unes connotacions força negatives, per tant, si que seria 
convenient, tenint present quin és l'objectiu de la campanya, mesurar com comunicar però en 
darrer terme agraeix la informació. 
 
Tot seguit, pren la paraula la Sra. Montes exposant que té tres temes que vol explicar. Un és 
referent a la carretera C-35, on l'altre dia va haver un accident. Ella explica que des de que va 
començar a l'Ajuntament, a on l'equip de govern eren els socialistes, van fer una reunió i ja es 
parlava d'un carril intermedi per fer-ho possible, el pas soterrani, tot això ho van parlant, ho van 
dient però sembla bastant lent... 
 
Acaba proposant de fer una Comissió de seguiment per saber exactament com està. També es 
va dir que la rotonda que s'ha fet és una mica perillosa des del seu punt de vista i en general. 
La qüestió seria fer algun tipus d'informació al seu grup i a la resta de grups extensivament, si 
es que realment es queda en papers i en projectes o algun projecte està endavant, perquè al 
final no saps on són les coses, informació al respecte de tots els projectes que n'hi ha pendents 
de millora de la carretera C-35. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que recull el tema de la comissió i, per tant, els convocaran a la que 
disposin d'alguna documentació més, sí que tenen la constància que la Generalitat en aquests 
moments ha encarregat els estudis, a nivell tècnic s'ha vist ja una part de les propostes, 
pensant que en pocs mesos tindran els estudis definitius, del pas de vianants, de la connexió 
entre els dos polígons, per tant, el pas del Pertegàs els consta que la Generalitat està acabant 
de desenvolupar el projecte de millora de la C-35, i quan tinguin aquesta documentació els 
convocaran, els hi ensenyaran i els hi explicaran. 
 
Finalment, explica que van estar fa poc en una reunió de direcció general de carreteres i ells 
continuen insistint i estrènyer amb aquest tema, els van ensenyar el que és el projecte i content 
que segurament en dos o tres mesos, ja que el projecte es va encarregar, es va licitar, els hi 
entregaran probablement en màxim tres mesos, creient que probablement el tindran en breu i 
els convocaran per explicar-ho i ensenyar-ho. 
 
Continua la Sra. Montes per exposar una altre qüestió referent a uns estudis anomenats UPQ, 
que és operador de planta química, ara que es posa en marxa els cicles formatius de química a 
Sant Celoni, dient que aquests estudis es fan actualment a Mollet del Vallès al·legant que 
aquests estudis són necessaris per operaris de plantes químiques. A Sant Celoni no es fan i 
quan es demanen currículums resulta que aquests estudis es fan a Mollet i pregunta si es 
podrien incloure a l'Escola d'Adults o mirar d'introduir-lo aquí a Sant Celoni com un alta i que es 
pogués fer. 
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Respon el Sr. Alcalde per explicar que aquest és un tema que l'havien parlat amb el Partit 
socialista, el tenen a la llista per treballar i és cert que han dedicat esforços importants i, per 
tant, moltes hores de gestions per aconseguir el cicle de grau superior de química industrial, 
explicant que el perquè d'aquest cicle és que ja havien copsat des de fa temps la necessitat per 
part de les empreses de la substitució de persones que ocupaven el lloc d'operador de planta 
química i les demandes de les indústries en aquests moment, probablement això ha canviat al 
llarg dels anys però, en aquests moments, és una persona amb un cicle de grau superior de 
química industrial.  
 
Explica que, de fet, el propi departament, amb unes negociacions que havien tingut fa poc més 
d'un any, els va oferir un cicle formatiu intermedi i les empreses van dir que no, que ells 
necessitaven per temes de seguretat i per totes les seves normatives que sigui aquesta 
formació i estaven treballant paral·lelament amb la indústria, que és qui ha d'oferir els llocs de 
treball per la gent quan finalitza, al Departament, el propi institut, el propi Ajuntament i finalment 
això s'ha concretat aquest any en que el Departament els ha concedit aquest cicle de grau 
superior.  
 
Continua dient que ja venien treballant la sensibilització també en aquests llocs de treball, 
certament són llocs de treball tant aquest com el de Megatrònica, amb un índex d'ocupació 
quan ha acabat molt alt i creu que són d'aquelles coses que val la pena fer l'esforç perquè 
aquest és un dels objectius principals i que aquí han dedicat molt esforç.  
 
Exposa que a l'altre curs, que en alguna ocasió s'havia intentat posar en marxa i no havia estat 
possible i hi seguiran treballant però ara si que tenien molt interès en que aquest realment, 
aquest primer curs ja tenia un volum d'alumnes suficient que puguin consolidar, perquè 
certament és una gran oportunitat en la que tampoc no poden fallar i, per tant, els joves 
inicialment tenen poc interès en els llocs de treball industrials, no és de les activitats que hi hagi 
més demanda, a les que més s'apunten i, per això aquí hi ha tota una feina al darrera, amb les 
escoles, amb l'àmbit educatiu, que s'ha posat en marxa, que s'ha fet tot un pla de comunicació i 
de sensibilització, s'està treballant de la mà de tots els interlocutors. 
 
Creu que és una excel·lent notícia aquest cicle de grau superior i probablement doni peu a que 
posin en marxa altres formacions vinculades a això. 
 
Intervé de nou la Sra. Montes per manifestar que ella li ha donat peu per a que exposi tot el que 
s'ha aconseguit amb el cicle superior però ella preguntava pel curs OPQ, entenent que no és 
excloent, i que si ara hi han les instal·lacions es podria afegir, si és possible, perquè són uns 
estudis inferiors i el problema també era que no hi havien les instal·lacions a l'Escola del Baix 
Montseny, i si hi han aquestes instal·lacions i no és exclusiu, es pot afegir una oferta educativa 
doncs es podria contemplar. 
 
Intervé el Sr. Capote per afegir una aportació personal pel tema de les OPQ i és que les 
empreses quan no hi havien ofertes, ell mateix ho portava al professor, feien un pla formatiu a 
través del Comitè d'empresa, això durava molts anys, era una cosa gratuïta i la gent tenia 
aquest curs, però el problema es donava quan entraven 30 o 40 persones, però quan hi ha un 
degoteig de persones, les ETT el que fan és que agafen aquests currículums i comproven que 
tingui experiència industrial o bé que tingui fet aquest curs i es dona la paradoxa que l'empresa 
a on ell treballa, que les últimes 8 o 10 contractacions, encara que siguin parcials, però per sort 
hi ha un acord que tiren d'allà i després queden fixes encara que siguin ETT, venen tots de 
Parets i Montornès del Vallès, molts de l'empresa Bacardi, que amb la última reunió amb la 
direcció saben que estan en un poble que és industrial, que té bones garanties però a on també 
pateixen per les pudors, pels perills i cal que aquests llocs siguin d'aquí, del Baix Montseny, que 
és igual que siguin de Palau, de Riells, de Breda, que era abans aquesta política perquè fan 
poble i també poden ja explicar que fan allà, poden explicar si són una empresa perillosa 
preguntant qui ha de vendre això, i que les empreses han de posar més de part seva i les OPQ 
poden fer-les gratuïtament ells si volen, perquè abans feien aquesta formació continua a la 
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fàbrica a on hi havia un senyor que venia un cop a la setmana, donaven fitxes, i igual es feia en 
tres anys, però ho feien, volent dir que les indústries químiques de Sant Celoni han de donar 
aquest pas de col·laborar i ara mateix continuar que la gent sigui més a prop del centre de 
treball, perquè sinó les últimes contractacions que hi han a diverses indústries que agafen 
aquests currículums, venen de grans empreses químiques que estant tancant arran dels 
“vallesos” o a la Roca del Vallès i això no és just. 
 
Al·lega que alguns seran companys seus ara, però que vinguin tots ara de l'empresa Bacardi, 
aquesta gent mai s'integrarà en el poble ni el mateix poble ni la mateixa comarca, ara sabran el 
que és aquesta indústria química i no podrà tenir un sou digne, perquè parlen de les poques 
empreses que queden en aquesta comarca, que tenen sous dignes i aquestes estan molt al 
polígon nord-est perquè si vas al polígon del Molí de les Planes, és allà on hi han aquests sous 
tan precaris, joves que entren i que als 4 anys cobren 2.000 €, venen de l'empresa Bacardi i de 
tot arreu, però no venen d'aquesta zona d'aquí i ell pensa que caldria donar el pas de dir que 
aquesta formació continua encara que l'Ajuntament també s'impliqui una mica més, però que 
això si que es va fer en el temps de les grans pudors, dels grans accidents químics ...i si que 
moltes indústries tenien aquell gabinet seu del que era comunicació i li deien que el millor 
defensor que tenien a la indústria eren els propis veïns i que si tenien que llogar a algú que fos 
sempre de la zona però aclareix que això s'ha perdut i aquestes empreses comunicatives ja no 
tenen aquesta pressió, i no és just això, que també quan fan aquestes reunions que es fan, 
igual que als Comites d'empresa es diu que no és just i que es preguntarien que quanta gent 
s'ha agafat aquí, perquè les últimes 15 persones són tots de Granollers cap amunt i que no 
estan integrades en aquesta zona. 
 
Respon el Sr. Alcalde dient que comparteix totalment el que ha exposat el Sr. Capote, diu que 
fa molts anys que està a l'Ajuntament de Sant Celoni, per tant, aquest tema el coneix, ha estat 
també al govern i és coneixedor de la importància que té aquest tema i creu que precisament 
havia aconseguit el cicle de grau superior els permetrà tenir persones del municipi que estiguin 
formades i que ho desitgin i que els permetrà tenir a persones del municipi que ho desitgin, 
estar formades perquè les empreses i ell està convençut prefereixen agafar persones del poble, 
de l'entorn perquè no hi ha gent formada i com que no hi ha gent formada, acaben agafant gent 
que ve d'altres formacions d'altres llocs i creu que és una excel·lent oportunitat perquè a 
l'institut s'han de fer unes obres per habilitar els espais per als laboratoris i segur que això els 
obrirà oportunitats d'altres tipus de formacions, d'altres nivells i poden donar sortida a totes 
aquestes indústries. 
 
Per aquest motiu, haver obert aquesta porta els dona peu a que passi precisament això que 
estava explicant la Sra. Montes. 
 
En darrer terme, la Sra. Montes afegeix que li queda un darrer tema i és el de la neteja del 
poble. L’última vegada que van parlar li sembla que quedava algun any de concessió del Pla 
estratègic de neteja que havia del poble, que desconeix quan temps falta però el que és obvi és 
que ella té queixes de la zona del Sot de les granotes, a més a més l'Ajuntament no talla les 
herbes, és obligatori per a tots els veïns i les àrees de l'Ajuntament i no estan netes, amb 
herbes molt altes, faroles sense llum i es veure si es canviarà una mica el sistema de circuit 
que fa actualment de cara a la nova proposta neteja, perquè als barris contigus hi han queixes 
importants i a ella li arriben. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ho recull, que de fet el contracte encara... 
 
Interromp la Sra. Montes per preguntar quan perquè eren dos anys i la darrera vegada els 
van... 
 
El Sr. Alcalde respon dient que creu que el de neteja viària fins a finals de l'any 2018. 
 
Torna a intervenir per preguntar la Sra. Montes si es podrà revisar. 
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El Sr. Alcalde respon que el contracte en el moment en què es signa està com està. 
 
La Sra. Montes parla de les freqüències de neteja i de fer les auditories de barri. 
 
Respon el Sr. Alcalde que si que es poden revisar freqüències, però que si les treus d'aquí s'ha 
de tenir en compte com fas el repartiment, perquè tens un volum d'hores, uns costos i, en tot 
cas, els has de bellugar. 
 
La Sra. Montes pregunta al Sr. Alcalde si a ells els consta que falta neteja al poble o no els hi 
consta. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que no amb la intensitat que diu la Sra. Montes, que tenen 
reclamacions puntuals que normalment les atenen, que a vegades venen determinades per la 
pròpia persona que està fent la feina, que a vegades s'ha d'estar una mica més a sobre, hi ha 
zones que la gent està més satisfeta, aquí hi han elements a vegades personals que hi poden 
jugar, creient que sempre és millorable la neteja viària d'un poble perquè estan parlant de la via 
pública a on passa gent, a on es pot netejar al matí i a migdia si és un lloc a on hi ha passa 
molta gent, la gent llença coses... 
 
La Sra. Montes diu que la gent acaba de passar i no està net. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que si la gent passa i no està net és que no fan be la seva feina i han 
d'estar-hi més a sobre. 
 
En relació al tema de les herbes quan arriba aquesta època és un problema, perquè sobretot 
aquest any que ha plogut força, les herbes creixen molt, la dotació de personal que ells tenen, 
tenen planificada tota l'actuació, però no totes es poden fer de cop i l'herba tota creix de cop, la 
tenen ordenada, intenten arribar a tot arreu però la dotació de personal que tenen no permet al 
mateix temps actuar ni a totes les parcel·les, ni a totes les zones que tenen, probablement en 
contractes posteriors s'hauran de plantejar si posar més recursos econòmics per ampliar i per 
augmentar el nombre de freqüències amb la que es fan unes actuacions o les altres però que, 
en qualsevol cas, la zona del Sot de les Granotes que li està dient, ho revisaran i miraran a 
veure com està funcionant. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:03 hores i s’estén la 
present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.  
 
 

L’alcalde              El secretari, 
Francesc Deulofeu Fontanillas        Sergi Ribas Beltrán  
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