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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 14 D'ABRIL DE 2000

_____________________________________________________________

Sant Celoni, catorze d'abril de dos mil.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial, a les 10 hores i 25
minuts del vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’Alcalde
Joan Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió ordinària del Ple
de l'Ajuntament, les regidores Pilar Martí Coll i Adela Gener Sánchez i els
regidors Josep Arenas Serra, Josep Capote Martín, Miquel Vega Vega,
Francesc Garcia Mundet, Antoni Pujol Rovira, Pedro Checa Rubio, Raul
Casado Jiménez, Jaume Figueras Coll, Francesc Giol Planas, Josep Alsina
Lloreda, Ramon Segarra Montesó, César Gómez Sinobas i Josep M.
Pascual Arenas, assistits pel secretari de la Corporació José Luis González
Leal i amb la presència de l'interventor interí Joan Muntal Tarragó.

Excusa la seva assistència el regidor Antoni Ruiz Álvarez.

S’obre la sessió a l'esmentada hora de les 10 i 25 minuts del vespre i el Sr.
alcalde dóna la paraula al públic assistent, per si algú vol comentar alguna
qüestió relacionada amb l’ordre del dia de la sessió d’avui. Atès que ningú fa
ús de la paraula, es comencen a tractar els punts continguts a l'ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES DUES SESSIONS
ANTERIORS.-

El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular
alguna observació als esborranys de les actes de les dues sessions
anteriors, els quals es van distribuir juntament amb la convocatòria i, en no
formular-se'n cap, per unanimitat s'acorda aprovar-los.

2.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT
PEL SR. MANEL TORRENT BUSQUETS I D’ALTRES, CONTRA LA
RESOLUCIÓ DE LES SEVES AL·LEGACIONS CONTRA LA IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA
REALITZACIÓ D’OBRES DE CLAVEGUERAM AL PASSEIG DE LA
RECTORIA VELLA.-
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Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. Manel Torrent Busquets, la
Sra. Anna Casas Cortina i el Sr. Joan Riera Sala contra acord del Ple de la
Corporació de data 4 de febrer de 2000 pel qual es resoleren les al·legacions
formulades en recurs contra les contribucions especials imposades per la
realització de les obres de construcció d'un tram de clavegueram a la
proximitat de la riera Pertegàs i part d'urbanització al passeig de la Rectoria
Vella.

Atès que en data 13 de setembre de 1999 esdevingué definitivament aprovat
el projecte tècnic d'obres ordinàries d'urbanització de la vorera i clavegueram
del passeig de la Rectoria Vella, en el tram comprès entre l'avinguda
Catalunya i el carrer 11 de setembre.

Atès que en data 13 d'octubre de 1999 per part de l'Alcaldia es decretà la
incoació del corresponent expedient per a la imposició i ordenació de les
contribucions especials necessàries per al finançament de les obres
contingudes al projecte abans referit.

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 2 de novembre de 1999
aprovà la imposició i ordenació de les contribucions especials que ara
s'impugnen i que l'esmentat acord, juntament amb l'expedient instruït a
l'efecte, fou exposat al públic pel termini legalment preceptiu a través de la
inserció dels anuncis que van ser considerats necessaris d'acord amb la
legislació vigent.

Atès que amb posterioritat es procedí a la notificació dels acords als
propietaris afectats, per tal que aquests en tinguessin coneixement i
poguessin exercitar els mitjans que, en defensa dels seus drets legítims, els
concedeix l'ordenament.

Atès que en data 10 de gener de 2000 es procedí per part del Sr. Manel
Torrent Busquets, la Sra. Anna Casas Cortina i el Sr. Joan Riera Sala, a
interposar recurs de reposició en contra de les contribucions especials
imposades per la realització de les obres de construcció d'un tram de
clavegueram al passeig de la Rectoria Vella.

Atès que en data 31 de gener de 2000 els Serveis Tècnics municipals
procediren a l'emissió d'un informe tècnic i que el Ple municipal en sessió del
dia 4 de febrer de 2000 va resoldre les al·legacions contingudes al referit
recurs.

Atès que novament en data 13 de març de 2000 el Sr. Manel Torrent
Busquets, la Sra. Anna Casas  Cortina i el Sr. Joan Riera Sala han presentat
recurs de reposició contra l'acord del Ple de la Corporació de data 4 de
febrer de 2000 pel qual es resoleren les al·legacions formulades en recurs
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contra les contribucions especials imposades per la realització de les obres
de construcció de clavegueram al passeig de la Rectoria Vella.

Atès que en data 31 de març de 2000 ha estat emès informe tècnic en
relació amb les al·legacions que es contenen al nou recurs de reposició a
què es fa referència al punt precedent.

Atès que als antecedents consignats li són d'aplicació els següents
fonaments de dret:

Qüestió preliminar:

Abans de formular cap al·legació, els recurrents centren l'objecte del recurs
únicament en la part que afecta a la construcció de la claveguera, sense
tornar a incidir en la resta de qüestions controvertides al recurs de reposició
formulat en data 10 de gener de 2000.

En referència a la primera de les al·legacions:

Els recurrents, en defensa dels seus drets, al·leguen en primer lloc els
següents motius impugnatoris:

- Contra la desestimació de les al·legacions de caràcter tècnic respecte del
disseny de les obres a executar realitzat al projecte redactat pels Serveis
Tècnics municipals, s'argumenta que les impugnacions es realitzaren quan
van tenir coneixement de la realització de les obres arrel d'una reunió
sostinguda amb el Sr. Francesc Garcia Mundet.

- Que el regidor va prendre nota però que el projecte va ser enviat al Ple
sense rectificar-ne una sola coma.

- Que, estant fora de termini al temps de la realització de l'entrevista amb el
regidor, tot està decidit.

D'acord amb l'article 219.2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya i l'article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, els projectes considerats d'obres ordinàries per a ser aprovats
han de seguir la tramitació següent:

1. Formació del projecte.

2. Aprovació inicial per part de l'òrgan municipal competent.
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3. Exposició pública per un termini mínim de 30 dies a través de la fixació
d'anuncis als diaris oficials corresponents i al tauler d'edictes de la
corporació.

4. Resolució de les al·legacions que hagin estat presentades i aprovació
definitiva per part de l'òrgan competent per a la seva aprovació inicial.

5. Contra l'aprovació definitiva hi caben els recursos establerts per la llei.

D'acord amb l'anterior, la reunió sostinguda pel regidor d'Urbanisme amb els
propietaris afectats per la realització de les obres es realitzà als efectes de
què els propietaris tinguessin complida informació de les intencions de
l'administració i poguessin opinar en relació amb les obres a realitzar.

No obstant l'anterior, malgrat que les opinions que siguin expressades per
part dels ciutadans sempre són tingudes en compte per l'Ajuntament de Sant
Celoni, no es poden considerar com al·legacions atès que estan fora del
camí procedimental legalment establert. Les al·legacions només poden
presentar-se dins el termini previst als efectes, si no es presenten o són
desestimades els ciutadans encara poden reaccionar a través de la via del
recurs.

En el cas que ens ocupa no ha estat portada a terme cap d'aquestes
actuacions per part dels recurrents, només reaccionant en contra de la
imposició de les contribucions especials a través de la interposició dels
recursos a què tenen dret i que es resolen per part d'aquest Ajuntament
conforme a dret, i, per tant, els projectes tècnics són ferms i consentits.

Es reitera, d'acord amb l'anterior, que les al·legacions de caràcter tècnic no
són admissibles en el moment procedimental que ens trobem, atès que es
tracta d'impugnar els acords d'imposició i ordenació de les contribucions
especials que han de finançar part del cost de la obra ja definida pel
document tècnic definitivament aprovat.

És per tot l'exposat que procedeix desestimar l'al·legació formulada i
confirmar els actes impugnats atès que són plenament conformes a la
legalitat vigent.

En referència a la segona de les al·legacions:

Els recurrents, en defensa dels seus drets, al·leguen en segon lloc els
següents motius impugnatoris:
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- Es desestima l'anterior recurs amb l'argument que des de la planta
subterrània (d'on no surt cap emissió d'aigües brutes) les aigües de pluja no
poden abocar al clavegueram general.

- Que cap tècnic municipal ha comprovat de forma personal els fets
esmentats, no tenint un criteri de primera mà, que per part dels recurrents sí
ha estat feta la comprovació a través d'un altre tècnic.

- Que se'ls obliga a tirar les aigües de pluja a la claveguera quan a la resta
del casc urbà són desviades fora de la claveguera i portades directament a
la riera.

- Que al projecte es diu que la claveguera es fa amb la finalitat de què els
veïns aboquin les aigües fecals, que actualment s'aboquen a la riera, a la
claveguera.

- Que la claveguera que es construeix té una longitud de 71 metres i que si
el recurs prospera tindria 35 metres i el cost dels altres veïns no es veuria
afectat.

- Que en una reunió sostinguda amb el regidor d'Urbanisme es va intentar
demostrar que no era necessari construir tota la claveguera; el regidor va dir
que ho faria comprovar però que, malgrat es veiés que no feia falta tanta
claveguera, haurien de pagar igual atès que el projecte és considerat com un
tot.

- Es demana la possibilitat de contrastar l'opinió dels tècnics de l'Ajuntament
amb la d'uns altres que puguin demostrar que ells no abocaran aigües fecals
fora de la claveguera general des de qualsevol punt de les finques.

Totes les al·legacions formulades per part dels recurrents es centren en la
necessitat de construir la claveguera de tal manera que faci servei a les
finques de la seva propietat. Aclarit aquest extrem la resta d'al·legacions que
es sustenten en ell seguiran la resolució que de la qüestió principal s'adopti.

L'informe tècnic municipal de data 31 de març de 2000 acredita de forma
molt clara la necessitat de què les finques situades al passeig de la Rectoria
Vella números 54 i 56 i d'altres dels seus voltants disposin del servei de la
claveguera que es projecta construir, tot en base als següents arguments:

Les finques del passeig de la Rectoria Vella números 54 i 56 queden
situades entre el dit passeig i la zona verda del sector Residencial Esports,
aquesta zona verda té una cota aproximadament 4,5 m inferior a la cota del
passeig; el col·lector existent en el passeig de la Rectoria Vella té una cota
de -1,56 m.
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Actualment les finques números 54 i 56 del passeig de la Rectoria Vella
tenen una connexió d’aigües fecals recollides al nivell de la planta baixa al
col·lector existent en el passeig de la Rectoria Vella i aboquen les aigües
pluvials del pati a la riera.

Valorant la situació actual, els Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament varen
projectar la construcció d’una claveguera per recollir les aigües fecals de la
totalitat de les finques.

La decisió es va prendre per la necessitat de recollir les aigües residuals de
les finques que les aboquen a la riera, donar servei a la finca no construïda i
evitar que les finques que tenen connexió de residuals al passeig des de la
planta baixa, no aboquin les aigües residuals que es puguin produir al
soterrani directament a la riera, doncs no és possible que de manera natural
aquestes aigües residuals que es puguin produir al soterrani desguasin a la
claveguera existent. Sempre la construcció d’una claveguera que pugui
donar servei a la totalitat d’una finca inclòs els soterranis o les parts mes
inferiors d’aquesta és una millora per dita finca, si no actualment sí per les
necessitats que puguin venir mes endavant.

L’Ajuntament no obliga mai a abocar les aigües pluvials a la claveguera
d’aigües fecals. És norma d’aquest Ajuntament el no deixar connectar una
escomesa directa d’aigües pluvials de la finca a la xarxa d’aigües pluvials
pública, per tal d’evitar abocaments indeguts per error a la xarxa d’aigües
netes.

Aquests fets donen com a resultat la necessitat de realitzar les clavegueres
que donin servei als habitatges en qüestió, malgrat que no s'utilitzi el servei
de moment, atès que la disponibilitat d'aquest provoca l’existència del
benefici especial i l'augment de valor en les finques dels recurrents.

Resta molt clara i justificada la postura del municipi a l’incloure les finques
propietat dels recurrents com a especialment beneficiades per la qual cosa
es creu innecessària qualsevol posterior comprovació.

És per tot l'exposat que procedeix desestimar l'al·legació formulada i
confirmar els actes impugnats atès que són plenament conformes a la
legalitat vigent.

A la vista dels antecedents de fet i fonaments de dret consignats
anteriorment, i a proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, per unanimitat, el Ple municipal acorda:
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Primer.- Desestimar en tots els seus extrems el recurs de reposició
interposat per part del Sr. Manel Torrent Busquets, la Sra. Anna Casas
Cortina i el Sr. Joan Riera Sala contra l'acord del Ple de la Corporació de
data 4 de febrer de 2000 pel qual es resoleren les al·legacions formulades en
recurs contra les contribucions especials imposades per a la realització de
les obres de construcció d'un tram de clavegueram a la proximitat de la riera
Pertegàs i part d'urbanització al passeig de la Rectoria Vella.

Segon.- Notificar aquest acord als interessats en el termini de deu dies
comptadors des de l'endemà de la seva adopció, amb expressió dels
recursos a què tinguin dret.

Tercer.- Habilitar el Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat dels acords
presos.

3.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL FORMULADA PEL SR. JAVIER
PARDO CLOS I PER LA SRA. ELISENDA PARDO CLOS, PER
PRESUMPTES DANYS A LA SEVA PROPIETAT DEL CARRER MAJOR
17 DE LA BATLLÒRIA.-

Intervé el Sr. Figueras i diu que la raó principal per la que es desestima la
reclamació és la seva prescripció, però li sembla que també hi ha algun
escrit anterior, que no constava com entrat a l’Ajuntament.

Explica el Sr. Alcalde que en data 29 de juny de 1998 els interessats van
presentar un escrit al registre d'entrada de l'Ajuntament manifestant que
havien sentit uns sorolls forts a la casa del costat, que és l'edifici municipal
que dóna al carrer Major i que és la continuació de la Unió Batllorienca, el
qual a l’estiu d'aquell any es va començar a reparar per part de l’Ajuntament.

Els reclamants afirmen que el mes de juny de 1999 van presentar també un
paper que parlava d'uns degoters i d'una antena caiguda. Però no hi ha
constància que aquest document tingués entrada de manera formal a
l'Ajuntament.

El Sr. Pujol diu que els tècnics van determinar que no hi havia cap relació
entre els desperfectes i l'actuació municipal. Cal tenir en compte que és una
casa del segle XVIII i alguns elements estructurals, com ara les bigues, són
ja molt vells.

Després d’aquestes intervencions i,
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Atès que a l'estiu de 1998 per part de l'Ajuntament de Sant Celoni es procedí
a iniciar obres de reparació i consolidació de l'edifici de la seva propietat
situat al carrer Major número 15 de La Batllòria, obres que foren executades
per part de la mercantil Construcciones Curto SA, adjudicatària de  la licitació
tramitada a l'efecte.

Atès que en data 29 de juny de 1998 el Sr. Javier Pardo Clos i la Sra.
Elisenda Pardo i Clos presentaren un escrit al registre general municipal en
el què es posava de manifest que es va sentir un gran soroll a l'immoble de
propietat municipal i, als efectes d'esbrinar el que havia passat, es
demanava una revisió per part dels Serveis Tècnics municipals.

Atès que en data 15 de març de 2000 es presenta al registre general
municipal per part del Sr. Domingo Martínez Coruña, en nom i representació
del Sr. Javier Pardo Clos i de la Sra. Elisenda Pardo Clos, un escrit en el
qual es reclamen danys de la finca propietat dels segons, sita al carrer Major
número 17 de La Batllòria.

Atès que s'afirma a l'escrit de reclamació que en data 17 de juny de 1999,
davant el mutisme de l'administració, es reiterà la corresponent actuació de
l'Ajuntament de Sant Celoni per a la reparació del dany causat als propietaris
sense que s'hagi contestat fins a la data.

Atès que, en contra del que s'afirma per part del reclamant, la carta a que es
fa referència a l'apartat anterior i que s'adjunta amb l'escrit de reclamació,
adoleix dels defectes que es relacionen:

• No ha estat mai presentada al registre municipal, la mateixa còpia adjunta
no porta imprès el corresponent segell d'entrada, com es desprèn de les
comprovacions efectuades a l'efecte i que es certifiquen a l'expedient.

 
• Tampoc la còpia de l'esmentat escrit no porta signatura de cap persona.
 
• Al cos de l'escrit no es reclama cap dany diferent a la reparació d'unes

goteres i la reposició de l'antena de TV caiguda a la teulada, en
incongruència amb el que es reclama en l'escrit que per aquest s'informa.

Donat que a l'escrit de referència s'afirma que els danys van estar causats
per l'activitat municipal consistent en les obres d'enderroc i reforma de
l’edifici de propietat municipal sita al carrer Major número 15 de La Batllòria i
per tant es diu que la responsabilitat d'aquells correspon al municipi, el Sr.
Alcalde per decret de data 22 de març de 2000 ha disposat la incoació del
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corresponent expedient a fi de determinar les responsabilitats que siguin
procedents així com el tràmit a seguir.

Atès que la responsabilitat de les administracions públiques per danys
causats als particulars es regula al Títol X de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, segons els principis generals que es
contenen a l'article 139 del text legal que és del tenor literal següent:

"Articulo 139. Principios de la responsabilidad.

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos."

Atès que als efectes de que sigui declarada la responsabilitat patrimonial de
les administracions públiques és necessari que concorrin els requisits que
s'estableixen a l'article 139.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, que es transcriu a continuació:

"Artículo 139. Principios de la responsabilidad.

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo
de personas."

Per la qual cosa l'administració haurà de declarar la seva responsabilitat
sempre que es donin aquests requisits, sense que sigui rellevant que
l'actuació de l'administració hagi estat culposa o no, atès que es tracta d'una
responsabilitat de caràcter objectiu.

Atès que als efectes de declarar la responsabilitat de l'Ajuntament de Sant
Celoni cal seguir els tràmits establerts a l'article 142 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, que al seu apartat 3 remet al Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las administraciones públicas en materia de
responsabilidad patrimonial.
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Atès que el mateix precepte, al seu apartat 4, així com l'article 4.2 del
Reglament esmentat estableixen que, en tot cas, el dret a reclamar prescriu
a l'any de produït el fet o l'acte que motivi la indemnització.

Atès que el dany pel qual es pretén indemnització es va produir, segons
s'afirma pels reclamants, al juny de 1998, per la qual cosa es pot deduir
clarament que entre aquesta data i la data d’interposició de la reclamació ha
transcorregut un any, vuit mesos i quinze dies, lapse de temps clarament
superior a l'establert com a de prescripció de les pretensions dels declarants
que anteriorment s’ha citat.

És per l'anterior que l'Ajuntament de Sant Celoni té l'obligació de considerar
els drets a reclamar del Sr. Javier Pardo Clos i la Sra. Elisenda Pardo Clos
com a prescrits, el que eximeix d'entrar en el fons de la qüestió i obliga a
declarar la inadmissió de la reclamació.

Atès que per a la determinació de la competència per a la declaració de
responsabilitat, l'article 142.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú es remet a la normativa de règim local, i aquesta es conté als articles
21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
i a l'article 50 del ROFRJ, que en el seu punt 12 determina com a
competència del Ple el reconeixement extrajudicial de crèdits.

A proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per quinze vots favorables
de les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega,
Garcia, Pujol, Checa, Casado, Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Pascual i
amb l’abstenció del senyor Gómez, el Ple municipal acorda:

Primer.-  Declarar prescrit el dret a reclamar del Sr. Javier Pardo Clos i la
Sra. Elisenda Pardo Clos en referència als presumptes danys patits a
l'immoble de la seva propietat situat al carrer Major número 17 de La
Batllòria, com a conseqüència de les actuacions municipals portades a terme
a la casa de propietat municipal situada al número 15 del mateix carrer.

Segon.- Inadmetre la reclamació efectuada per concórrer la prescripció
declarada.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement i als
efectes escaients, en el termini de deu dies comptats de l'endemà de la seva
adopció, amb expressió dels recursos a que tinguin dret.
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Quart.- Habilitar el Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat dels acords
presos.

Abans de passar al quart punt de l'ordre del dia, intervé el Sr. Alcalde i, com
a cosa excepcional, dóna la paraula a un grup de veïns que s’han personat a
la sala de Plens perquè pensaven que a l’ordre del dia hi figurava una moció
del grup municipal d’IC-V sobre "Derivados Forestales SA".

Pren la paraula un representant dels veïns per a expressar la seva sorpresa
pel fet de què a l'ordre del dia no hi hagués inclosa la moció presentada pel
grup municipal IC-V a la sessió del Ple municipal del dia 8 de gener de 2000.
En aquella sessió es va deixar la moció sobre la taula perquè havia de ser
consensuada per tots els grups municipals. Passats tres mesos i per les
informacions de què disposaven, creien que la moció ja havia estat
consensuada, però veuen que estaven equivocats.

En aquest moment, apart de no estar inclosa a l'ordre del dia la moció, s'els
demanen 15 dies més. Davant aquesta actitud de la corporació, consideren
que s'els estan donant llargues i que sembla que alguna cosa s'està ocultant
per no afrontar la situació d'una vegada i insisteixen en què les raons que es
donen no són més que excuses per maquillar una postura poc
col·laboradora.

Com a conclusió de les seves paraules, el representant dels veïns manifesta
que, un cop feta deliberació entre ells i com a mostra de bona voluntat estan
disposats a esperar uns altres 15 dies, però que en cas de què l'Ajuntament
continuï en la seva postura passiva, procediran a mobilitzar-se i a emprendre
accions de pressió.

El Sr. Arenas pren la paraula per a contestar al representant dels veïns que
la reunió de portaveus ja es va fer i que la moció està consensuada i el fet de
què avui estigui inclosa a l'ordre del dia per a la seva votació, no és un
problema de falta de voluntat. Existeix una lamentable confusió i davant
d'ella comprèn que el veïnat es trobi neguitós per aquest retard.

El Sr. Alcalde remarca que el primer Ple que es celebri portarà en el seu
ordre del dia la moció que es va presentar i que estarà consensuada per
totes les forces polítiques, i si no està consensuada també es portarà i es
veurà el resultat de les votacions, però el que és segur és que hi haurà una
definició oficial sobre la qüestió.
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El representant dels veïns torna a manifestar que esperaran els quinze
dies però que si el Ple no es celebra o no es tracta la moció o que tractant-se
no és de l’agrat dels veïns es procedirà a realitzar accions de pressió per tal
que siguin escoltades les seves reivindicacions.

4.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
APROVANT L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI AL
PACTE TERRITORIAL DEL BAIX MONTSENY PER AL
DESENVOLUPAMENT I L’OCUPACIÓ.-

Intervé el Sr. Arenas per fer una explicació del que significa el pacte
territorial. Sintetitzadament diu que, per tota una sèrie de raonaments, es
considera que les polítiques d'ocupació que fins ara s'han fet des dels
Ajuntaments de cada municipi, a partir d'ara es creu que s'han de dur a
terme des del territori.

La delimitació dels diversos territoris ve marcada per un estudi de la
Universitat Autònoma de Barcelona, que ha definit uns mercats de treball de
tota la província de Barcelona.

Així, el nostre municipi és cap d’un mercat de treball que s’ha passat a
anomenar del Baix Montseny, tot i que inicialment es deia mercat de Sant
Celoni. És l'Ajuntament de Sant Celoni qui lidera aquest mercat perquè és
qui disposa de les infrastructures i els recursos necessaris per a poder-ho
fer, i a partir d'aquí s’ha engegat aquest pacte.

Continua explicant el Sr. Arenas que es porta treballant en aquest tema des
del mes de gener i que s'han fet reunions amb els diversos Ajuntaments de
la zona del Baix Montseny, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, els
agents socials com els sindicats CCOO i UGT, l’Associació d’Empresaris del
Baix Montseny, l’Associació en defensa del Montnegre-Corredor, la Unió de
Botiguers de Santa Maria de Palautordera i la Unió de Botiguers de Sant
Celoni.

S’ha partit del diagnòstic de la realitat (de les amenaces, de les fortaleses i
de les oportunitats del territori) i s’ha elaborat un dossier amb la programació
de les accions a realitzar en el període 2000-2003. Aquest document es
portarà a Madrid i serà el cavall de batalla per a aconseguir subvencions dels
Fons Socials Europeus.

En definitiva, la filosofia del pacte territorial és que, en el camp de l'ocupació,
es pugui fer una acció conjunta des del territori que tingui un pes més gran.
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D’altra banda el pacte territorial fins i tot es pot derivar a molts altres
àmbits del món local.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni al
Pacte Territorial del Baix Montseny per al Desenvolupament i l’Ocupació.

Atès que la reforma dels Fons Estructurals Europeus per al període 2000 -
2006 ha impulsat la generació dels anomenats Pactes Territorials com
l’instrument al voltant del qual s’articulen totes les accions de promoció
econòmica i foment de l’ocupació a nivell local.

Atès que la Diputació de Barcelona té com un dels seus eixos prioritaris
vertebrar la seva estratègia de desenvolupament local al voltant dels Pactes
Territorials, en tant que instruments de concertació i planificació estratègica.

Atès el treball realitzat per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament,
conjuntament amb tots els Ajuntaments i els agents socio-econòmics del
Baix Montseny, per tal de planificar i consensuar la política de promoció
econòmica per al període 2000 - 2003.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 29 de març de 2000 s’ha aprovat
l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni al Pacte Territorial del Baix
Montseny per al Desenvolupament i l’Ocupació.

Atès que aquesta adhesió queda condicionada a que el Ple municipal
ratifiqui la referida resolució.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per unanimitat, el Ple municipal acorda:

Ratificar la resolució de l’Alcaldia de data 29 de març de 2000 per la qual
l’Ajuntament de Sant Celoni s’adhereix al Pacte Territorial del Baix Montseny
per al Desenvolupament i l’Ocupació.

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD D’ADHESIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI AL CONSORCI DE TURISME DEL
VALLÈS ORIENTAL.-

Intervé el regidor de Promoció Econòmica, Sr. Arenas, i explica que el
Consorci de Turisme del Vallès Oriental es va constituir l’any 1999 i es tracta
de la unió dels municipis de la comarca de cara al foment del turisme. En
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aquesta nova legislatura l'equip de govern ha començat a treballar en la
vessant turística de Sant Celoni i es considera que el municipi ha d'integrar-
se al Consorci.

S'han mantingut contactes amb la Diputació de Barcelona, que té uns
programes molt interessants per a orientar el turisme d’una zona i des de la
mateixa Diputació s'ha recomanat de formar part d'aquest Consorci perquè
és des d'on s’engega el primer programa de la Diputació. Es creen els
anomenats grups de competitivitat, formats per tots els agents de turisme de
la zona, públics o privats, amb un agent dinamitzador que proporciona la
Diputació i a partir d'aquests grups es comença a fer propostes i a engegar
el procés.

Recentment es va fer la primera trobada d’aquest grup i, considera el Sr.
Arenas, que com a municipi hem de formar part del Consorci de Turisme del
Vallès Oriental, independement que des de l'Ajuntament es duguin a terme
altres iniciatives en el camp del turisme. Cal assenyalar que la quota per
pertànyer al Consorci és 185.000 ptes/anuals.

Explica el Sr. Alcalde que alguna de les coses que ja s’han fet des del
Consorci és, per exemple, el traçat d'una ruta per diferents indrets de la
comarca, que contempla llocs d’interès a visitar ara el Montseny, el
Montnegre o l’església de Sant Celoni, així com també inclou una vessant
gastronòmica. En definitiva, aquesta acció conjunta que es vol portar a terme
des del Consorci representa un salt qualitatiu.

Indica el Sr. Arenas que l’agent dinamitzador de la zona és l’ex-diputat de
Turisme de la Diputació, el que ja és una garantia del nivell del projecte.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha constituït el Consorci de
Turisme amb les següents finalitats:

a) Promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i
comercial de la comarca del Vallès Oriental.

b) Incrementar i millorar l’oferta turística del Vallès Oriental.
c) Coordinar tots els sectors interessats en el foment del turisme.
d) Promoure programes de millora de la imatge turística de la comarca i

accions orientades a la seva promoció, promovent i donant suport a la
presència del sector turístic del Vallès Oriental en els mercats turístics,
així com desenvolupar nous productes turístics.

e) Coordinar la tasca d’informació dels patronats i oficines d’informació
turística, així com afavorir-ne de nous.
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f) Representar els interessos turístics del Vallès Oriental en organismes

d’àmbit superior.
Atès que Sant Celoni gaudeix d’una situació geogràfica singular, situat a la
plana de la Tordera entre el massís del Montseny i la serra del Montnegre i
molt a prop dels principals eixos de comunicació. Des dels anys 50, el
municipi s’ha decantat pel sector industrial com a font principal d’activitat,
però els darrers anys el sector serveis està guanyant pes específic. El sector
turístic no ha estat aliè a aquesta dinàmica. El Montseny rep anualment un
milió i mig de visitants i el Montnegre prop de mig milió.

Atès que de sempre Sant Celoni ha tingut la vocació de captar part del volum
d’activitat econòmica que aquest turisme genera. Si bé la situació fa que la
major part d’aquests visitants accedeixi als espais naturals protegits passant
per Sant Celoni, la manca d’atractius comercials i turístics del nucli ha
provocat un gran nombre de passavolants que fins ara ha impedit que el
municipi gaudís de beneficis per aquest concepte.

Atès que l’Ajuntament no resta aliè a aquesta constatació, i amb el suport de
l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona i el Fons Social
Europeu, va realitzar l’any 1998 un estudi que permetés detectar què es pot
fer des de Sant Celoni per captar una part de l’important volum econòmic
que generen les visites als espais naturals que ens envolten.

Atès que el treball Anàlisi de viabilitat d’un centre de serveis turístics a Sant
Celoni defineix les condicions per a la viabilitat econòmica d’un centre
d’atenció als visitants i indica altres actuacions que s’haurien de dur a terme
per tal que el municipi captés més visitants. El denominador comú de les
conclusions es troba en la necessitat de cooperació amb altres municipis del
Baix Montseny, amb la Diputació de Barcelona i, especialment, amb
l’empresa privada.

Atès que la continuïtat d’aquest estudi queda recollida en la línia de treball
definida al Pacte Territorial del Baix Montseny pel Desenvolupament i
l’Ocupació, centrada en el suport a creació d’activitat econòmica i ocupació
vinculada al turisme, amb la complicitat de tots els agents públics i privats
amb interessos en el desenvolupament d’un model turístic i comercial
sostenible al territori.

Atès que en aquest context de cooperació, el Consorci de Turisme del Vallès
Oriental esdevé un fòrum de relació adequat per al desenvolupament d’una
política de turisme coordinada i consensuada entre les diferents entitats
públiques i privades de la comarca.
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A proposta de la Comissió informativa de Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per unanimitat, el Ple municipal acorda:

Primer.- Adherir l'Ajuntament de Sant Celoni al Consorci de Turisme del
Vallès Oriental per a l'assoliment de les finalitats expressades als seus
estatuts.

Segon.- Acceptar expressament els estatuts del Consorci de Turisme del
Vallès Oriental, el reglament orgànic de funcionament i la normativa general
de l'entitat, comprometent-se l'Ajuntament de Sant Celoni a complir-los
fidelment.

Tercer.- Sol·licitar del Ple del Consorci, a través del seu president,
l'acceptació de l'adhesió formulada per l'Ajuntament de Sant Celoni.

Quart.- Designar com a representant de l'Ajuntament de Sant Celoni dins els
òrgans de govern del Consorci, el Sr. Josep Arenas i Serra, regidor de
Promoció Econòmica.

Cinquè.- Habilitar el Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat dels acords
presos.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ELEVACIÓ A ACORD MUNICIPAL DE
LA RESOLUCIÓ DEL CONSELL DE REGIDORS DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA.-

El Sr. Arenas explica que aquest tema va molt lligat amb els pactes
territorials. A l'última reunió de regidors de Promoció Econòmica de la
província es va aprovar una resolució que representa el compromís de cada
Ajuntament de treballar en els pactes territorials i sol·licitar de les altres
administracions supralocals el reconeixement de que el més idoni per a
promoure polítiques de promoció de l’ocupació és des de l’àmbit local.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de la resolució del Consell de
regidors i regidores de Promoció Econòmica i Ocupació de la província de
Barcelona.

Atès que el Consell de regidors i regidores de Promoció Econòmica i
Ocupació reunit l’1 de març de 2000 a la ciutat de Vic, va aprovar per
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unanimitat dels vint-i-tres assistents una resolució sobre l’acció del món
local en polítiques actives d’ocupació i la necessitat de que les
administracions supralocals defineixin un programa operatiu local.

Atès que el Consell va aprovar que la resolució fos tramesa a tots els
alcaldes i alcaldesses dels municipis de la província de Barcelona per tal que
si s’escau sigui ratificada pel Ple de la Corporació.

Atès que el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Celoni
és membre d’aquest Consell.

Atès que la política de desenvolupament local impulsada per l’àrea de
Promoció Econòmica d’aquesta Corporació està en la línia dels principis
acordats a la resolució.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per unanimitat, el Ple municipal acorda:

Primer.- Aprovar la resolució del Consell de regidors i regidores de Promoció
Econòmica i Ocupació de la província de Barcelona, sobre l’acció del món
local en polítiques actives d’ocupació.

Segon.- Notificar aquest acord a l’àrea de Promoció Econòmica de la
Diputació de Barcelona.

7.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CERTS
ASPECTES DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL, ALS EFECTES DE
LA SEVA ADAPTACIÓ ALS DARRERS CANVIS LEGISLATIUS.-

Intervé el Sr. Alcalde i diu que, com, ja es va informar a la Comissió
informativa, han sorgit tot un seguit de noves lleis, alguna d’elles en el marc
del que anomenem el pacte local, i cal adaptar el Reglament Orgànic
Municipal (ROM) a aquests canvis normatius.

Així, en aquesta modificació del ROM s’incorporen temes com les
Comissions informatives, les mocions de censura i de confiança, i d'altres.
Ara es porta el tema a aprovació inicial del Ple i després hi haurà un període
de trenta dies per a la presentació, si algú ho considera oportú,
d’al·legacions concretes a determinats articles.

El Sr. Pascual diu que votarà favorablement a la modificació, si s’acorda el
compromís que en el període d’exposició pública es faci una reunió de
portaveus per a discutir el Reglament. Per altra part, fent una mirada ràpida
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del text modificat, proposa que es canviï l’article 73.6, perquè els Plens
que quedin convocats automàticament es facin a les 10 hores de la nit i no a
les 12 del migdia.

Aclareix el Sr. Secretari que no és possible aquest canvi perquè es tracta
d’una norma bàsica que no es pot modificar.

El Sr. Alcalde diu que el ROM ha de ser una eina susceptible de modificació,
que ha de recollir les vies de participació ciutadana. Es disposarà ara d'un
marge de trenta dies per a establir els contactes necessaris que permetin
consensuar el document.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que recentment la Llei 11/1999, de 21 de abril, de modificació de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i d'altres
mesures per al desenvolupament del govern local en matèria de trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial i en matèria d'aigües, dins el
que ha estat qualificat com a pacte local, ha introduït canvis en la normativa
bàsica de règim local en tot el referent a l'estatut dels membres de les
corporacions locals i organització municipal que obliguen a modificar i
actualitzar els preceptes del Reglament Orgànic Municipal de Sant Celoni,
atès que han restat derogats de forma implícita.

Atès que el pacte local no acaba amb la promulgació de la llei citada sinó
que es completa amb la promulgació de la Llei Orgànica 8/1999 de
modificació de la Llei Orgànica 5/1985 de Règim Electoral General en tot el
referent a la nova regulació de la moció de censura municipal i la regulació
ex novo de la qüestió de confiança a l'àmbit local. No obstant l'anterior, no
s'inclouen els seus preceptes en les modificacions que del reglament orgànic
de l'Ajuntament de Sant Celoni es realitzen atès que suposaria una reiteració
innecessària d'uns preceptes que ja de per si són prou explícits i
d'impossible matisació per un reglament orgànic municipal atès el seu elevat
rang normatiu.

Atès que la resta de normativa de desenvolupament del pacte local si bé té
incidència en la vida municipal, no la té en el règim d'organització i
funcionament de les corporacions locals.

Atès que es creu convenient introduir modificacions al Reglament Orgànic
Municipal als efectes de flexibilitzar les seves disposicions per tal de
permetre donar agilitat al funcionament municipal, especialment en quan al
règim de sessions dels òrgans col·legiats.
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Vist l'informe de la Secretaria municipal.

A proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple
municipal acorda:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de certs aspectes del Reglament
Orgànic Municipal als efectes de la seva adaptació als darrers canvis
legislatius continguts a la Llei 11/1999, de 21 de abril, de modificació de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i d'altres
mesures per al desenvolupament del govern local, en matèria de trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial i en matèria d'aigües i la Llei
Orgànica 8/1999, de modificació de la Llei Orgànica 5/1985, de 21 de juny,
del Règim Electoral General.

Segon.- Exposar aquest acord al públic per un termini de trenta dies hàbils
als efectes que qualsevol interessat pugui formular quantes al·legacions
consideri oportunes, en el benentès que de no presentar-se’n cap,
s'entendrà l'acord adoptat de forma definitiva.

Tercer.- Habilitar el Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat dels acords
presos.

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
ELS AJUNTAMENTS DE SANT CELONI I GUALBA I LA JUNTA DE
COMPENSACIÓ DE ROYAL PARK PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS A LA
URBANITZACIÓ ROYAL PARK.-

Intervé el Sr. Alcalde per explicar que amb aquest conveni es tracta de
buscar solució en el tema de la recollida d’escombraries d’una urbanització
com el Royal Park que està a cavall entre dos municipis: Sant Celoni i
Gualba. Més endavant està previst tractar un altre servei municipal com és la
prestació domiciliària del servei d'aigua potable a la zona.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que la urbanització Royal Park està, en part, radicada al terme
municipal de Sant Celoni i, en part, al terme municipal de Gualba.
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Atès que tradicionalment s’ha prestat el servei de recollida domiciliària de
residus sòlids urbans per part de l'Ajuntament de Gualba, tot amb la
conformitat de l'Ajuntament de Sant Celoni.

Atès que la Junta de Compensació de Royal Park ha portat a terme el
procés d'urbanització del sector conforme al sistema de compensació,
procés que es troba finalitzat pendent de la seva recepció.

Atès que s’ha obtingut el consentiment de totes les parts afectades, tant de
les administracions públiques intervinents com dels propis usuaris.

Atès que es creu oportú procedir a la redacció del corresponent conveni que
reguli la situació d'ambdues administracions intervinents i la pròpia Junta de
Compensació, tant respecte de la prestació del servei esmentat com del seu
finançament.

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció que obren a
l'expedient.

A proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple
municipal acorda:

Primer.- Aprovar el conveni a signar entre l'Excm. Ajuntament de Sant
Celoni, l'Excm. Ajuntament de Gualba i la Junta de Compensació de la
urbanització de Royal Park de Sant Celoni i Gualba, per a la prestació del
servei de recollida d'escombraries a la urbanització a prestar per part de
l'Ajuntament de Gualba.

Segon.- Notificar aquest acord als interessats en el termini de deu dies
comptats des de l'endemà de la seva adopció.

Tercer.- Habilitar el Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat dels acords
presos.

9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ DEL PADRÓ
MUNICIPAL D’HABITANTS REFERIDA A 1 DE GENER DE 2000.-

Explica el Sr. Alcalde que els habitants de Sant Celoni a finals del 98 eren
12.955 i ara, a principis de 2000, en són 13.036, el que representa que per
primera vegada en una rectificació de padró es sobrepassa la xifra dels
13.000 habitants empadronats.
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Després d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a l'aprovació de la revisió del padró municipal
d'habitants d'aquest municipi a 1 de gener de 2000.

Atès que l’àrea de Secretaria de l’Ajuntament ha procedit a la confecció del
quadre resum de revisió del padró d'habitants referida a 1 de gener de 2000.

Atès allò establert a la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local,
modificada per la Llei 4/1996.

Atès que l’article 81 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, del Reglament
de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial
decret 2612/1996, de 20 de desembre, estableix que els Ajuntaments
aprovaran la revisió del seu padró municipal amb referència a 1 de gener de
l’any, formalitzant les actuacions portades a terme durant l’exercici anterior i
els resultats numèrics de la revisió seran tramesos a l’Institut Nacional
d’Estadística.

A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple
municipal acorda:

Aprovar la revisió del padró municipal d'habitants referida a l'1 de gener de
2000 i el resum numèric d’aquesta revisió, amb els següents resultats:

RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL

Variació en el número d’habitants
Total Homes Dones

Població de dret a 31-12-1998 12.955 6.429 6.526
Altes de 31-12-1998 a 1-1-2000 647 330 317
Baixes de 31-12-1998 a 1-1-2000 566 290 276
Població de dret a 1-1-2000 13.036 6.469 6.567

Causes de variació en el número d’habitants

Altes per naixements 118
Altes per canvi de residència 453
Altes per omissió                                       75
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Altes per altres causes 1

TOTAL D’ALTES 647

Baixes per defunció 111                                      
Baixes per canvi de residència       453
Baixes per inscripció indeguda                  1
Baixes per duplicat 0
Baixes per altres causes 1

TOTAL DE BAIXES 566

Alteracions per canvi de domicili dins del municipi

             Total Homes Dones
Canvis de domicili 292 145 147

10.- MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI A
LA CAMPANYA INTERNACIONAL “CRIDA PER UNA MORATÒRIA
MUNDIAL DE LA PENA DE MORT”.-

Intervé el Sr. Vega i diu que es tracta d’una campanya que ve promoguda
per Amnistia Internacional i que és un tema que sembla que tots els presents
tenen clar. A Espanya fins al 1995 la pena de mort estava recollida en
l’ordenament militar per a temps de guerra, fins que es va suprimir. Però
l’article 15 de la Constitució permet la possibilitat que s'instauri de nou. Es
tracta, per tant, d'una moció d’adhesió a la campanya Moratòria 2000.

El Sr. Alcalde assenyala que, en efecte, l’article 15 de la Constitució
Espanyola preveu que una nova llei orgànica pugui instaurar la pena de
mort, i per això en el text de la moció es parla de modificar aquest article.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació d’una moció per a l’abolició de la
pena de mort al nostre país.

Atès que la pena de mort és una pena final, cruel, inhumana i degradant, que
constitueix la negació del dret a la vida, dret reconegut en la Declaració
Universal dels Drets Humans en el seu article 3.
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Atès que és una pena irreversible. L’Estat dóna mort a un ésser humà
d’una manera premeditada i a sang freda i implica sempre el risc de posar fi
a la vida d’algú innocent (com a conseqüència d’errors judicials s’han
executat innocents i en altres casos s’ha utilitzat com a eina política per a
reprimir l’oposició a un règim).

Atès que la pena de mort deshumanitza el nostre món, donant prioritat a la
represàlia i a la venjança i, alhora, elimina els elements de clemència, perdó
i rehabilitació del sistema judicial.

Atès que la pena de mort és incapaç de combatre la violència i, a la pràctica,
legitima la més gran de les violències, la que escapça la vida humana, a
nivell de l’Estat i la Societat. A més de les consideracions esmentades fins
ara, deixa sobre la taula una pregunta cabdal i de fons: pot una persona
decidir sobre la vida d’una altra? Pot estar legitimat un Estat per treure la
vida a un dels seus ciutadans o ciutadanes?

Atès l’estudi i documentació que demostra:
 

• Que més de la meitat dels estats del món no fan servir la pena de
mort: alguns l’han abolida totalment i altres han decidit no posar-la
en pràctica.

 
• Que les Nacions Unides reconeixen que no tenen dades capaces

de demostrar que la seva utilització pugui dissuadir eficaçment de
cometre els crims més horribles.

 
• Que des de fa anys els crims no han experimentat cap reducció

significativa allà on s’ha tornat a introduir la pena de mort.
 
• Que en els països democràtics el cost de la pena de mort és més

alt que el de la cadena perpètua.
 
• Que la lògica de “ull per ull i dent per dent” i de “la vida per la vida”

es percep com una acràcia inacceptable en gran part del nostre
planeta. El sistema judicial, quasi a tot arreu, està provant de
superar aquesta forma inhumana de tractar les persones que han
comès crims, fins i tot els més greus.

A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per unanimitat, el
Ple municipal acorda:
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Primer.- El Ple s’adhereix a la campanya internacional “Crida per una
moratòria mundial de la pena de mort” (Moratòria 2000) promoguda per
Amnistia Internacional, a la qual s’han adherit un gran nombre d’institucions i
d’associacions ciutadanes.

Segon.- El Ple es compromet a difondre aquesta campanya entre els
ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni i a promoure l’adhesió de les entitats
locals.

Tercer.- Demanar a la Unió Europea i al Govern Espanyol que defensin
activament l’abolició de la pena de mort davant de països tercers i de les
organitzacions internacionals.

Quart.- Comunicar aquests acords a les entitats promotores de la campanya
“Moratòria 2000”, a la Mesa del Congrés dels Diputats, al Ministre d’Afers
Exteriors del Govern de l’Estat, a la Mesa del Parlament Europeu i a la
Presidència de la Unió Europea.

Cinquè.- Exigir la modificació de les lleis penals militars i l’adaptació de
l’article 15 de la Constitució en el sentit de l’abolició de la pena de mort.

Sisè.- Transmetre aquests acords al Govern Espanyol.

11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER DEMANAR LA CELEBRACIÓ DEL DIA 14 D’ABRIL.-

El Sr. Alsina explica que el dia 14 d’abril de 1931 van celebrar-se eleccions
municipals a Espanya, arrel de les quals es va instaurar la segona república.
És una data que no s’acostuma a celebrar mai i perquè no quedi oblidada
per les noves generacions es proposa que les institucions comencin a
celebrar aquesta data i que es doni el nom de 14 d'abril a un dels carrers de
Sant Celoni. Aquest carrer podria ser un dels plans parcials actualment en
execució al municipi.

Es procedeix per part del Sr. Alsina a llegir la moció presentada pel seu grup
municipal.

A continuació el Sr. Alcalde diu que el grup del PSC està d’acord en la moció
presentada. La república és un règim democràtic que tenen la majoria dels
estats actuals, i és el que tindríem aquí si no existís la figura del rei. El que
proposa aquesta moció és el reconeixement d'una part de la nostra història.
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Intervé el Sr. Gómez i manifesta que s’abstindrà en la votació perquè
considera que aquesta és la mateixa actitud que mantenia el règim
franquista amb la celebració del 18 de juliol.

Respon el Sr. Alcalde que les dates no es poden comparar perquè el 14
d’abril de 1931 va ser el resultat d’unes eleccions democràtiques que van
instaurar una república i en canvi el que va passar el 18 de juliol de 1936 va
ser un alçament contra un règim democràtic.

El Sr. Pujol diu que a la moció només es parla del poble de Sant Celoni.

Aclareix el Sr. Segarra que el concepte inclou també a La Batllòria, perquè
uns i altres som el mateix municipi.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que el 14 d’abril de 1931 ha estat un dels dies més importants de la
nostra història, i en canvi és injustament oblidat, quan, al llarg de l’any, es
recorden jornades de molta menys transcendència.

Atès que aquell dia, els ciutadans, després d’haver expressat la seva
voluntat en unes eleccions municipals, van proclamar pacíficament la
República, que va quedar com un model de democràcia.

Atès que també la Generalitat es va restablir aquell dia, gràcies a la
proclamació de la República Catalana pel President Francesc Macià.

Atès que l’emoció d’aquella jornada va quedar gravada en la memòria dels
qui la van viure i el record va sobreviure els quaranta anys de persecució
franquista.

Atès que les especials circumstàncies de la transició han fet que el 14 d’abril
no s’hagi celebrat de manera oficial i que l’absència d’actes de
reconeixement públic provoca que les noves generacions no es facin càrrec
de la importància d’aquell dia en tota la història del nostre poble.

Atès que ja ha arribat el moment en què les institucions democràtiques més
properes als ciutadans, com són els Ajuntaments, commemorin aquella
jornada en què la voluntat popular va prevaler sobre la força, amb l’únic
poder de la raó moral.

Per tot això, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya i de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per quinze vots
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favorables de les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas,
Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado, Figueras, Giol, Alsina, Segarra
i Pascual i amb l’abstenció del senyor Gómez, el Ple municipal acorda:

Primer.- Fer palesa la rellevància històrica de la data del 14 d’abril amb la
voluntat de contribuir a significar-la i fer-la perviure en la memòria popular.

Segon.-  Establir un carrer en el nomenclàtor de Sant Celoni, amb el nom
“14 d’abril”.

12.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DE LA
CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.-

El Sr. Secretari dóna compte al Ple municipal de la següent
correspondència rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la
Corporació se'n dóna per assabentada:
 
• Un escrit del Gabinet del President de la Generalitat de Catalunya

comunicant la rebuda de la notificació d’una moció aprovada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Celoni, sol·licitant la conversió de Catalunya en
província única, documentació que ha estat tramesa al Conseller de
Governació i Relacions Institucionals i al Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques.

• L’acta de la reunió celebrada per la Plataforma cívica per a la construcció
d’un accés a l’autopista A-7 per Llinars del Vallès en la que es contempla,
entre d’altres, la proposta d’una propera reunió de la Plataforma a
l’Ajuntament de Sant Celoni el dia 2 d’abril.

 
• Una carta del Sr. Josep M. Guinart Solà, director de l’Escola

d’Administració Pública de Catalunya fent arribar una relació de notes
sobre orientacions de treball d’aquesta Escola en el futur, esbossades el
passat 25 de febrer en una reunió del Consell Rector d’aquesta institució.

13.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
ADOPTADES DURANT EL MES DE MARÇ DE 2000.-

El. Sr. Secretari dóna compte al Ple municipal que durant el mes de març
s'han dictat per part de l'Alcaldia un total de 262 resolucions, i la Corporació
se'n dóna per assabentada.
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La relació d'aquestes resolucions és la següent:

Data Contingut de la resolució

010300 Concessió d'una pròrroga a un expedient d'activitats.
010300 Concessió llicència d'obertura i funcionament d'una activitat.
010300 Concessió llicència d'obertura i funcionament d'una activitat.
010300 Baixa d'una parada del mercat setmanal.
010300 Aprovació d'una despesa.
010300 Contractació de personal.
010300 Contractació de personal.
010300 Aprovació liquidacions ocupació via pública.
020300 Autorització a Gas Natural.
020300 Concessió llicència d'instal·lació activitat.
020300 Concessió de pròrroga a una llicència d'obres.
020300 Alta padró d'habitants.
020300 Alta padró d'habitants.
020300 Aprovació d'una despesa.
020300 Concessió d'una bestreta d'una subvenció.
030300 Concessió d'una pròrroga a un expedient d'activitats.
030300 Concessió llicència de gual.
030300 Concessió llicència d'obres.
030300 Concessió llicència d'obres.
030300 Concessió llicència d'obres.
030300 Concessió llicència d'obres.
030300 Concessió llicència d'obres.
030300 Concessió llicència d'obres.
030300 Aprovació del projecte de reordenació pl. de l'Esglesia.
030300 Alta padró d'habitants.
030300 Baixa padró d'habitants.
030300 Baixa padró d'habitants.
030300 Aprovació d'una despesa.
030300 Concessió de drets funeraris.
030300 Aprovació d'una despesa.
030300 Generació de crèdits.
030300 Aprovació d'una despesa.
060300 Autorització de canvi de nom d'una activitat.
060300 Aprovació d'una modificació puntual d'un Pla Parcial.
060300 Alta padró d'habitants.
060300 Alta padró d'habitants.
060300 Alta padró d'habitants.
060300 Concessió targeta d'armes.
060300 Alta padró d'habitants.
060300 Baixa padró d'habitants.
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060300 Aprovació d'una certificació d'obres.
060300 Desestimant una sol·licitud de fraccionament de pagament.
060300 Aprovació de vàries factures.
060300 Alta padró d'habitants.
060300 Arxivant expedient sancionador.
060300 Arxivant expedient sancionador.
060300 Arxivant expedient sancionador.
060300 Imposant sanció.
060300 Imposant sanció.
060300 Imposant sanció.
060300 Imposant sanció.
060300 Arxivant expedient sancionador.
060300 Imposant sanció.
060300 Imposant sanció.
060300 Imposant sanció.
060300 Imposant sanció.
060300 Arxivant expedient.
060300 Aprovant relació liquidacions per ocupació via pública.
060300 Aprovant relació liquidacions per ocupació via pública.
060300 Aprovació d'una factura.
070300 Concessió llicència d'obres.
070300 Concessió llicència d'obres.
070300 Alta padró d'habitants.
070300 Baixa padró d'habitants.
070300 Aprovació d'un esborrany de conveni.
070300 Aprovació d'una relació de despeses.
070300 Desestimant sol·licitud d'ajornament de pagament.
070300 Concessió de subvencions a diferents escoles.
080300 Aixecant la suspensió d'una activitat.
080300 Concessió llicència obertura i funcionament activitat.
080300 Concessió llicència obertura i funcionament activitat.
080300 Baixa padró d'habitants.
080300 Alta per omissió padró d'habitants.
080300 Alta per omissió padró d'habitants.
080300 Prendre coneixement d'un informe d'Intervenció.
090300 Concessió llicència d'obres.
090300 Concessió llicència d'obres.
090300 Concessió llicència d'obres.
090300 Concessió llicència d'obres.
090300 Concessió llicència d'obres.
090300 Aprovació d'una despesa.
090300 Baixa padró d'habitants.
090300 Baixa padró d'habitants.
090300 Baixa padró d'habitants.
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090300 Aprovació d'una despesa.
100300 Concessió llicència de gual.
100300 Concessió llicència de gual.
100300 Denegació d'una llicència d'obres.
100300 Concessió llicència d'obres.
100300 Alta padró d'habitants.
100300 Prendre coneixement d'un informe d'Intervenció.
100300 Imposant sanció.
100300 Arxivant expedient sancionador.
100300 Imposant sanció.
100300 Aprovant el pressupost estimatiu programació Cultural.
130300 Concessió llicència d'obres.
130300 Concessió llicència d'obres.
130300 Aprovació d'una despesa.
130300 Aprovació d'una despesa.
130300 Baixa padró d'habitants.
130300 Baixa padró d'habitants.
130300 Aprovació d'una despesa.
130300 Aprovació d'una despesa.
130300 Prendre coneixement d'un informe d'Intervenció.
140300 Autorització a Gas Natural.
140300 Concessió llicència d'obres.
140300 Concessió llicència d'obres.
140300 Alta padró d'habitants.
140300 Alta padró d'habitants.
140300 Alta padró d'habitants.
140300 Baixa padró d'habitants.
140300 Aprovació d'una despesa
140300 Aprovació d'una despesa.
140300 Aprovació d'una relació de despeses.
150300 Autoritzant el canvi de titularitat d'una activitat.
150300 Alta padró d'habitants.
150300 Alta padró d'habitants.
150300 Baixa padró d'habitants.
150300 Alta per omissió padró d'habitants.
150300 Aprovació d'una factura.
150300 Prendre coneixement d'un informe d'Intervenció.
160300 Autorització a Gas Natural.
160300 Concessió llicència instal·lació activitat.
160300 Autorització a Telefònica.
160300 Alta padró d'habitants.
160300 Desestimant les peticions formulades per un contractista.
160300 Alta padró d'habitants.
160300 Alta padró d'habitants.
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160300 Alta padró d'habitants.
160300 Alta padró d'habitants.
160300 Alta per omissió padró d'habitants.
160300 Aprovació d'una relació de despeses.
160300 Aprovació d'una despesa.
160300 Aprovació d'una despesa.
170300 Autorització a Gas Natural.
170300 Deixant sense efecte una resolució.
170300 Concessió llicència d'obres.
170300 Concessió llicència d'obres.
170300 Alta padró d'habitants.
170300 Alta padró d'habitants.
170300 Baixa padró d'habitants.
170300 Contractació de personal.
170300 Adjudicació del servei de recollida selectiva.
170300 Imposant sanció.
170300 Arxivant expedient sancionador.
170300 Arxivant expedient sancionador.
170300 Arxivant expedient sancionador.
170300 Arxivant expedient sancionador.
170300 Imposant sanció.
170300 Imposant sanció.
170300 Arxivant expedient sancionador.
170300 Arxivant expedient sancionador.
170300 Imposant sanció.
170300 Arxivant expedient sancionador.
170300 Arxivant expedient sancionador.
170300 Imposant sanció.
200300 Modificant una llicència d'establiment.
200300 Ordenant l'enderrocament de la part d'una vivenda.
200300 Alta padró d'habitants.
200300 Alta padró d'habitants.
200300 Alta padró d'habitants.
200300 Alta padró d'habitants.
200300 Alta padró d'habitants.
200300 Baixa padró d'habitants.
200300 Ordenant l'execució d'unes obres al Mercat municipal.
200300 Estimant un recurs de reposició.
210300 Declarant l'extinció d'una llicència de gual.
210300 Autorització a Gas Natural.
210300 Autorització a Gas Natural.
210300 Concessió llicència d'obres.
210300 Alta padró d'habitants.
210300 Aprovació d'una despesa.
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210300 Aprovació d'una despesa.
210300 Contractació dels treballs de manteniment d'extintors.
210300 Autorització retirada d'un vehicle de la via pública.
210300 Aprovació d'una despesa.
210300 Autorització retirada d'un vehicle de la via pública.
210300 Autorització retirada d'un vehicle de la via pública.
210300 Aprovació d'una despesa.
220300 Autoritzant el canvi de titularitat d'un establiment.
220300 Concessió llicència d'obres.
220300 Declaració d'incompliment d'ordre d'execució.
220300 Alta padró d'habitants.
220300 Alta padró d'habitants.
220300 Alta padró d'habitants.
220300 Imposició de sanció.
220300 Imposició de sanció.
230300 Desestimant un recurs de reposició.
230300 Aprovant fer una aportació de fons a la Rectoria Vella.
230300 Baixa padró d'habitants.
230300 Alta per omissió padró d'habitants.
230300 Aprovació d'una factura.
240300 Denegació d'una llicència de gual.
240300 Concessió llicència d'obres.
240300 Concessió llicència d'obres.
240300 Alta padró d'habitants.
240300 Alta padró d'habitants.
240300 Concessió d'una bestreta d'una subvenció.
240300 Contractació de personal.
240300 Alta per omissió padró d'habitants.
240300 Concessió gratificacions a diferent personal.
240300 Aprovació d'una despesa.
240300 Concessió d'informació del padró.
240300 Aprovació d'una despesa.
240300 Concessió complements productivitat a diferent personal.
250300 Concessió llicència d'obres.
270300 Autorització a Enher.
270300 Concessió llicència d'obres.
270300 Concessió llicència d'obres.
270300 Concessió d'una bestreta a un funcionari.
270300 Aprovació d'una despesa.
270300 Alta per omissió padró d'habitants.
270300 Aprovació d'una despesa.
270300 Aprovació d'una despesa.
270300 Aprovació d'una despesa.
270300 Aprovació d'una despesa.
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270300 Aprovació d'una despesa.
270300 Aprovació d'una despesa.
280300 Concessió de llicència de gual.
280300 Concessió de llicència de gual.
280300 Autorització a Gas Natural.
280300 Autorització a Gas Natural.
280300 Autorització a Gas Natural.
280300 Autorització a Gas Natural.
280300 Aixecant suspensió llicència establiment.
280300 Aixecant suspensió llicència establiment.
280300 Aixecant suspensió llicència establiment.
280300 Desestimant un recurs de reposició.
280300 Desestimant un recurs de reposició.
280300 Concessió llicència d'obres.
280300 Baixa padró d'habitants.
280300 Baixa padró d'habitants.
280300 Contractació de personal.
280300 Concessió informació padró.
280300 Autorització retirada d'un vehicle de la via pública.
290300 Concessió llicència ocupació.
290300 Adhesió al Pacte Territorial del Baix Montseny.
290300 Declarant la caducitat d'un expedient.
290300 Denegant una llicència d'activitat.
290300 Alta padró d'habitants.
290300 Alta padró d'habitants.
290300 Alta padró d'habitants.
290300 Aprovació d'un contracte amb una Caixa d'Estalvis.
300300 Concessió llicència d'ocupació.
300300 Estimant en part un recurs de reposició.
300300 Concessió llicència instal·lació activitat.
300300 Concessió llicència instal·lació activitat.
300300 Alta padró d'habitants.
300300 Alta padró d'habitants.
300300 Concessió targeta d'armes.
300300 Baixa padró d'habitants.
300300 Aprovació certificació despeses de la depuradora.
300300 Aprovació certificació despeses de la depuradora.
310300 Declarant la caducitat d'un expedient d'activitats.
310300 Aprovació d'un contracte de compra de Lletres del Tresor.
310300 Canvis de domicili.
310300 Aprovació d'una despesa.
310300 Relació de denúncies de trànsit de la Diputació.
310300 Alta per omissió padró d'habitants.
310300 Aprovació d'una despesa.
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310300 Aprovació de diferents despeses.
310300 Concessió d'una subvenció a una Junta de Compensació.

TOTAL 262 RESOLUCIONS.

14.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE L'ALCALDIA
REALITZADES DURANT EL MES DE MARÇ DE 2000.-

Vist l'expedient instruït per a donar compte de la contractació urgent de
diferent personal feta durant el mes de març de 2000.

Atès que durant el mes de març de 2000 s'ha procedit a les contractacions
següents: d'una persona de reforç en la implantació de la recollida selectiva
de la fracció orgànica dels residus, d'una persona per a les tasques de tècnic
en inserció laboral, d'una persona per a realitzar la replantació de vegetació
en la temporada de primavera a les zones enjardinades, de dues persones
per a la vigilància d'incendis al parc Montnegre-Corredor durant la primavera
i estiu 2000 i d'una persona de recolzament al manteniment de les
instal·lacions esportives.

Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència ha procedit a la
contractació del personal descrit anteriorment.

Atès allò establert a l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de personal.

L'Alcaldia informa al Ple municipal de la contractació temporal del següent
personal i la Corporació se'n dóna per assabentada:

Març de 2000

Antonio Márquez de la Torre Peó
Susana Gutiérrez Perarnau Tècnic mig
Almany Jangana Peó
Montserrat Sala Cruells Vigilant
Ana M. Calderón Aparicio Vigilant
Salvador Cardona Olivé Peó

A continuació pregunta el Sr. Alcalde si, abans de passar a tractar l’últim
punt de l’ordre del dia, existeix alguna moció més que es vulgui presentar
d’urgència, sense que cap grup municipal es manifesti afirmativament.
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15.- PRECS I PREGUNTES.-
 
El Sr. Alcalde diu que s’ha presentat un llistat de preguntes per part del grup
municipal d’IC-V dins del termini de les 24 hores abans del Ple. I després
s’ha presentat un altre llistat de preguntes per part d’ERC avui al migdia. Es
mirarà de contestar-les totes però si, per qüestió del poc temps que s’ha
tingut per documentar les respostes, alguna no es pogués contestar es faria
per escrit o es deixaria per al proper Ple.

El Sr. Pascual procedeix a llegir les preguntes una per una:

1) A la darrera sessió ordinària vàrem sol·licitar una reunió per a
analitzar les actuacions a Sant Celoni en matèria d’immigració. Per
quan està prevista aquesta reunió?

Diu el Sr. Vega que la reunió està prevista per al proper dilluns dia 17 d’abril
a les 11 del matí a l’àrea de Benestar Social.

Demana el Sr. Pascual si pot ser a una altra hora.

Respon el Sr. Vega que li hagués agradat esperar a que l’estudi que s’està
fent sobre el tema estigués acabat i poder comentar quina era l’hora que
millor anava a tothom, però donat que s’ha formulat aquesta pregunta en el
Ple, l’hora que ell proposa és aquesta de les 11 del matí.

El Sr. Alcalde explica que hi ha un compromís de la Diputació de fer un
estudi i donar suport als municipis, engegant un pla de treball a nivell
provincial. A Sant Celoni, per sort no es detecten situacions greus de
"guetos" o concentracions d’emigrants ni de desintegració; pel contrari,
existeix l’associació GRIMM, formada per gent de Gàmbia i Senegal, que ha
donat i està donant els seus fruits.

2) A la sessió ordinària del 4 de febrer l’equip de govern afirmà que
disposava de locals per a l’oposició, fora la casa consistorial. Quan i on
poderm instalar-nos-hi?

Respon el Sr. Alcalde que aquesta és una pregunta que es va repetint en
tots els Plens ordinaris. Potser es va explicar malament: ell va dir que seria
més fàcil trobar un local per als grups municipals fora de la casa consistorial
que no pas a l'edifici de l'Ajuntament, però no va dir que ja hi hagués un local
pensat. La majoria de locals municipals estan ocupats per entitats del
municipi, però en els propers dies es farà una revisió per veure si hi hagués
algun espai que no s’ocupés actualment.
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3) Quins treballs de jardineria es fan des d’obres i serveis, i quins es
contracten?

Contesta el Sr. Checa que els treballs de jardineria fins a l’any 2000 s’han fet
sempre des de l’àrea d’Obres i Serveis, amb l'ajut durant els últims dos anys
del grup de disminuïts Acció Baix Montseny. Per a aquest any també s’ha
contractat la Fundació Acció Baix Montseny per a una part del manteniment
de la jardineria en zones concretes, perquè l’actual personal de la brigada no
dóna abast.

El Sr. Alcalde diu que la Fundació Acció Baix Montseny ja actua com un
centre especial de treball i emet les seves factures com una empresa
privada. L'Ajuntament de Sant Celoni, com a membre fundador que és, té
interès en donar feina a la Fundació.

4) Quins criteris es segueixen a l’hora de contractar personal per a
treballs eventuals?

El Sr.  Capote explica que, com ja ha dit en vàries ocasions, a l’hora de
contractar personal eventual es parla amb l’àrea de Benestar Social per
veure quina és la gent que més necessita una contractació. En altres casos,
algunes persones que han estat a l’Ajuntament fent pràctiques d'estudis es
contracten per a fer feines puntuals, substitucions per baixes de maternitat o
malaltia. Demana al Sr. Pascual si la pregunta va orientada a un cas en
concret i, si és així,  que ho digui.

El Sr. Alcalde posa l’exemple que en les contractacions urgents de personal
realitzades durant el mes de març, de les que s'ha donat compte al Ple
d'avui, hi figuren les places de vigilants d’incendis forestals, una feina puntual
per a la que s'agafa gent desocupada que compleixi el perfil demanat.

5) Hi ha places incloses a la plantilla orgànica que s’adjudiquen el
primer any de figurar-hi. D’altres en canvi, es mantenen vacants any
rera any i es cobreixen amb el personal eventual. A què respon aquesta
actitud discriminatòria?

Diu el Sr. Capote que no està d’acord amb el qualificatiu de discriminatori
utilitzat pel Sr. Pascual i demana que li expliqui si es refereix a algun fet en
concret. Les úniques places que s'han creat amb rapidesa són les dels
treballadors de la biblioteca perquè la Diputació així ho ha demanat. Però
normalment quan es contracta gent per una plaça que es consolidarà, les
persones que ocupen aquells llocs solen estar uns tres o quatre anys amb
contractes eventuals. Insisteix al Sr. Pascual que digui de quin cas parla.
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El Sr. Pascual diu que hi ha places a la plantilla orgànica que cada any es
cobreixen amb personal eventual com, per exemple, la plaça d’educador de
carrer.

Explica el Sr. Capote que la consolidació de places es fa amb criteris
seriosos, excepte aquelles places urgents perquè siguin llocs clau. La resta
de places es va consolidant per un estricte criteri d’antiguitat. L'equip de
govern intenta ser sempre transparent en aquesta qüestió i així s’ha explicat
en les diverses reunions en què ha sorgit el tema.

Intervé el Sr. Alcalde per explicar que la consolidació de la plaça de
l’educador de carrer depèn de l’UBASP (Unitat Bàsica d’Assistència Social) i
està condicionada a que la Generalitat consolidi les subvencions per a fer
front a aquest lloc de treball.

6) Havent conegut per la premsa el lamentable espectacle donat per
Governació i Obres al carrer Trueta, arrel de la petició d’uns veïns;
volent imposar el que no s’havia sol·licitat, fent-se enrera davant la
pressió d’altres veïns, i aconseguint en definitiva enfrontar els veïns i
no resoldre el problema. Podríem saber per què s’ha actuat d’aquesta
manera?

El Sr. Capote explica que hi havia unes instàncies d’uns veïns de la banda
dreta (tot pujant) del carrer Doctor Trueta que demanaven la instal·lació de
pivots per a evitar que els vehicles estacionin pujant a la vorera, i així es van
posar. El problema va sorgir, però, quan el cap de la Policia Local va
proposar de col·locar una senyal de prohibició d’estacionament en aquesta
banda del carrer.

Quan només s'havia col·locat el pal de la senyal, van venir uns botiguers del
carrer amb un representant de la UBIC per dir que aquest senyal perjudicava
uns determinats comerços. Arrel d'això, el tema ha quedat parat, però no es
dóna per acabat. La resta de la polèmica han sigut discussions i qüestions
internes entre veïns, en les que diu el Sr. Capote que no vol entrar.

El Sr. Pascual manifesta que ell coneix una altra versió: uns  veïns del carrer
Doctor Trueta van demanar que s'instal·lessin pivots davant el seu negoci i
se n'han posat a tot arreu menys a ells.

Intervé el Sr. Alcalde per dir que no cal oblidar que existeix un cert perill
quan s’aparca al carrer Doctor Trueta, a la banda dreta entrant a Sant
Celoni. La gent ha de comprendre que aquest carrer és l’entrada i sortida de
Sant Celoni. Tots volem anar a comprar amb el cotxe fins a la porta de la
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botiga i sovint costa de fer entendre que es pot aparcar en carrers propers
i caminar uns metres fins a la botiga. Els comerciants es pensen que prohibir
l’estacionament davant la seva botiga és la ruïna, però això no és així, tal
com va passar quan es va fer peatonal el carrer Major.

El Sr. Pascual diu que, segons la premsa, s’ha entrat a l’Ajuntament un escrit
amb 400 signatures de veïns.

Respon el Sr. Alcalde que s'ha de ser seriós amb les afirmacions que es
facin: aquest document no ha tingut entrada a l’Ajuntament.

Realment, diu el Sr. Capote, les signatures no han entrat a l’Ajuntament i, en
el fons, el que hi ha són unes picabaralles entre veïns.

7) Davant la sol·licitud de l’Associació de Veïns Baix Montseny, de
donar seguretat als vianants de l’Av. de la Pau. Per què se’ls hi ha
imposat bandes reductores, quan hauria estat més correcte
consensuar la millor solució amb l’Associació de veïns?

Respon el Sr. Capote que les bandes reductores es van posar per guanyar
en seguretat i forma part d’un projecte de remodelació del trànsit a
l'Avinguda de la Pau, tal i com ja es va explicar en una pregunta formulada
recentment en un altre Ple.

Intervé el Sr. Vega per complementar la resposta. Explica que l’Associació
de Veïns del Baix Montseny va tenir una reunió a l’Ajuntament pel tema de
l’Avinguda de la Pau. Arrel d'això, l’equip de govern va decidir que el millor
era posar les bandes reductores perquè els cotxes no passessin a tanta
velocitat i aquesta decisió es va comunicar al president de l’Associació. Al
cap d’un més aquesta persona va telefonar al regidor de Governació per
preguntar-li com és que no s’havien posat encara les bandes. Se li va
respondre que hi havia hagut un problema amb l’empresa que les havia
d’instal·lar i que després de les vacances de Nadal es posarien i, en efecte, a
mitjans de gener es van posar.

Els veïns estaven contents perquè s’havia guanyat en seguretat ja que els
vehicles no corrien tant. Únicament es queixaven del soroll que feien alguns
camions al passar i van manifestar aquestes queixes davant l’Associació de
Veïns. El Sr. Vega va explicar en una reunió que, per a evitar aquestes
molèsties, es miraria de controlar aquells camions que anaven massa
depressa, en concret un que porta una ploma i que al passar per les bandes
fa molt soroll.
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Als pocs dies l’Associació de Veïns va enviar un comunicat als veïns
afectats pel soroll, dient que l’Associació no havia demanat les bandes.

La decisió de posar les bandes, diu el Sr. Vega, la va prendre l'equip de
govern per tal d'evitar els perills que el trànsit suposava per a l'Avinguda de
la Pau, però aquesta decisió es va comunicar al president de l’Associació de
Veïns. El que ha passat és que ell no ho va comunicar a la resta de
l’Associació

El Sr. Alcalde diu que qualsevol cosa que es faci que s’aparti de la normalitat
sempre comporta algun inconvenient. Amb la instal·lació d’aquestes bandes
reductores s’aconsegueix fer disminuir la velocitat dels cotxes, protegir els
passos de vianants i evitar el risc d’accidents. Des de l'equip de govern es
creu que s’han de posar en una balança els pros i els contres i actuar en
conseqüència.

El Sr. Capote diu que és innegable que s’ha guanyat en seguretat i això és
evident. La resta és una picabaralla entre veïns i no creu que calgui fer tanta
demagògia amb aquest tema.

8) Donat el nombre de voreres estretes, en mal estat, amb trams
enfonsats…, amb el perill que suposa per els vianants, i en especial per
a la gent gran, podríem saber quin ha estat el pressupost destinat a
reparació de voreres el passat 1999, i quin s’ha previst pel 2000?

Respon el Sr. Checa que el pressupost de reparació de voreres està inclòs
en el de manteniment de vies urbanes, però no hi ha un pressupost específic
per a voreres.

És difícil conèixer quantes voreres es faran malbé en el transcurs de l’any;
contínuament s’estan fent reparacions en voreres per part de la brigada
d’obres, essent difícil valorar prèviament el que costaran perquè quan
s’aixeca el panot no se sap mai en quin estat estaran les conduccions que
passen per sota. L’any 1999 s’han fet reparacions en uns vint trams de
voreres i per a aquest any se n'han previst una dotzena, més totes les que
vagin sortint d’imprevistes.

Explica el Sr. Alcalde que en el pressupost de l’any 2000 hi ha una partida
d’inversions per a carrers i voreres, que no hi era l’any 1999.

Intervé el Sr. Garcia i explica que, actualment, quan una companyia de
serveis (Enher, Gas Natural o Telefònica) demana autorització per passar
una conducció, es pacta que si la vorera està en mal estat s'arregli tota.
També últimament s’està preveient de posar en les noves voreres un tub de
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cablejat de fibra òptica, previst pel Consorci de Comunicació Local
LOCALRET.

9) Donat que l’AAVV d’Illes Belles i la Comunitat i la Comunitat de Veïns
del carrer Olzinelles varen interposar recurs de reposició vers la
resolució d’Alcaldia del 30.09.99., concedint a Derivados Forestales SA
llicència d’instal·lació d’una modificació de l’emmagatzematge de
líquids inflamables, i no han rebut resposta; s’entén desestimat per
silenci administratiu? Podríem saber quan finalitza el plaç per a poder
interposar recurs contenciós administratiu?

Respon el Sr. Alcalde que en tots els expedients d’activitats, així que es
formula la sol·licitud de llicència, es passa una comunicació als veïns de
l’entorn, els quals poden presentar al·legacions. Per atorgar la llicència
d’instal·lació s’estudien tots els informes continguts a l’expedient (sanitari,
urbanístic, mediambiental…), així com les al·legacions formulades.

En el cas d’aquesta llicència de Derivados Forestale SA, existeix un informe
tècnic dient que, per una sèrie de raons, cal desestimar les al·legacions dels
veïns. Així, es va atorgar la llicència d’instal·lació, de la qual es va donar
comunicació als veïns, amb opció de poder presentar recurs de reposició.

Revisat l’expedient s’ha comprovat que en el seu moment es van presentar
unes al·legacions per part de l’AAVV d’Illes Belles i de la Comunitat de Veïns
del C/ Olzinelles 47 - C/ Girona, 2, però no hi ha constància de la interposició
de cap recurs de reposició. Potser es tracti, conclou el Sr. Alcalde, d’un
malentès o un error de concepte.

A continuació el Sr. Alsina formula les preguntes presentades per escrit pel
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya:

1) En quin estat es troben els contactes sobre el TGV, existeixen
negociacions, quan vénen ?

Contesta el Sr. Alcalde que, com ja es va comentar, a través del Consell
Comarcal del Vallès Oriental es pensa fer una reunió amb els alcaldes i els
regidors d’Urbanisme dels tres municipis de la zona del Baix Montseny
afectats pel pas del TGV (Gualba, Sant Celoni i Santa Maria de
Palautordera) per fer una explicació de la proposta alternativa que va
presentar el Consell Comarcal i que va redactar una empresa. La reunió és
prevista per a finals d’aquest més d’abril.

Pregunta el Sr. Alsina si els membres de l’oposició hi podran assistir.
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Respon el Sr. Alcalde que és el Consell Comarcal qui convoca la reunió i
aquesta només va adreçada als equips de govern. De tota manera,
s’informarà al Ple de tot el que se’ns digui.

2) Com estan els contactes amb el “Ministerio de Fomento” i RENFE
per arreglar l’entrada del poble pel carrer Doctor Trueta? I termini
d’execució ?

El Sr. Garcia explica que hi ha hagut una entrevista amb l’enginyer en cap
que portarà totes les obres de la línia ferroviària, entrevista en la que es va
parlar del camí a seguir en el tema dels ponts de la via del tren a Sant
Celoni. Ell va orientar-nos sobre les persones a les que es poden anar a fer
les consultes o peticions.

Pregunta el Sr. Alsina com es va fer el pont del barri de Les Borrelles.

Respon el Sr. Alcalde que es va fer mitjançant un conveni entre l’Ajuntament
i la Generalitat de Catalunya, pagant la meitat cada administració.
Actualment, però, tots els passos per sota la via de Renfe els fa el Ministeri
de Foment.

Comenta el Sr. Alsina que aquest era un dels punts del programa electoral
del PSC i, per tant, l’equip de govern ha de saber el termini que es preveu
per a dur-lo a terme.

Indica el Sr. Alcalde que el projecte es vol executar aquest any. Des de
l’Ajuntament s’establirà contacte amb el Ministeri de Foment per comunicar
la necessitat d’eixamplar el pont i es farà pressió per tal es faci aquest any.

3) Com esta el Reglament del taxi, quins son els criteris per donar una
nova llicència ?

El Sr. Capote explica que en el dia d’avui s’ha fet una reunió amb el col·lectiu
del taxi, i sembla que actualment el servei públic està garantit i s’han aclarit
alguns mals entesos. Si es veu que el servei funciona bé, potser no hi haurà
necessitat de creació d’una nova llicència de taxi. Per això es va donar el
termini de tres mesos. Ara la pilota és a la seva teulada. Han quedat citats
per a una nova reunió d’aquí a uns quinze dies

4) Quant personal s’ha contractat per concurs - oposcició els anys 1999
i 2000, i quant s’ha contractar directament ?

Diu el Sr. Capote que ja donarà la resposta per escrit, donat el poc temps
que ha tingut des que va conèixer les preguntes del grup municipal d’ERC.
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Aclareix el Sr. Alsina que la pregunta és refereix al número de persones que
s’han contractat per concurs oposició o oposició lliure i, pel que fa al
personal eventual, a quants se’ls ha fet una petita selecció. Al poble és diu
que a l’Ajuntament de Sant Celoni existeix un únic criteri de contractació: el
digital, perquè els contractes eventuals es fan a dit

El Sr. Capote diu que fora de l’Ajuntament la gent pot parlar el que vulgui,
però en un Ple municipal les afirmacions s’han de demostrar.

5) En el Pressupost Municipal de l’any 2000, existeix una partida
destinada al “Pla estratègic de Sant Celoni”, inclou aquesta partida,
quines són les accions a emprendre, i quins són els terminis ?

Respon el Sr. Arenas que en el pressupost de l’any 2000 la partida per a
aquest concepte és de 5.000.000 i té un caràcter orientatiu. En el tema del
Pla Estratègic, i a grans trets, les línies d’acció per a aquest exercici eren
l’aprovació del pressupost, la definició del Pla d’Actuació Municipal per la
legislatura i l’establiment de contactes amb altres experiències municipals en
aquest tema. En una següent fase, es pretén engegar converses i
aconseguir el màxim de participació per a l’estudi que s’haurà d’encarregar i
que constituirà el muntant de la partida orientativa. De les converses amb
altres experiències municipals, l’equip de govern ha sabut la quantitat
aproximada que s’havia de destinar a la partida.

Comenta el Sr. Alsina que el Pla Estratègic ha de ser un document
consensuat perquè és l’eina bàsica que ens ha de dir cap on anirà i cap on
volem que vagi Sant Celoni.

A continuació el Sr. Alsina formula els següents precs:

1) Demanem en l’Ajuntament que s’interessi per la situació dels nostres
Disminuïts Psíquics que van al col·legi “Montserrat Montero” de
Granollers, ja que els han informat que no podran continuar quan
acabin l’escola, en els tallers, per manca de places.

Diu el Sr. Alcalde que es faran gestions al respecte, malgrat que els pares
d’aquest col·lectiu no han acudit encara a l’Ajuntament.

2) No es podrien fer unes plataformes en els contenidors
d’escombraries per tal de facilitar el pas dels vianants per les voreres
de la Carretera Vella?
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Respon el Sr. Alcalde que es mirarà aquesta qüestió, però segons el que
s’hi posi pot constituir un obstacle per a la seguretat dels vianants i dels
vehicles.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió a les
24:00 hores de la nit, i s'estén la present acta de la que jo, el Secretari, en
dono fe.

L’alcalde     El secretari


