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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2000

_____________________________________________________________

Sant Celoni, setze de març de dos mil.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial, a les 10 hores i 15
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, Antoni Ruiz Álvarez, Jaume Figueras Coll, Francisco 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.

S’obre la sessió a l'esmentada hora de les 10 i 15 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.

Pren la paraula una persona del públic, el Sr. Antonio Cañete Muñoz, qui en
la seva intervenció i traduït del castellà, exposa que ha presentat un recurs
contra la bestreta de les contribucions especials imposades per les obres
d'urbanització de diversos carrers de La Batllòria, recurs que es tractarà en
l'ordre del dia d'avui.

Diu que està perdent la fe en el sistema democràtic que tenim, que més
sembla una dictadura, i que La Batllòria és un poble a l'empara de ningú.

Explica el Sr. Cañete que abans d'iniciar-se les obres d'urbanització dels
carrers Hostalric, Miquel Mateu, Tordera, Bellavista i altres de La Batllòria,
els veïns van intentar constituir-se en associació de contribuents i buscar
pressupostos de diverses empreses, però el mateix Ajuntament va denegar
la constitució de l'associació dient que no era legal. Diu, però, que ell no és
jurista i no pot entrar a jutjar si aquesta associació podia ser legal o no.
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Al final, l'Ajuntament ha convocat un concurs per a adjudicar l'obra i
aquesta s'ha contractat per cinquanta-set milions de pessetes
aproximadament, el que representa una rebaixa molt petita respecte del
pressupost del projecte. Això vol dir que la feina dels veïns de buscar altres
pressupostos no ha servit per a res.

Per altra part, continua dient, en el repartiment de les contribucions
especials, al carrer Miquel Mateu hi ha tres preus diferents, essent tots els
habitatges idèntics.

També, explica el Sr. Cañete, les cases del carrer Miquel Mateu donen front
a una zona verda, que dista uns dotze metres de la façana de les cases. A
l'altra costat de la zona verda hi ha un bloc de pisos a una distància d'un
metre i, en canvi, els propietaris d'aquests habitatges no contribueixen al
finançament del carrer Miquel Mateu.

Acaba la seva intervenció el Sr. Cañete dient que s'estan cometent moltes
injustícies i que ell és l'únic que dóna la cara; que els polítics facin el que
decideixin, però que a la seva consciència quedarà.

El Sr. Alcalde diu que discrepa de l'afirmació del Sr. Cañete de que La
Batllòria sigui un poble desemparat perquè, entre d'altres, disposa d'una
escola, del local municipal de la Unió Batllòrienca actualment en fase de
rehabilitació, té servei municipal d'aigua potable, s'hi estan urbanitzant
diversos carrers i s'està potenciant el creixement de la població amb
l'execució del sector de La Plana de La Batllòria.

Pel que fa a les obres d'urbanització del carrer Miquel Mateu, explica el Sr.
Alcalde per al coneixement del Sr. Cañete, que quan s'urbanitza un carrer la
llei preveu la possibilitat d'imposar contribucions especials. Malgrat això, els
carrers també es poden fer per veïns si tots ells es posen d'acord i es
garanteix que el contractista pugui cobrar per la seva feina. Sovint és difícil
arribar a aquest acord i, aleshores, la única fórmula legal que queda és la
convocatòria d'un concurs públic per a adjudicar l'obra i la imposició de
contribucions especials als propietaris de les finques beneficiades.

En aquest procediment administratiu es dóna als veïns la possibilitat de que
hi puguin dir la seva, interposant al·legacions i recursos, que són resolts per
l'Ajuntament, i que permeten corregir errors en els metres de façana o
d'edificabilitat imputats. Si el veí recurrent té la raó, se li dóna i si no és així
es desestima el recurs. Més enllà, el veí pot interposar recurs de tipus
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contenciós administratiu davant la justícia i l'Ajuntament haurà d'acatar la
sentència que es dicti.

Afegeix el Sr. Alcalde que s'ha aconseguit una subvenció de mes de tres
milions de pessetes per a les obres d'urbanització d'aquest grup de carrers
de La Batllòria.

Explica també que les quotes de les contribucions especials vénen donades
per la longitud de la façana de l'immoble i per la seva edificabilitat al 50 %
cada paràmetre. Les zones verdes tenen una edificabilitat zero i, per tant,
només computen per la seva longitud de façana. Aquests criteris són els que
sempre s'han utilitzat en tots els carrers de Sant Celoni on s'han aplicat
contribucions especials. De tota manera, quan es tracti aquest punt a l'ordre
del dia d'avui ja s'obrirà un torn de paraules i els diversos grups polítics
podran manifestar-se al respecte.

El Sr. Alcalde dóna la paraula a una altra persona del públic assistent, que
pertany al col·lectiu dels taxistes de Sant Celoni, qui manifesta el seu
desacord amb el segon punt de l’ordre del dia que es porta a aprovació, i
que consisteix en la creació d’una nova llicència d’auto-turisme al municipi.

Procedeix a enumerar els principals problemes i/o dificultats amb que es
troba el sector del taxi a Sant Celoni, que són:

- Que no hi ha una especificació del servei de guàrdia.
- La inseguretat en el cobrament del viatge: els taxistes van proposar cobrar
una bestreta del viatge i dipositar els diners a la Policia Local i se’ls va
respondre des de l’Ajuntament que la Policia Local no podia actuar a manera
de banc i que l’opció proposada no era possible.
- El favoritisme a algunes persones.
- L’esgotament pel fet de treballar de nit i de dia durant tota la setmana
- L’intrusisme en el sector per part de gent de fora de Sant Celoni.
- La baixada en els serveis, de fins a un 40 % dels ingressos, a causa de
l’actuació de les ambulàncies.
- L’existència de massa nombre de llicències a Sant Celoni, segons estudi
elaborat pel Sindicat del Taxi.
- El fet que no hi ha un Reglament que reguli el servei i els obligacions
d’ambdues parts, com ara els compromisos de fer reunions.
- No estan d’acord amb l’esborrany de Reglament que se’ls va enviar. Una
altra llicència no es suficient per solucionar la problemàtica del sector.
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- A la reunió que es va mantenir amb el regidor de Governació se’ls va
amenaçar que si no hi havia un compliment dels horaris nocturns es crearia
una nova llicència.
- No se’ls ha consultat respecte de la creació d’aquesta nova llicència d’auto-
turisme.

Després d'aquesta intervenció el Sr. Capote manifesta que fa uns nou
mesos va tenir una reunió amb els taxistes de Sant Celoni, en la que se'ls va
deixar clar que el seu no és un negoci privat sinó un servei públic i que s'han
rebut moltes queixes de gent de Sant Celoni que, per exemple, arriben al
poble a les onze del vespre i no poden localitzar cap taxista perquè tenen els
telèfons mòbils apagats.

També el regidor de Governació diu que va donar als taxistes un esborrany
del Reglament que ha de regular aquest servei a Sant Celoni, perquè el
revisessin i manifestessin les seves opinions, sense que encara no hagin dit
res al respecte després de tot aquest temps. A més, al matí la majoria dels
taxistes estan fent serveis fora de la població per a mútues i el servei públic
queda casi nul..

En canvi, diu, els taxistes només vénen a l'Ajuntament quan tenen algun
problema. Sembla una ironia que ara vulguin fer el paper de víctimes quan el
servei de transport que ofereixen és deficitari.

El que està clar, acaba el Sr. Capote, és que l'Ajuntament ha de garantir el
correcte i adequat funcionament d'aquest servei públic.

Intervé el Sr. Alcalde i diu que coneix el cas de gent d'altres poblacions que
arriben a Sant Celoni amb l'últim tren de la nit i no troben taxis en servei que
els puguin portar a casa seva. S'ha de pensar no només en el creixement
que ha experimentat Sant Celoni, sinó també en la gent forània que utilitzen
el servei.

Davant la queixa d’algun membre del públic al no permetre’s que prenguin
de nou la paraula, el Sr. Alcalde indica que quan es tracti aquest punt a
l'ordre del dia de la sessió ja es discutirà entre els grups polítics. La
intervenció del públic ha de servir perquè els regidors tinguin més elements
d'informació a l'hora de tractar un punt determinat. Alguns Ajuntaments, en
canvi, ofereixen la possibilitat de parlar al públic al final de la sessió, quan els
temes ja estan decidits.
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Després d'aquestes intervencions es comença a tractar els punts continguts
a l'ordre del dia de la sessió.

I.- 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.

II.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L'ACORD DE CREACIÓ D'UNA
NOVA LLICÈNCIA D'AUTO-TURISME I DEL PLEC DE CLÀUSULES
ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES REGULADOR DEL CONCURS PER A
LA SEVA CONCESSIÓ.-

Intervé el Sr. Pascual i diu que, malgrat que es tracta d'un servei de transport
públic de responsabilitat municipal, després d'haver escoltat les opinions del
col·lectiu dels taxistes, no veu clara la necessitat de creació d'un nova
llicència d'auto-turisme i proposa deixar el tema sobre la taula.

El Sr. Gómez es manifesta d'acord amb l'opinió del Sr. Pascual. Creu que hi
ha una falta de diàleg i de comprensió entre ambdues parts i considera que,
abans que res, cal procedir a redactar el Reglament regulador del servei.

Diu el Sr. Segarra que, escoltades les parts, el seu grup polític extreu la idea
que hi ha un problema de qualitat d'aquest servei públic. S'actua amb
prepotència per part de l'equip de govern i, en comptes d'anar a buscar
solucions als problemes actuals del servei, es vol crear una nova llicència de
taxi. Opina, però, que amb més quantitat no s'aconseguirà major qualitat.
D'acord que es tracta d'un servei públic, però els taxistes també s'han de
guanyar la vida.

Per resoldre els dèficits actuals, cal buscar les seves causes. Pel que fa a
les mancances del torn de nit, considera el Sr. Segarra, que és cert que hi ha
una certa perillositat i sembla que se'ls ha desatès per part de la Policia
Local. El millor que es pot fer és analitzar conjuntament entre ambdues parts
la situació, i no demorar-ho més.
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El Sr. Figueras diu que a la vista de l'expedient i dels informes que s'hi
contenen, va semblar que estava plenament justificada l'aprovació d'una
nova llicència, però després d'haver sentit l'opinió del col·lectiu dels taxistes
es veu que hi ha una sèrie discrepàncies. Potser seria millor avançar en la
redacció del Reglament o Ordenança, escoltant l'opinió dels taxistes, però
marcant també quines són les seves obligacions i què passa si aquestes
s'incompleixen, perquè creant una nova llicència no es solucionarà res. Tot
amb l'objectiu de buscar una millor qualitat del servei per al ciutadà de Sant
Celoni.

Respon el Sr. Capote que ja s'han fet reunions amb els taxistes en diverses
ocasions. En una trobada de fa nou mesos se'ls va donar l'esborrany del
Reglament regulador. En aquest temps encara està esperant que diguin les
seves opinions al respecte. A la vista de tot el que avui es planteja, creu que
es podria intentar que en el termini de tres mesos s'aprovés aquest
Reglament i proposa, per tant, al Ple municipal que quedi aquest punt sobre
la taula i que en aquests tres mesos el col·lectiu dels taxistes sigui capaç de
fer el que no ha fet en un any.

Intervé el Sr. Alcalde per aclarir que, malgrat i aprovar-se el Reglament, pot
ser que l'Ajuntament cregui convenient en el seu moment la creació d'una o
més llicències noves de taxis.

El Sr. Gómez pregunta com es pot exigir uns compromisos als taxistes si no
hi ha un Reglament aprovat.

Explica el Sr. Alcalde que, en tots els anys que porta existint el servei,
sempre s'ha intentat arribar a acords entre les parts per al bé del servei
públic. Fa temps, però, que la voluntat de l'equip de govern és la de tenir un
Reglament aprovat, del qual se'ls va passar un esborrany als taxistes, tal
com ha explicat el Sr. Capote. D'acord amb el que s'ha dit avui, es mirarà de
que en un màxim de tres mesos estigui consensuat el text del Reglament i
es pugui portar a aprovació del Ple municipal.

Després d'aquestes intervencions, i per unanimitat de tots els grups polítics,
s'acorda deixar sobre la taula l'expedient instruït per a la creació d'una nova
llicència d'auto-turisme i l'aprovació del plec de clàusules econòmico-
administratives regulador del concurs per a la seva concessió.
.
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III.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI PER A L'ADQUISICIÓ D'UN
IMMOBLE SITUAT AL CARRER MAJOR NÚMEROS 19, 21 I 23 DE LA
BATLLÒRIA, CONEGUT COM A "CAN BRUGUERA".-

Intervé el Sr. Pujol per dir que, quan en el Ple municipal del dia 4 de febrer
d'enguany es va parlar d'aquest tema, potser hi va haver una certa confusió
perquè fins i tot en alguns mitjans informatius en va sortir una informació
equivocada. Només voldria que el consistori sabés que Can Bruguera és un
edifici amb uns elements històric - artístics importants i, allà cadascú, si no
es volen reconèixer aquests elements patrimonials notables.

Explica el Sr. Alcalde que, en efecte, en un Ple anterior es va aprovar la
modificació de crèdit que havia de fer possible la compra de la finca i ara, en
aquest cas, es tracta de portar a aprovació la ratificació del conveni
d'adquisició.

Intervé el Sr. Figueras i diu que, en la mateixa línia en que es van manifestar
en aquell Ple de 4 de febrer, el fons de la qüestió no els sembla malament
perquè representa dotar el poble de La Batlòria d'un patrimoni, cosa que
sempre és positiva. Però, tal i com ja va explicar aleshores, el seu grup no
està d'acord en la manera en que s'ha actuat perquè entén que s'ha
perjudicat una tercera persona interessada en la compra de l'edifici.
Resumint, s'ha fet un bon negoci per al poble perquè potser la sentència del
recurs contenciós administratiu hagués resultat més cara per a l'Ajuntament,
però discrepa de la forma utilitzada.

Pregunta el Sr. Gómez si ara ja se sap perquè servirà i a què es destinarà
Can Bruguera. Diu que desconeix de quins equipaments disposa La
Batllòria, però considera que s'hi estan fent grans inversions econòmiques
per part de l'Ajuntament per als pocs habitants que té la població.

El Sr. Alsina diu que el seu grup es reafirma en allò que ja va manifestar en
l'altre Ple: sempre val la pena que l'Ajuntament ampliï el seu patrimoni però
no es creu el projecte del que es vol fer a Can Bruguera que s'ha tret de la
màniga l'equip de govern.

El Sr. Pascual indica que ell també es reafirma i es manté en allò que ja va
manifestar en el Ple de 4 de febrer.

Intervé el Sr. Pujol i diu que sembla que hi ha hagut una confusió entre els
edificis de Can Bruguera i de la Unió Batllorienca, actualment en procés de
reforma. Explica que a la planta baixa de la Unió Batllorienca hi haurà un
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consultori mèdic, al primer pis hi anirà el casal i al segon pis la biblioteca,
tal i com queda reflectit en el projecte tècnic. Per altra part, responent al Sr.
Gómez, diu que la seva intervenció és ofensiva per als batlloriencs que,
malgrat que siguin pocs, es mereixen tots els serveis encara que a vegades
els costos no siguin proporcionals. Demana al Sr. Gómez que retiri les seves
paraules perquè poden constituir una ofensa.

El Sr. Alcalde creu que adquirir patrimoni, quan surt l'oportunitat, sempre val
la pena encara que en el moment de la compra no estigui prevista la seva
finalitat. Així, quan es va comprar Can Ramis es va dir que era per a fer-hi
oficines municipals, i en canvi ara es té la idea de destinar-lo, un cop
restaurat, a activitats de caràcter cultural. Quan es va comprar la Rectoria
Vella, segur que no estava previst destinar-la al seu ús actual. Però, en
ambdós casos cal agrair la previsió d'adquirir els immobles, encara que no
estigués clara la seva destinació. Sovint hi ha nous temes que sorgeixen i
pels que cal trobar un espai. És el temps qui ho dirà... Considera important,
per tot això, la compra de Can Bruguera i seria bo que altres grups
municipals també s'hi adherissin.

Després d'aquestes intervencions i,

Vist l'expedient instruït per a la compra per part de l'Ajuntament de Sant
Celoni d'una casa i solar propietat de Maria Teresa Sibina Jansana situats al
carrer Major números 19, 21 i 23 de La Batllòria, d'una superfície total de
663,65 metres quadrats.

Atès que la Sra. Maria Teresa Sibina Jansana, en data 25 d'abril de 1995, va
sol·licitar d'aquest Ajuntament l'inici d'expedient d'expropiació d'una finca de
la seva propietat qualificada com a zona verda, situada a La Batllòria, de 290
metres quadrats aproximadament.

Atès que l'Ajuntament de Sant Celoni va tramitar l'esmentat expedient
d'expropiació i per decret d'aquesta Alcaldia de data 22 d'abril de 1997, es va
resoldre l'expedient i es va fixar un preu d'1.655.000 pessetes.

Atès que aquest decret va ser recorregut per la Sra. Sibina davant del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció primera del contenciós
administratiu, recurs que es tramita amb el número 206/98.

Atès que la resta del solar propietat de la Sra. Sibina, (essent la total
superfície de l'esmentada propietat de 663,65 metres quadrats), està edificat
i és interessant la seva adquisició per a destinar-lo a equipaments per a
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oficines municipals, sales d'exposició i també un centre de recursos de la
Tordera i totes aquelles funcions adients a les nobles característiques de
l'immoble.

Atès que aquest edifici és part d'un conjunt que té unes característiques
interessants, tota vegada que segons la tradició es tracta d'un antic hospital i
posteriorment residència de monges.

Atès que amb l'adquisició d'aquesta part de l'illa nomenada Can Bruguera,
l'Ajuntament recuperaria i posaria a disposició de la ciutadania una part de
l'edifici noble dels segles XV-XVI, ampliant el patrimoni històric arquitectònic
de la vila.

Atès que en aquest sentit és necessari citar l'informe emès per l'àrea de
Cultura d'aquest Ajuntament en el que es pot comprovar com l'edifici a
adquirir és part d'una illa de cases nomenada Can Bruguera de La Batllòria,
de gran valor històric - arquitectònic, i la seva adquisició ampliaria
significativament el patrimoni històric de la vila.

Atès que aquesta finca, que segons recent mesura té 663,65 metres
quadrats, té la següent descripció registral:

“Casa de un cuerpo, señalada con el numero 19, hoy números 19,21 y
23 de la Calle Mayor de La Batlloria, termino de Sant Celoni, estando
en parte edificada para habitación, en parte para cuadras, pesebres y
pajar para el ganado y en parte sin edificar, que sirve para huerto, el
cual está cercado con un barrio o muralla, conocida por Cal Baró,
cuya parte edificada para habitación consta de bajos y dos pisos y
mide cinco metros diecisiete centímetros de ancho por veinte metros
cuarenta y un centímetros de fondo, la parte destinada a cuadras ,
pesebre y pajar es de una sola planta y mide nueve metros setenta y
siete setenta y siete centímetros de ancho, por once metros cincuenta
y dos centímetros de largo, y el huerto mide veinte metros cuarenta y
un centímetros en cuadro, actualmente después de dos
segregaciones sufridas, la superficie total de la finca es de setecientos
ochenta y ocho metros diez decímetros cuadrados. Linda en junto al
frente Sur con la calle de La Batllória, a la izquierda saliendo Este con
la casa sucesor de Pablo Xirau, con hermanos de Francisco Cabra
hoy Montserrat Cabra, y parte con un camino que es parte y accesorio
a la finca que se describe, a la derecha Oeste con sucesores de Rosa
Valls, hoy parte con Juan Doménech, y detrás Norte con tierras de
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Jaime y José Nualart, con finca de esta segregada del Sr. Cabra y
Juan Doménech. "

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Celoni, Tomo 1238,
libro 87, folio 224, Finca 529, Inscripción 3ª.

Atès que segons indica la part venedora, l'esmentada finca està lliure de
càrregues i gravàmens.

Atès que els Serveis Tècnics Municipals han efectuat valoració de l'esmentat
immoble amb 21.000.000 de pessetes.

Atès que s'ha sol·licitat certificació al Registre de la Propietat de Sant Celoni,
constant que la finca està lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris.

Atès que amb data 18 de gener de 2000 s'ha signat un contracte de compra
de l'esmentada finca entre la Sra. M. Teresa Sibina Jansana i el Sr. Alcalde
per un preu de 21.000.000 de pessetes, essent aquest el valor fixat pel
tècnic municipal.

Atès que en el contracte de compra s'ha fet constar la condició suspensiva
que no s'entendrà vàlid el contracte si no és aprovat pel Ple de l'Ajuntament i
s'obté l'autorització de compra per part de la Generalitat de Catalunya.

Atès que consta a l'expedient l'informe de l'interventor municipal en el que
s’indica que està aprovada una modificació de crèdit, pendent d’executivitat.

Atès que s'ha remès l'expedient municipal a la Direcció General
d’Administració Local depenent del Departament d'Interior.

Atès allò que estableixen els articles 11 del Reglament de béns de les
corporacions locals i el 30 del Reglament de patrimoni dels ens locals sobre
adquisició d'un bé per part de l'Administració.

Atès que les Entitats Locals tenen capacitat jurídica plena per a adquirir i
posseir benes de tota mena i l'atribució correspon al Ple de la Corporació
conforme preceptua l'article 23 1r del text refós en matèria de règim local.

Atès que la compra de l'esmentat bé és factible per raó de la quantia, ja que,
tal i com preveu l'article 30.2 del Reglament de patrimoni, el valor de
l'adquisició no supera el 5 % dels recursos ordinaris del pressupost.
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Vist l'informe emès pel lletrat assessor de l'Ajuntament.

A proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per deu vots favorables de
les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega,
Garcia, Pujol, Checa i Casado, amb tres vots en contra dels senyors Alsina,
Segarra i Gómez i amb les quatre abstencions dels senyors Ruiz, Figueras,
Giol i Pascual, el Ple municipal acorda:

Primer.- Ratificar el contracte de compra de la finca del carrer Major
números 19, 21 i 23 de La Batllòria a la Sra. Maria Teresa Sibina Jansana
signat en data 18 de gener de 2000, suspenent la seva executivitat als
informes favorables de la Intervenció municipal i a l’informe favorable o al
silenci administratiu de la Direcció General d’Administració Local.

Segon.- Facultar l'Alcaldia per a signar l'escriptura de compra i els
documents que siguin necessaris per tal de dur a terme aquesta compra.

IV.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE
BÉNS A 31 DE DESEMBRE DE 1998.-

Explica el Sr. Alcalde que és obligació municipal posar cada any al dia
l'inventari de béns de la Corporació i procedir a la seva aprovació. En aquest
cas es porta al Ple la rectificació de l'inventari referida a 31 de desembre de
1998 i ara s'ha passat a contractar la de 1999 per tal de tenir-lo actualitzat.

Pregunta el Sr. Gómez quin és el cost d'aquest treball d'actualització.

Respon el Sr. alcalde que li sembla que ascendeix a unes 500.000 pessetes,
però que fer-ho és obligatori per llei.

Indica el Sr. Figueras que és com fer una auditoria.

El Sr. Alcalde diu que, en efecte, es tracta de registrar totes aquelles altes i
baixes de l'inventari que es produeixen anualment, no només a l'Ajuntament
sinó també a l'Organisme Autònom Rectoria Vella.

Després d'aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de la rectificació de l’Inventari
municipal referit al dia 31 de desembre de 1998.
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Atès que l’empresa Audit Network ha procedit, previ encàrrec per aquesta
Corporació, a la rectificació de l’Inventari municipal referit al dia 31 de
desembre de 1998.

Atès que els ens locals han de portar un inventari dels seus béns, el qual ha
de comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els
valors mobiliaris.

Atès que l’inventari ha de ser objecte d’actualització continuada, sens
perjudici de la seva rectificació i comprovació i s’ha de fer cada any en el
primer cas.

Atès que els organismes autònoms locals han de fer inventari separat de
llurs béns i drets, la còpia dels quals s’ha adjuntar com annex a l’inventari
general de l’ens locals.

Atès allò establert a l’article 206 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i
de règim local de Catalunya, i a l’article 105 del Reglament del patrimoni dels
ens locals de Catalunya.

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

Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari municipal d’aquesta Corporació
referit al dia 31 de desembre de 1998, el resum global del qual es detalla a
continuació:

Ajuntament:

           Béns mobles ................................... 96.938.782 pessetes
           Béns immobles........................... 1.786.692.003 pessetes
           Béns d’ús públic ............................ 445.574.204 pessetes
           Valors mobiliaris.............................................. 0 pessetes

                    SUBTOTAL ....................... 2.329.204.989 pessetes

          Organisme Autònom Rectoria Vella:
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          Béns mobles ...................................... 3.974.589 pessetes

                     TOTAL  GENERAL......... 2.333.179.578 pessetes

Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.

V.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
2/2000 DEL PRESSUPOST PRORROGAT DE 1999.-

El Sr. Arenas explica que es tracta d'una modificació de crèdit del pressupost
prorrogat de 1999 per uns temes d'inversions, utilitzant el superàvit existent.
A la Comissió informativa ja es va parlar de la relació de les inversions que
es volen finançar i que ascendeixen a uns 44 milions de pessetes. El
pressupost de la Corporació per a l'any 2000 s'aprovarà aviat, però l'equip de
govern s'ha volgut avançar i aprofitar el superàvit de l'any passat per a
alguns temes en que el termini així ho fa oportú.

Pregunta el Sr. Pascual en què consisteixen cada un dels punts de la relació
d'inversions a què anirà destinada la modificació de crèdit.

Es procedeix a explicar-los un per un:

- Sobreixidor i clavegueram a la Rectoria Vella: diu el Sr. Garcia que
actualment s'està urbanitzant el sector Residencial Esports i ara és el
moment de fer aquesta obra per connectar amb el sector Pertegàs i que les
aigües residuals vagin a depurar, i el sobreixidor del Pertegàs per a evitar
que la brutícia surti pels embornals de Sant Ponç.

- Urbanització dels carrers Ramis i Aneto i altres: es tracta d'aprofitar,
segons el Sr. Garcia, la urbanització del sector Residencial Esports per
deixar també acabats els carrers en sòl urbà, per sota de la carretera de
Campins, que limiten amb aquest sector.

- Tram del Passeig de la Rectoria Vella: consisteix en la construcció de la
vorera i d’una nova xarxa de clavegueram al tram d’aquest passeig que
limita amb el referit sector Residencial Esports, aprofitant la seva actual
execució.
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- Projecte d'ampliació del Safareig: el Sr. Alcalde diu que hi ha la idea
d'ampliar aquest edifici amb la incorporació de les dues cases velles
colindants que eren propietat de l'antiga Societat d'Aigües. La inversió que
es preveu és per a la redacció del projecte tècnic.

- Projecte de remodelació de la Plaça de la Vila: el Sr. Alcalde explica que no
fa massa temps es va fer un concurs d'idees que va ser guanyat per un grup
de tres arquitectes. Ara es tracta de tenir partida pressupostària per a
encarregar la redacció del projecte tècnic.

- Enjardinament del terreny de davant de la biblioteca: un cop posada en
funcionament la biblioteca cal concloure aquest equipament amb
l'enjardinament de la zona del seu davant.

- Projecte instal·lacions esportives (pavelló, piscina): es tracta de fer un
projecte triple de pavelló - piscina - gimnàs d'acord amb les necessitats que
es detecten. Caldrà mirar quina haurà de ser la ubicació d'aquest nou
equipament i les possibles subvencions que es puguin aconseguir.

- Millores enllumenat de carrers: és la suma de diversos projectes petits
relatius a l'enllumenat públic a realitzar en diferents carrers de la vila.

Intervé el Sr. Figueras i diu que el seu grup municipal, per coherència amb la
postura que ve adoptant, votarà que no perquè entén que el què s'ha de fer
és aprovar el pressupost i no fer modificacions de crèdit. El pressupost és
l'eina bàsica d'un Ajuntament i és la que marca els objectius i la idea de
municipi que es vol aconseguir.

El  Sr. Gómez es manifesta d'acord amb aquest argument.

Respon el Sr. Arenas que el pressupost de l'any 2000 s'aprovarà aviat,
possiblement abans de finalitzar aquest mes de març, però voldria recordar
que aquesta modificació es pot fer gràcies al superàvit del 1999, gràcies al
control de la despesa i a ingressos que no estaven previstos, com ara
subvencions atorgades, aconseguides gràcies al treball de l'Alcaldia i els
regidors de l'equip de govern. Per això, voldria que no es caigués en la
demagògia al parlar de les retribucions dels regidors del consistori, quan
realitzen una tasca molt important no només de representació sinó també de
gestió.

Intervé el Sr. Alcalde i assenyala que, com ha dit el regidor d'Hisenda,
s'utilitza el superàvit de l'any passat per a fer front a unes inversions
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totalment necessàries, i això ja defineix algunes de les línies de cap on va
el pressupost.

Cal dir, però, que el pressupost anual cada vegada és un document més
orientatiu. Per exemple, el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)
ha estat aprovat per la Generalitat fa pocs dies, quan havia d'haver sortit el
més d'octubre de l'any passat, cosa que hagués permès preveure quines
obres tindríem subvencionades. Atès que tampoc estan aprovats els
pressupostos de la Generalitat, alguns ingressos que provenen d'aquesta
Administració es recolliran com a quantitats aproximades. Però ja no es vol
esperar més i es portarà a aprovació un pressupost orientatiu, que sempre
serà modificable però que, com a eina de treball, és interessant de tenir
aprovada.

El Sr. Pascual discrepà en que, fins al moment, s'hagi de treballar amb un
pressupost prorrogat.

Després d'aquestes intervencions i,

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit dins el
pressupost prorrogat per a 2000 per un import de 44.059.684 pessetes, amb
càrrec al romanent líquid de Tresoreria.

Vistos els informes que obren a l'expedient.

Atès que l’Alcaldia, per resolució de data 7 de febrer, va aprovar la liquidació
del pressupost de l'Ajuntament.

Atès que la despesa proposada està prevista al Pla d'Inversions que
s’adjuntarà al pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2000, amb finançament
mitjançant el romanent líquid de Tresoreria.

Atès que la tramitació de l'expedient està ajustada als preceptes legals vigents.

A proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per deu vots favorables de
les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega,
Garcia, Pujol, Checa i Casado, amb quatre vots en contra dels senyors Ruiz,
Figueras, Giol i Gómez i amb les tres abstencions dels senyors Alsina,
Segarra i Pascual, el Ple municipal acorda:
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Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 2/2000, al
següent tenor:

Crèdit extraordinari:

01.433.622.15  Sobreeixidor i Clavegueram Rectoria Vella 5.000.000 ptes.
01.511.601.72 Urb. Carrers Ramis, Aneto i altres             5.096.726 ptes.
01.511.601.14 Tram Passeig Rectoria Vella                    290.958 ptes.
01.456.622.15 Projecte ampliació “Safareig”                 1.600.000 ptes.
01.511.601.54 Projecte remodelació Plaça de la Vila     2.600.000 ptes.
01.433.632.34  Enjardinament terreny davant Biblioteca  14.000.000 ptes.
01.452.622.16 Projectes instal·lacions esportives     14.000.000 ptes.
                        (Pavelló-Piscina)

TOTAL CREDIT EXTRAORDINARI:   42.587.684 ptes.

Suplement de crèdit:

01.511.601.02 Millores enllumenat carrers                   1.472.000 ptes.

TOTAL SUPLEMENT DE CREDIT:                              1.472.000 ptes.

L’import anterior resta finançat de la següent forma:

Partida 870.00 Romanent de Tresoreria per a finançar crèdits extraordinaris:
42.587.684 ptes.

Partida 870.01 Romanent de Tresoreria per a finançar suplements de crèdit:
1.472.000 ptes.

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 158.2 i 150 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre. En cas que durant el referit període no es presenti cap
reclamació l'acord inicial es considerarà definitivament aprovat.

VI.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DELS ACORDS
D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
LA EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE TITULAT:
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"OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS ANETO,
RAMIS, MATIES ROCA I ARAGÓ".-

El Sr. Garcia explica que es tracta d'urbanitzar els carrers que queden per
sota de la carretera de Campins i que limiten amb el sector Residencial
Esports per tal de concloure la urbanització de tota aquesta zona.

El Sr. Figueras diu que el seu grup es manté en la mateixa posició de
sempre en matèria de contribucions especials. Es diu que s'utilizen els
mòduls de longitud de façana i d'edificabilitat de la finca i l'hora d'aplicar-los a
les quotes que han de satisfer els veïns, resulta que no es fa tal com s'ha
aprovat. El Ple aprova un contingut i després el propi equip de govern ho
vulnera perquè calcula unes quotes aplicant només la meitat de l'edificabilitat
a aquelles finques que fan cantonada a dos carrers. Així, a les cantonades
no s'està aplicant l'edificabilitat tal com s'ha aprovat pel Ple, sinó la meitat,
una tercera part o una quarta part.

Aquesta qüestió la vénen denunciant fa temps i està donant lloc a queixes
d'algunes persones perquè, en un grup de cases iguals, unes paguen més
que d'altres pel fet de fer cantonada. Entén el Sr. Figueras que si s'està
buscant un repartiment just de les despeses, i si els paràmetres que s'han
triat de la longitud de façana i l'edificabilitat no són justos, potser caldrà
buscar-ne d'altres que també permeti la llei. El que no pot ser és que el Ple
aprovi una cosa i se n'apliqui una altra. És per això que el grup municipal de
Convergència i Unió hi votarà en contra.

El Sr. Garcia discrepa de l'argument del Sr. Figueras perquè, si no es fes tal
com es fa, l'edificabilitat d'una finca que dóna a dos carrers computaria
doblement.

Diu el Sr. Figueras que, aleshores, en l'acord d'imposició i ordenació de
contribucions especials es digui que per a les finques que fan cantonada a
dos carrers s'aplicarà la meitat de l'edificabilitat.

Intervé el Sr. Alcalde i assenyala que aquest és el criteri que s'ha fet servir
fins ara en el repartiment de les contribucions especials per a tots els carrers
que s'han urbanitzat a Sant Celoni. En el seu moment, a tots els grups
polítics els va semblar bo. Sempre es pot millorar, però pels pocs carrers que
falten per urbanitzar al municipi, canviar criteris no seria adequat. S'estudiarà
la qüestió a nivell jurídic, però políticament entenen que es fa de la millor
manera possible.
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Indica el Sr. Pascual que cada vegada que es planteja el tema de les
contribucions especials sorgeix la mateixa discussió. Potser valdria la pena
tenir-ho en compte i estudiar-ho a fons.

El Sr. Garcia diu que es pot fer un dia una reunió, amb assessorament a
nivell tècnic i jurídic, per tal que s'aclareixi definitivament la qüestió.

El Sr. Arenas recorda que va existir un acord tàcit de tots els grups polítics
de fer aquest sistema i és de justícia tenir-ho en compte perquè als veïns
dels carrers que queden per urbanitzar no se'ls apliqui un tracte diferent.

El Sr. Figueras diu que es pot buscar un sistema més just per als veïns i
també per als polítics que ho han d'aprovar, perquè tal com es fa actualment,
si algú ho impugnés podria guanyar el recurs.

Després d'aquestes intervencions i,

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació inicial, si escau, de la imposició i
ordenació de les contribucions especials per a la realització de les obres
contingudes al projecte titulat "Obres ordinàries d’urbanització dels carrers
Aneto, Ramis, Maties Roca i Aragó".

Atès que els carrers Aneto, Ramis, Maties Roca i Aragó estan situats a la zona
nord de Sant Celoni i limiten amb el sector Residencial Esports, sector que
actualment es troba en fase d’execució de les obres d’urbanització.

Atès que per aquest motiu és necessari procedir a la realització de les obres
contingudes al projecte titulat "Obres ordinàries d’urbanització dels carrers
Aneto, Ramis, Maties Roca i Aragó", de responsabilitat municipal.

Atès que la Comissió de Govern municipal en sessió del dia 21 de setembre
de 1999 va aprovar de manera definitiva el referit projecte tècnic.

Atès que la realització de les obres beneficia especialment a una sèrie de
persones que obtindran un especial avantatge i un augment de valor en els
seus béns, procedeix recórrer a la imposició de contribucions especials per tal
de rescatar part d'aquest benefici i permetre així la realització de les obres que
es projecten.

Atès que al pressupost municipal existeix partida pressupostària suficient als
efectes de subvenir l'obra i es preveu el correlatiu ingrés per concepte de
contribucions especials.
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A proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per tretze vots favorables
de les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega,
Garcia, Pujol, Checa, Casado, Alsina, Segarra i Pascual i amb els quatre
vots en contra dels senyors Ruiz, Figueras, Giol i Gómez, el Ple municipal
acorda:

Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució del projecte titulat "Obres ordinàries d’urbanització dels carrers
Aneto, Ramis, Maties Roca i Aragó".

Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris
beneficiats per l'execució del projecte titulat "Obres ordinàries d’urbanització
dels carrers Aneto, Ramis, Maties Roca i Aragó",  d'acord amb els següents
paràmetres d'aplicació:

a) Carrers Pessetes
Ramis (Execució material i honoraris tècnics)……………... 5.317.639,-
Aragó (Execució material i honoraris tècnics)……………... 5.250.102,-
Maties Roca (Execució material i honoraris tècnics)….........1.571.385,-
Aneto (Execució material i honoraris tècnics)………………... 817.846,-

Total cost……………………………………………………....12.956.972,-

b) El cost suportat per l'administració serà el resultant del següent càlcul:

Total cost………………………………………………........... 12.956.972,-
Cost suportat per l'administració……………………............12.956.972,-

c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 90 % del cost
suportat per l'administració, és a dir 11.661.274,- pessetes que
constituirà la base imposable del tribut.

d) Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la quantitat
esmentada seran:

50 % metres lineals de façana dels immobles.
50 % volum edificable.
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Tercer.- Advertir que els costos anteriorment expressats tenen caràcter de
mera previsió i que en base a allò preceptuat a la Llei d'hisendes locals poden
patir variacions a l'alça o baixa en funció del cost efectiu de les obres i serveis.

Quart.- Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions especials les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la
Llei general tributària especialment beneficiades per la realització de les obres,
tenint la consideració de persones especialment beneficiades els propietaris
dels béns immobles afectats per l'execució del projecte.

Cinquè.- Facultar la Comissió de Govern municipal per a la pràctica i
aprovació de les liquidacions resultants dels presents acords, així com per a la
resolució d'eventuals recursos administratius, de qualsevol tipus que aquests
siguin, un cop aprovat definitivament aquests acords.

Sisè.- Remetre's, en allò que no estigui previst en aquests acords i en
aplicació de l'article 34.3 de la Llei d’hisendes locals, a l'Ordenança general de
contribucions especials vigent al municipi de Sant Celoni.

Setè.- Acordar l'exigència per avançat del pagament de les contribucions
especials en funció del cost previst, en base a l'article 33.2, de la Llei
d’hisendes locals.

Vuitè.- Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta dies
mitjançant edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari
dels de major difusió de la província i al tauler d'anuncis de la Corporació pel
termini legalment preceptiu.

Novè.- Declarar que en cas de no formulació de reclamacions en el període
d'informació pública aquests acords esdevindran definitius amb caràcter
automàtic.

Desè.- Advertir els propietaris afectats de què podran constituir l'Associació
Administrativa de Contribuents en els termes i als efectes d'allò que disposen
els articles 36 i 37 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

En aquest moment el regidor Sr. Pujol abandona temporalment la sessió del
Ple que es celebra, per ser part implicada en el següent punt de l’ordre del
dia que a continuació es tractarà.
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VII.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACORD RESOLUCIÓ DEL
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. ANTONIO CAÑETE I
MUÑOZ CONTRA DE L'ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE SOL·LICITUD
DE BESTRETA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA
REALITZACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS
HOSTALRIC, TORDERA, MIQUEL MATEU, BELLAVISTA I D'ALTRES DE
LA BATLLÒRIA.-

Intervé el Sr. Segarra i diu que, després d'escoltar la intervenció del Sr.
Cañete al principi de la sessió, no vol entrar en la discussió de com aplicar
l'edificabilitat a les cases que fan cantonada. Però si que voldria saber
perquè les cases del carrer Miquel Mateu números 4 i 6 paguen més que la
resta de les cases, quan són totes iguals.

Explica el Sr. Alcalde que aquestes dues cases són de propietat municipal,
estan  qualificades com d'equipament i en elles no es pot edificar tant com a
la resta de les cases del mateix carrer. D'aquí ve la diferència en les quotes
a pagar.

Pregunta el Sr. Segarra sí els veïns que no volen esgotar tota l'edificabilitat
de la seva finca han de pagar per uns metres quadrats que no tenen
construïts.

Respon el Sr. Alcalde que l'edificabilitat que s'aplica és la teòrica. No es pot
qüestionar mai si el veí vol o no vol edificar. Un terreny val per ell mateix i
per allò que s'hi pugui edificar a sobre i és de justícia fer-ho així.

El Sr. Garcia indica que, en efecte, la diferència entre les quotes
corresponents a les cases 4 i 6 del carrer Miquel Mateu i la resta de les
cases ve donada per la diferent edificabilitat d'unes respecte de les altres, tal
com ha explicat el Sr. Alcalde, per tractar-se les primeres d'equipaments
municipals.

El Sr. Segarra diu que el municipi ha de pagar com un veí més i, si no es fa
així, és quan sorgeix el conflicte.

Explica el Sr. Alcalde que quan en un carrer que s'urbanitza hi ha un camp
de futbol, aquest equipament té una edificabilitat que computa a l’hora de les
contribucions especials, encara que mai s'hi construirà cap edificació. Això
beneficia a la resta de veïns perquè fa disminuir la seva quota.
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El Sr. Segarra diu que ell està utilitzant el sentit comú del ciutadà, no pas
el  d'un tècnic. Si al Sr. Cañete o qualsevol altre veí se li explica el perquè de
les qüestions, el recurs que ha interposat potser no hi seria. La gent el que
veu és que les cases són idèntiques i paguen quotes diferents. Falta una
bona explicació del perquè de les coses, perquè no es pot donar per entès
que el veí coneix aquest tipus de qüestions. Si es fes l'esforç d'explicar-les,
segurament això estalviaria molts problemes.

Indica el Sr. Alcalde que s'han fet moltes reunions amb els veïns de La
Batllòria i aquestes qüestions s'han explicat d'un costat i de l'altre. El recurs
del Sr. Cañete s'ha presentat ara arrel de la sol·licitud de bestreta, però és el
mateix recurs que va presentar contra l'acord d'imposició i ordenació de les
contribucions especials. En aquell moment es va rebutjar el recurs, per
unanimitat de tots els grups polítics. Ara es contesta amb els mateixos
arguments, encara que la interposició del recurs estigui fora de lloc.

El Sr. Segarra creu que el Sr. Cañete no està en contra de pagar, només
manifesta les injustícies que veu en qüestió dels metres, possiblement per
poca informació.

Exposa el Sr. Alcalde que si el recurrent no està d'acord en la resolució dels
seus recursos sempre li queda li via d'acudir a la justícia, interposant un
recurs contenciós administratiu.

El Sr. Pascual diu que no sap fins a quin punt el Sr. Cañete coneix la
normativa d'interposició de recursos.

El Sr. Gómez insisteix també en que hi ha una gran manca de diàleg i l'equip
de govern actua com en una dictadura.

Intervé el Sr. Alcalde per dir que aquí no hi ha cap dictadura i agrairia al Sr.
Gómez que no utilitzés aquest tipus de llenguatge. En un sistema democràtic
com el que tenim en aquest país, tots els regidors de l'Ajuntament, lliurament
escollits pel poble, tenen dret a expressar la seva opinió, a votar i a discrepar
en qualsevol punt.

En aquest cas, continua el Sr. Alcalde, es tracta d'un recurs contra la
bestreta d'unes contribucions especials aprovades al seu dia per tots els
grups polítics. Els veïns no sempre estan d'acord amb aquest tipus de
decisions i sovint hi ha discrepàncies, però és responsabilitat dels grups
polítics municipals de tirar endavant els projectes. Agrairia que no es parlés
de conceptes com ara el de dictadura.
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Insisteix el Sr. Gómez que en la seva opinió hi ha una falta de diàleg. L'equip
de govern considera que tot ho fa bé i moltes vegades no és així.

Després d'aquestes intervencions i,

Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. Antonio Cañete Muñoz contra de
l'acord del Ple municipal de sol·licitud d’una bestreta de les quotes
corresponents a les contribucions especials per a la realització de les obres
d'urbanització dels carrers Hostalric, Tordera, Miquel Mateu, Bellavista i
d'altres de La Batllòria.

Atès que el dia 22 de juliol de 1998 el Ple de la corporació aprovà
definitivament el projecte tècnic per a la urbanització dels carrers referits.

Atès que el dia 17 de desembre de 1998 el Ple de la corporació adoptà
l'acord d'imposició i ordenació de contribucions especials per a la realització
de les obres d'urbanització dels carrers Hostalric, Tordera, Miquel Mateu,
Bellavista i d'altres de La Batllòria.

Atès que l’acord d'imposició i ordenació s'exposà al públic pel termini
legalment establert a través de les corresponents insercions dels anuncis als
llocs legalment preceptius.

Atès que dins el termini d'exposició pública es presentaren diverses
al·legacions per part del Sr. Antonio Cañete Muñoz i d'altres persones,
al·legacions que foren resoltes pel Ple municipal en sessió de data 25 de
març de 1999, en el sentit de desestimar-les i elevar a definitius els acords
d'Imposició i ordenació.

Atès que en data 16 d'abril de 1999 es procedí a notificar al Sr. Antonio
Cañete Muñoz la resolució de les seves al·legacions.

Atès que en data 23 de desembre de 1999 el Ple de la corporació acordà la
sol·licitud d'una bestreta respecte de les contribucions especials imposades
equivalent al 60 % del l'import d'adjudicació i que aquest acord fou notificat al
Sr. Cañete en data 11 de febrer de 2000.

Atès que contra l'acord notificat el Sr. Cañete interposa recurs de reposició
en data 28 de febrer de 2000.

Pel que fa a l’admissibilitat del recurs, cal dir que:
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Atès que l’acord del Ple municipal del dia 23 de desembre de 1999 de
sol·licitud d'una bestreta de les contribucions especials imposades per a la
urbanització de diversos carrers de La Batllòria, va ser notificat al Sr. Antonio
Cañete Muñoz en data 11 de febrer de 2000, i donat que el termini per a la
interposició de recursos és d'un mes, cal considerar-lo admissible per estar
presentat dins el termini legalment establert.

Atès que l'acord del Ple conté la liquidació del 60 % de les quotes
corresponents als subjectes passius respecte del preu d'adjudicació de les
obres i la seva exigència per avançat, cosa a la que autoritza l'article 33.2 de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Atès que, per aquest motiu, el recurs de reposició hauria d'impugnar la
sol·licitud de bestreta i no les liquidacions, perquè la impugnació d'aquestes
correspon a un altre moment procedimental i només seria admissible la
impugnació en aquest moment processal de la liquidació concreta de les
bestretes.

Atès que és per l'anterior que hauria de considerar-se inadmissible el recurs
articulat atès que els motius impugnatoris expressats en ell corresponen a la
imposició i ordenació del tribut i no a la bestreta acordada, essent ferms
aquells.

Atès que, malgrat l'anterior, per a una major satisfacció dels interessos del
recurrent es procedirà a entrar en el fons de la qüestió una vegada més,
donat que els arguments continguts al recurs són, substancialment,
reproducció dels exposats en recursos anteriors i que ja van estar resolts.

Atès que a l'escrit de recurs, si bé formalment no es consignen al·legacions
diferenciades, podem extreure les cinc al·legacions que a continuació
s’examinen.

Pel que fa a la primera de les al·legacions, cal dir que:

El recurrent, a través d'una sèrie de càlculs comparatius entre les diverses
quotes a satisfer pels contribuents, afirma que aquestes no estan
adequadament repartides i són injustes en la seva aplicació.

Del raonament del recurrent es pot deduir clarament que l'únic criteri de
repartiment que presideix els seus càlculs és la longitud de façana dels
immobles, quan l'acord d'imposició i ordenació del tribut estableix clarament
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que els criteris de repartiment que s'apliquen són, al 50 %, els de longitud
de façana i volum edificable, tot d'acord amb l'article 32 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, que és del tenor
literal següent:

" Artículo 32.
1. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá
entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de
las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como
módulos de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles,
su superficie, el volumen edificable de los mismos y el valor catastral
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles."

Tal i com es desprèn de la lectura del precepte, els mòduls són aplicables
amb caràcter discrecional i la seva elecció, en la manera que ho fa l'acord
d'imposició i ordenació de les contribucions especials, està plenament
justificada, donat que, tal i com consta als diversos informes dels Serveis
Tècnics municipals i a la contesta del mateix argument articulat en anteriors
recursos, es tracta de la fórmula que més justament reparteix la càrrega
tributària perquè té en compte no només la longitud de la façana dels
immobles sinó també el seu aprofitament, element determinant en el valor de
un immoble.

És per l'exposat que procedeix desestimar la primera de les al·legacions
formulades.

Pel que fa a la segona de les al·legacions, cal dir que:

El recurrent manifesta que l'Ajuntament només satisfà una quantitat de
1.822.171 pessetes per dues finques que juntes sumen una façana total de
100 metres.

Torna a oblidar el recurrent que els mòduls aplicats en l’ordenació de les
contribucions especials que ens ocupen són, al 50 %, la longitud de les
façanes i el volum edificable de les finques, i donat que els terrenys de
propietat municipal tenen qualificació de zones verdes als quals el correspon
una edificabilitat nul·la, és lògic que en el càlcul de la quota que els
correspon intervingui només un dels dos mòduls, el de longitud de les
façanes.
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És per aquest motiu, i no pel fet que els terrenys siguin equipaments com
afirma el recurrent, que les quotes que correspon pagar al municipi, per ser
propietari d'aquests terrenys, siguin menors, però en cap cas han estat
considerades aquestes finques com a exemptes.

És per l'exposat que procedeix desestimar la segona de les al·legacions
formulades.

Pel que fa a la tercera de les al·legacions, cal dir que:

Manifesta el recurrent que s'inclouen dins el cost de les obres la substitució
de les canonades de distribució de l'aigua, cosa que no correspondria donat
que aquestes ja existien i si cal substituir-les és per falta de manteniment per
part del municipi.

Aquest argument ja va ser exposat al recurs interposat en el seu dia per part
del mateix recurrent i va ser contestat per l’Ajuntament i, per això, als
arguments exposats en el seu dia ens remetem, donant-los per reproduïts.

Malgrat l'anterior, es pot afegir un nou argument consistent en què la
definició de les obres a realitzar es va fer en el projecte d'urbanització dels
carrers, projecte que va estar aprovat per l'òrgan municipal competent,
exposat al públic i definitivament aprovat pel Ple de la corporació en sessió
de data 22 de juliol de 1998, essent, per tant, l'acord ferm i consentit.

És per l'exposat que procedeix desestimar la tercera de les al·legacions
formulades.

Pel que fa a la quarta de les al·legacions, cal dir que:

El recurrent fa menció de l’existència d'una zona verda i de diferències entre
les quotes que li correspon pagar com a subjecte passiu propietari d'un
immoble situat al carrer Miquel Mateu, i que per la realització d'obres en
aquest carrer no siguin considerats subjectes passius els propietaris de
l'edifici plurifamiliar que afronta amb aquell mitjançant una zona verda.

L’Ajuntament considera que, efectivament, els propietaris de l'edifici
plurifamiliar no tenen la consideració de subjectes passius en les
contribucions especials imposades per a la realització d'obres al carrer
Miquel Mateu, però és precisament perquè sí tenen aquesta consideració
respecte del carrer Bellavista, donat que la seva propietat confronta amb
aquest carrer i no amb el carrer Miquel Mateu.
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La propietat que confronta amb el carrer Miquel Mateu és la zona verda
municipal per la qual l'Ajuntament de Sant Celoni contribueix, com a subjecte
passiu, amb una quantitat de 1.822.171 pessetes.

És per l'exposat que procedeix desestimar la quarta de les al·legacions
formulades.

Pel que fa a la cinquena de les al·legacions, cal dir que:

S’afirma que els diversos serveis que s'inclouen al projecte han d'anar a
càrrec de les respectives companyies subministradores i no amb càrrec als
contribuents.

S’ha de reiterar l'argument exposat al final de la contesta a la tercera de les
al·legacions, és a dir, que la inclusió d'aquests elements al projecte d'obres
havia d'haver-se impugnat durant la tramitació de l'expedient d'aprovació del
projecte que, per ser consentit, ha esdevingut ferm.

Malgrat l'anterior, la definició de les obres d'urbanització és continguda a
l'article 70 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que literalment diu:

"Artículo 70.
1. Las obras de urbanización a incluir en el proyecto de urbanización,
que deberán ser desarrolladas en los documentos relacionados en el
apartado 1 del artículo anterior, serán las siguientes:

• Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y
espacios libres.
• Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra
incendios.
• Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y
residuales.
• Red de distribución de energía eléctrica.
• Red de alumbrado público.
• Jardinería en el sistema de espacios libres."

Aquest precepte és aplicable en el cas que ens ocupa per remissió expressa
dels articles 8, 9 i 10 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres,
activitats i serveis els ens locals de Catalunya, al tractar-se d'obres de
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caràcter local, les quals, conforme al que estableix l'article 29 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, són
financiables amb contribucions especials sempre que la seva realització
comporti un benefici especial o augment de valor dels immobles dels
subjectes passius, tal i com determina l'article 28 del mateix text legal i
succeeix en l'expedient impugnat.

És per l'exposat que procedeix desestimar la cinquena de les al·legacions
formulades.

Per tot això,

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

Primer.- Desestimar en tots els seus termes el recurs de reposició interposat
pel Sr. Antonio Cañete Muñoz contra l'acord del Ple municipal adoptat en
sessió de 23 de desembre de 1999, pel qual es sol·licità dels subjectes
passius contribuents una bestreta del 60 % de les quotes que els correspon
satisfer per contribucions especials imposades per a la urbanització de
diversos carrers de La Batllòria, confirmant-lo en tots els seus extrems per
considerar-lo conforme a dret.

Segon.- Confirmar els acords d'imposició i ordenació de les contribucions
especials per a la urbanització dels carrers Hostalric, Tordera, Miquel Mateu,
Bellavista i d'altres de La Batllòria, per considerar-los conformes a dret.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb l'expressió dels recursos
a que tinguin dret, per al seu coneixement i als efectes escaients.

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.

En finalitzar aquest punt de l’ordre de dia, el regidor Sr. Pujol s’incorpora de
nou a la sessió del Ple que es celebra.
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En aquest moment les regidores Sra. Martí i Sra. Gener i el regidor Sr.
Gómez abandonen temporalment la sessió del Ple que es celebra, per ser
parts implicades en el següent punt de l’ordre del dia que a continuació es
tractarà.

VIII.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES LIQUIDACIONS DEFINITIVES DE
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS IMPOSADES PER AL
FINANÇAMENT DE L'ENLLUMENAT DELS CARRERS BARCELONA,
UNIVERS, TARRAGONA, TORRAS I BAGES, SANTA FE I PLAÇA DEL
BESTIAR.-

Vist l’expedient instruït per a la liquidació definitiva de les contribucions
especials imposades amb motiu de les obres d’implantació i ampliació de la
instal·lació d’enllumenat públic dels carrers Barcelona, Univers, Tarragona,
Torras i Bages, un tram del carrer Santa Fe i un tram de la Plaça del Bestiar
d’aquesta vila.

Atès que la Comissió de Govern en sessió del dia 3 de setembre de 1998 va
aprovar definitivament el projecte tècnic per a la instal·lació d’enllumenat
públic dels referits carrers, redactat per l’enginyer tècnic Manel Bellavista
Arimany.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 1 d’octubre de 1998 va aprovar la
imposició i ordenació de contribucions especials als propietaris de les
finques  especialment beneficiades per aquestes obres.

Atès que s’ha procedit a la publicació del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona número 249 del dia 17 d’octubre de
1998 i a la notificació personal a cadascun dels propietaris afectats.

Atès que la Comissió de Govern municipal en sessió del dia 2 de març de
1999 va acordar adjudicar a l’empresa BONAL SA les obres d’implantació i
ampliació de la instal·lació d’enllumenat públic dels carrers Barcelona,
Univers, Tarragona, Torras i Bages, un tram del carrer Santa Fe i un tram de
la Plaça del Bestiar.

Atès que, segons informe emès per l’enginyer tècnic municipal, les referides
obres han estat correctament executades i el seu cost final és de 7.573.221
pessetes.
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Atès que en data 3 de novembre de 1999 s’ha signat l’acta de recepció
d’aquestes obres, cal procedir a assenyalar els subjectes passius, la base i
les quotes individualitzades definitives, girant les liquidacions que
procedeixin.

Atès allò establert a l’article 33 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.

Vistos els informes obrants a l'expedient.

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

Primer.- Aprovar la següent liquidació definitiva de les contribucions
especials imposades amb motiu de les obres d’implantació i ampliació de la
instal·lació d’enllumenat públic dels carrers Barcelona, Univers, Tarragona,
Torras i Bages, un tram del carrer Santa Fe i un tram de la Plaça del Bestiar
d’aquesta vila:

Barcelona 2.194.401
Univers 1.677.422
Tarragona 1.401.689
Torras i Bages 1.524.481
Santa Fe 520.432
Plaça del Bestiar 254.796
TOTAL 7.573.221

Segon.- Prendre com a base de repartiment la quantitat de 3.786.611
pessetes, resultant de:

Import total…………………….. 7.573.221 pessetes

Aportació Ajuntament 50 %….. 3.786.611 pessetes
Aportació veïns 50 %…………. 3.786.611 pessetes

Tercer.- Assenyalar les quotes individuals definitives de les contribucions
especials imposades amb motiu de les obres d’implantació i ampliació de la
instal·lació d’enllumenat públic dels carrers Barcelona, Univers, Tarragona,
Torras i Bages, un tram del carrer Santa Fe i un tram de la Plaça del Bestiar
d’aquesta vila, pels subjectes passius següents:
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Carrer BARCELONA

Pressupost 2.194.401

50% Ajuntament 1.097.200
50% Veïns 1.097.200

Núm. Propietari Façana
ml

Edificabilitat
m2

Import
ptes

2 UASU-28 13,75 937,2 51.600
6 Fidel Perxachs Palomer 45,70 662,3 87.673
8 César Gómez Sinobas 21,90 268,5 40.343
12 Aticprom SL 21,75 1.600,0 85.640
14 Montserrat Deulofeu Serrat 18,80 282,0 36.393
16 Comunitat de propietaris 16,10 454,0 38.429
18 Comunitat de propietaris 13,65 1.553,0 72.506
20 Comunitat de propietaris 24,15 2.128,0 107.102

Jordi Deulofeu Serrat 24,75 866,0 64.821
Comunitat de propietaris (Torras i Bages 1) 9,30 534,0 31.487

1 Comunitat de propietaris 17,25 1.368,0 71.306
3 Comunitat de propietaris 17,25 640,0 46.423
5 Isabel Hernández San Agustín 12,90 174,0 24.305
7 Comunitat de propietaris 8,30 408,0 25.757
9 Josep Riera Ibern 12,40 673,0 40.649
11 Jordi Cairol Clopés 9,80 456,0 29.532
13 Dolors Roura Giró 18,60 306,0 36.928
17 Pilar Arenas Riera 15,20 575,0 41.284
19 Pilar Arenas Riera 7,80 395,0 24.601
21 Casiano Fuentes Ferré 8,00 347,0 23.245
23 Antonio Sibina Torrent 8,00 356,0 23.553
25 Margarita Sibina Torrent 8,00 371,0 24.065
27 Antonio Mollfulleda Salicrú 8,00 374,0 24.168
29 Víctor Alcalde Valencia 9,25 210,0 20.341
31 Santiago Pascual Montañés 14,90 112,5 25.049

Total 1.097.200

16 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

baix 1 Jordi Deulofeu Serrat 15,35 5.899
baix 2 Jordi Roura Recasens 3,12 1.199
baix 3 Jaume Gener Obiols 2,52 968
baix 4 Antonio Hernández Gallarín 2,52 968
baix 5 Juan Castells Calabuig 2,60 999
1r 1ª Jordi García González 11,64 4.473
1r 2ª Domingo Gómez Navarta 12,99 4.992
2n 1ª Juan Castells Calabuig 11,64 4.473
2n 2ª Amparo Muixench Miralles 12,99 4.992
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3r 1ª Jordi Roura Recasens 11,64 4.473
3r 2ª Antonio Hernández Gallarín 12,99 4.992

Total 100,00 38.429

18 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

local Adela Fontanet Lluís 3,77 2.733
local Montserrat Auladell Raja 6,49 4.706

baix 1ª M. Dolors Auledas Serra 8,72 6.323
baix 2ª Montserrat Auladell Raja 8,72 6.323
1r 1ª Josefa Pujadas Riera 6,03 4.368
1r 2ª Josep Fàbregas Vives 6,03 4.368
1r 3ª Juan Antonio Castro Lobo 6,03 4.368
1r 4ª Lluís Ortiz Fernández 6,03 4.368
2n 1ª Antonio Amaya Martín 6,03 4.368
2n 2ª Pedro Roda López 6,03 4.368
2n 3ª Manuel Jurado García 6,03 4.368
2n 4ª Carmen Navarro Mazo 6,03 4.368
3r 1ª Agustí Illa More 6,03 4.368
3r 2ª Domènech Margalef Aragonés 6,03 4.368
3r 3ª Jaume Gener Obiols 6,03 4.368
3r 4ª Juan Antonio Luque Zorrilla 6,03 4.368

Total 100,00 72.506

20 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

baix 1ª Magdalena Funtané Pascual 5,54 5.933
baix 2ª Pere Albert Oller Bosch 14,50 15.530
baix 3ª Salvador Cotet Soler 5,50 5.891
1r 1ª M. Montserrat Oller Madí 6,21 6.646
1r 2ª Joan Vaquero Espelt 6,21 6.646
1r 3ª Montserrat Sibina Gensana 6,21 6.646
1r 4ª Montserrat Sibina Gensana 6,21 6.646
2n 1ª Narcís Caralt Ferrer 6,21 6.646
2n 2ª Josep M. Soler Rodella 6,21 6.646
2n 3ª Pere Albert Oller Bosch 6,21 6.646
2n 4ª Pere Albert Oller Bosch 6,21 6.646
3r 1ª Juan Francisco Fernández Mora 6,21 6.646
3r 2ª Immaculada Oller Sibina 6,21 6.646
3r 3ª Josep M. Oller Madí 6,21 6.646
3r 4ª M. Montserrat Oller Madí 6,21 6.646

Total 100,00 107.102

Comunitat de propietaris
(Torras i Bages 1)

Coeficient de
propietat

Import
ptes

aparc. Eudald Clopés Ferrer 2,86 900
aparc. Eudald Clopés Ferrer 2,86 900
aparc. Eudald Clopés Ferrer 2,86 900
aparc. Manuel Muntasell Ginesta 2,86 900
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aparc. Jaume Nualart Reberté 2,86 900
aparc. José Perapoch Valls 5,71 1.799
local Eudald Clopés Ferrer 5,96 1.877
local Eudald Clopés Ferrer 3,76 1.184
1r 1ª Manuel Muntasell Ginesta 8,82 2.777
1r 2ª Jaume Nualart Reberter 8,54 2.689
2n 1ª Teresa Nualart Reberter 8,82 2.777
2n 2ª Àngels Tarragó Gener 8,82 2.777
3r 1ª Josep Borrull Coll 8,82 2.777
3r 2ª M. Gràcia Grau Majó 8,82 2.777
4t 1ª Eduard Casadevall Serrablo 8,82 2.777
4t 2ª Albert Carreras Ducrós 8,82 2.777

Total 100,00 31.487

1 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

aparc. Vicenta López López 4,60 3.279
aparc. Mateo Herrero Gracia 4,60 3.278
aparc. Valentí Bach Moratones 4,60 3.278
aparc. Pedro Pla Vila 4,60 3.278
local 1 José Rodríguez Albiol 4,99 3.558
local 2 Juan Montplet Parera 4,01 2.859
local 3 Maria Ramos Aguilà 3,52 2.510
local 4 Ricardo Ribalta Trunas 3,33 2.374
1r 1ª Àngel Mangrané Fornos 8,22 5.861
1r 2ª Juan Villar Martín 8,22 5.861
2n 1ª Ramon Arabia Freuxas 8,22 5.861
2n 2ª Pedro Pla Vila 8,22 5.861
3r 1ª Josep Ginés Pastor 8,22 5.861
3r 2ª Federico Pérez Machado 8,22 5.861
4t 1ª Manuel González García 8,22 5.861
4t 2ª Esteve Martínez Langarica 8,22 5.861

Total 100,00 71.306

3 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

aparc. José Fàbregas Vives 4,60 2.134
aparc. Teresa Puig Tarrés 4,60 2.134
aparc. Ramon Arabia Freixas 9,20 4.269
baix Federico Pérez Machado 3,25 1.509
baix Tomás Gimeno Blasco 5,25 2.437
baix Primitivo Giménez López 7,35 3.412
1r 1ª Carmelo Tomás Arasa 8,22 3.816
1r 2ª Francisca Gracia Verge 8,22 3.816
2n 1ª José Morón Ortiz 8,22 3.816
2n 2ª Fulgencio López Ramiro 8,22 3.816
3r 1ª Primitivo Giménez López 8,22 3.816
3r 2ª Gemma Clopés Vigas 8,22 3.816
4t 1ª M Antonia Clapés Fugarolas 8,22 3.816
4t 2ª Diego Bonilla Aroca 8,22 3.816

Total 100,00 46.423
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7 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

local Diego De la Torre Hernández 31,62 8.144
1r Susana Torre Hernández 22,79 5.871
2n Diego Torre Hernández 22,79 5.871
3r Emilio Corral Fuentes 22,80 5.871

Total 100,00 25.757

UASU-28 Coeficient de
propietat

Import
ptes

Jaume Nualart Casadevall 50,00 25.800
Josep Nualart Casadevall 50,00 25.800
Total 100,00 51.600

Carrer UNIVERS

Pressupost 1.677.422

50% Ajuntament 838.711
50% Veïns 838.711

Núm. Propietari Façana
ml

Edificabilitat
m2

Import
ptes

1 Josefa Coll Jové 12,85 175,5 24.625
3 Josefa Coll Jové 7,10 311,0 21.721
5 Rosario Canaletas Serra 7,00 577,0 31.667
7 Comunitat de propietaris 6,90 348,0 22.844
9 Comunitat de propietaris 7,20 441,0 26.790
11 Juan García Morales 7,05 350,0 23.130

13-15 Pilar Arenas Riera 23,90 575,0 55.226
Comunitat de propietaris (Barcelona 16) 16,75 454,0 40.639

19 Joan Codina Pi 7,70 339,0 23.622
21 Antoni Auledas Busquets 8,85 315,0 24.320

Finques Ayats 45,60 1.300,0 113.063
2 Maria Bosch Arenas 14,75 176,0 27.302
4 Comunitat de propietaris 7,95 351,0 24.427
6 Lluís Deumal Saurí 9,10 398,0 27.817
8 Joan Boix Saurí 8,00 346,0 24.307
10 Comunitat de propietaris 8,05 349,0 24.491
12 Dolors Roura Giró 8,20 408,0 26.937
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14 Dolors Roura Giró 12,60 306,0 29.224
16 Montserrat Deulofeu Serrat 9,60 282,0 24.118
18 Montserrat Deulofeu Serrat 7,40 341,0 23.278
20 Josefa Pascual Saula 7,65 360,0 24.348
22 María Arenas Canaleta 8,10 384,0 25.888

24-26 Aticprom SL 17,50 1.300,0 73.764
28 Juan Martínez Sánchez 5,35 309,0 19.198
30 Emili Vives Prat 7,50 354,0 23.911
32 Salvador Puigvert Rovira 5,00 127,0 11.808
34 Maria Esclusa Dou 12,20 84,0 20.247

Total 838.711

7 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

baix Martí Clos Barjuan 33,340 7.616
1r Jaume Josep Clos Pagès 33,330 7.614
2n Margarita Clos Pagès 33,330 7.614

Total 100,000 22.844

9 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

baix Josep Castelló Tarridas 34,693 9.294
1r Martí Maresma Romañà 32,653 8.748
2n Joan Cortina Bruguera 32,654 8.748

Total 100,000 26.790

Comunitat de propietaris
(Barcelona 16)

Coeficient de
propietat

Import
 ptes

baix 1 Jordi Deulofeu Serrat 15,350 6.238
baix 2 Jordi Roura Recasens 3,120 1.268
baix 3 Jaume Gener Obiols 2,520 1.024
baix 4 Antonio Hernández Gallarín 2,520 1.024
baix 5 Juan Castells Calabuig 2,600 1.057
1r 1ª Jordi García González 11,640 4.730
1r 2ª Domingo Gómez Navarta 12,990 5.279
2n 1ª Juan Castells Calabuig 11,640 4.730
2n 2ª Amparo Muixench Miralles 12,990 5.279
3r 1ª Jordi Roura Recasens 11,640 4.730
3r 2ª Antonio Hernández Gallarín 12,990 5.279

Total 100,000 40.639
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10 Comunitat de propietaris Coeficient de

propietat
Import

ptes

baix Carmen Vila Peino 40,000 9.796
1r Carmen Vila Peino 30,000 7.347
2n Miquel Gutiérrez Pérez 30,000 7.347

Total 100,000 24.491

4 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

baix Maria Gros Garolera 39,267 9.592
1r Maria Gros Garolera 30,366 7.417
2n Carmen Fernández Gros 30,367 7.418

Total 100,000 24.427

Carrer TARRAGONA

Pressupost 1.401.689

50% Ajuntament 700.845
50% Veïns 700.845

Núm. Propietari Façana
ml

Edificabilitat
m2

Import
ptes

1 Martín Nicolau Torras 8,50 265,5 21.143
3 Ramon Carballo Martínez 9,05 392,0 26.020
5 Comunitat de propietaris 10,00 724,0 38.086
7 Josep Ripoll Fortuny 8,10 362,0 23.646
9 Isabel Hernández San Agustín 12,20 174,0 23.700

11-13 César Gómez Sinobas 10,00 134,0 19.149
15-17 Comunitat de propietaris 33,60 2.440,0 128.206

19 Jordi Salicrú Puig 7,60 416,0 24.637
21 Josep M. Verdura Ribas 10,00 528,0 31.795
23 Josep Nicolau Luengo 6,15 312,0 19.146

Joaquim Casas Vila 7,10 269,0 19.176
2 Comunitat de propietaris 15,55 1.662,5 76.449

Comunitat de propietaris (Aparcament) 10,00 14.848
Comunitat de propietaris (Barcelona 3) 18,70 640,0 48.308

6 Fidel Perxachs Palomer 14,10 662,3 42.195
8 Comunitat de propietaris 7,65 405,0 24.358
10 Comunitat de propietaris 7,75 359,0 23.030
12 Primitivo T. Giménez López 10,40 320,0 25.713
14 Fidel Perxachs Palomer 5,00 150,0 12.239



37
16-18 Comunitat de propietaris (Torras i Bages 13) 10,25 365,0 26.935

Joaquim Casas Vila 14,30 337,5 32.066
Total 700.845

5 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

baix Josep Ripoll Fortuny 27,30 10.396
1r 1ª Pere Santamaría Julià 12,12 4.615
1r 2ª Nativitat Gurri Martorell 12,12 4.615
2n 1ª Josep Peñarroya Guasch 12,12 4.615
2n 2ª Juan Romero Romero 12,12 4.615
3r 1ª José San Juan Amadó 12,12 4.615
3r 2ª Pedro Carbonell Colomer 12,12 4.615

Total 100,00 38.086

15-17 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

baix Eladia Sánchez Fernández 25,05 32.116
1r 1ª Jaume Roher Martori 5,12 6.564
1r 2ª Carles Palanques Martínez 5,12 6.564
1r 3ª Pedro Vinardell Rios 5,12 6.564
1r 4ª Jordi Fortuny Tapias 5,12 6.564
2n 1ª Pilar Martí Coll 5,12 6.564
2n 2ª Eladia Sánchez Fernández 5,12 6.564
2n 3ª Joan Albert Castaño 5,12 6.564
2n 4ª P. Antonio Orero Terrasa 5,12 6.564
3r 1ª Joaquim L. Draper Torras 5,12 6.564
3r 2ª Eladia Sánchez Fernández 5,12 6.564
3r 3ª Jordi Fuster Martinez 5,12 6.564
3r 4ª Eladia Sánchez Fernández 5,12 6.564

àtic 1ª Eladia Sánchez Fernández 6,14 7.872
àtic 2ª Eladia Sánchez Fernández 7,37 9.449

Total 100,00 128.206

2 Comunitat de propietaris Coeficient de
Propietat

Import
ptes

aparc. Sara Casadevall Sarrablo 0,92 702
aparc. José Borrull Coll 0,92 702
aparc. M. Teresa Nualart Reberté 0,92 702
aparc. Miquel Alfaras Castañeda 0,92 702
aparc. José Gines Pastor 0,92 702
aparc. Julian Tortosa Tortosa 1,84 1.405
aparc. Ramon Arabia Freixas 0,92 702
aparc. Domenech Margalef Aragonés 0,92 702
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aparc. Albert Carrera Ducrós 0,92 702
aparc. Jordi Deulofeu Ball-llobera 1,84 1.405
aparc. Antonio Garcia Casanova 0,92 702
aparc. José Morón Otero 0,92 702
aparc. Marcos Morón Ortiz 0,92 702
local 1 José Morón Ortiz 2,21 1.693
local 2 Martí Nicolau Torras 2,89 2.206
local 3 Concepció Grau Deumal 1,28 980
1r 1ª Joan Grau Clopés 3,68 2.812
1r 2ª Manuel Martínez Blázquez 3,67 2.804
2n 1ª Manuel Gaspar González 3,68 2.812
2n 2ª Pere Gener Aragay 3,67 2.804
3r 1ª Inés Prados González 3,68 2.812
3r 2ª Joaquim Socias Regas 3,67 2.804
4t 1ª Cosme Dalmau Paris 3,68 2.812
4t 2ª Fernando Rodríguez Fernández 3,67 2.804
5è 1ª Carmen Piñar García 3,68 2.812
5è 2ª J. Antonio García Casanova 3,67 2.804
local Joan Grau Carol 2,93 2.239
local Concepció Grau Deumal 3,45 2.638
1r 1ª Miguel A. Martínez Martínez 3,67 2.804
1r 2ª Feliu Llorca Pascual 3,68 2.812
2n 1ª Marcos Morón Ortiz 3,67 2.804
2n 2ª Juan Machín Mendoza 3,68 2.812
3r 1ª Joan Grau Carol 3,67 2.804
3r 2ª Rosa Vigas Miralles 3,68 2.812
4t 1ª M. Pilar Calatayud Ventura 3,67 2.804
4t 2ª Agustí Pascual Pou 3,68 2.812
5è 1ª Ricard Ribalta Trunas 3,67 2.804
5è 2ª Antonio M. Nogués Fuget 3,68 2.812

Total 100,00 76.449

Comunitat de propietaris
(Aparcament)

Coeficient de
propietat

Import
ptes

aparc. Angels Tarragó Gener 11,11 1.650
aparc. Juan Machin Mendoza 11,11 1.650
aparc. Joan Grau Carol 11,11 1.650
aparc. Antonio M. Nogués Fuguet 11,11 1.650
aparc. M. Gracia Grau Majó 11,11 1.650
aparc. Josep Gines Pastor 11,11 1.650
aparc. Josep Grau Carol 11,11 1.650
aparc. Joan Masuet Palaus 11,11 1.650
aparc. Pere Sala Bosch 11,11 1.650

Total 100,00 14.848

Comunitat de propietaris
(Barcelona 3)

Coeficient de
propietat

Import
ptes
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aparc. José Fàbregas Vives 4,60 2.221
aparc. Teresa Puig Tarrés 4,60 2.221
aparc. Ramon Arabia Freixas 9,20 4.442
baix Federico Pérez Machado 3,25 1.570
baix Tomás Gimeno Blasco 5,25 2.536
baix Primitivo T. Giménez López 7,35 3.551
1r 1ª Carmelo Tomás Arasa 8,22 3.971
1r 2ª Francisca Gracia Verge 8,22 3.971
2n 1ª José Morón Ortiz 8,22 3.971
2n 2ª Fulgencio López Ramiro 8,22 3.971
3r 1ª Primitivo Giménez López 8,22 3.971
3r 2ª Gemma Clopés Vigas 8,22 3.971
4t 1ª M. Antonia Clapés Fugarolas 8,22 3.971
4t 2ª Diego Bonilla Aroca 8,22 3.971

Total 100,00 48.308

8 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

baix Francica Gener Moragas 22,00 5.359
1r José Rodríguez Zambrano 26,00 6.333
2n Emili Vives Ginesta 26,00 6.333
3r Antonio Pérez Cejas 26,00 6.333

Total 100,00 24.358

10 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

baix Josep Iglesias Pesaferrer 29,81 6.864
1r Juan Ventura Sayol 23,40 5.389
2n Miguel Àngel Delgado Garcis 23,40 5.389
3r Cándido Palomo González 23,40 5.389

Total 100,00 23.030

16-18 Comunitat de propietaris
(Torras i Bages 13)

Coeficient de
propietat

Import
ptes

baix Juan Marín Sánchez 12,48 3.361
baix Fidel Perxachs Palomer 15,73 4.237
baix Fidel Perxachs Palomer 3,47 935
1r 1ª Fidel Perxachs Palomer 12,00 3.232
1r 2ª Fidel Perxachs Palomer 13,00 3.502
1r 3ª Fidel Perxachs Palomer 9,16 2.467
vol Fidel Perxachs Palomer 34,16 9.201

Total 100,00 26.935
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Carrer TORRAS I BAGES

Pressupost 1.524.481

50% Ajuntament 762.240
50% Veïns 762.240

Núm. Propietari Façana
ml

Edificabilitat
m2

Import
ptes

Comunitat de propietaris (Plaça de la Vila 3) 16,00 187,5 32.011
Esteve Alfaras Panareda 33,50 550,0 76.557
Eudald Clopés Ferrer 19,60 309,0 44.017

1 Comunitat de propietaris 17,50 534,0 54.931
3 Fidel Perxachs Palomer 28,00 662,3 76.259
5 Comunitat de propietaris 7,75 349,0 31.140
9 Comunitat de propietaris 7,55 452,0 37.120
11 Comunitat de propietaris 10,00 553,0 46.399
13 Comunitat de propietaris 5,25 365,0 28.882
15 Joaquim Casas Vila 7,75 203,0 22.299

Comunitat propietaris (Major 125) 23,30 154,5 39.438
Antoni Pujol Forn 4,05 181,0 16.190

6 Comunitat de Propietaris 9,35 126,0 19.702
8 Josep Prat Sibina 17,00 312,0 40.842
10 Ajuntament (Equipaments) 19,90 418,0 51.005

UASU 28 68,70 937,2 145.449
Total 762.240

Comunitat de propietaris
(Plaça de la Vila 3)

Coeficient de
propietat

Import
ptes

Teresa  Alfaras Panareda 33,00 10.564
Francisco Subirà Bonsoms 34,00 10.884
Josep Alfaras Panareda 33,00 10.564
Total 100,00 32.011

1 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

aparc. Eudald Clopés Ferrer 2,86 1.569
aparc. Eudald Clopés Ferrer 2,86 1.569
aparc. Eudald Clopés Ferrer 2,86 1.569
aparc. Manuel Muntasell Ginesta 2,86 1.569
aparc. Jaume Nualart Reberté 2,86 1.569
aparc. José Perapoch Valls 5,71 3.139
local Eudald Clopés Ferrer 5,96 3.274
local Eudald Clopés Ferrer 3,76 2.065
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1r 1ª Manuel Muntasell Ginesta 8,82 4.845
1r 2ª Jaume Nualart Reberter 8,54 4.691
2n 1ª Teresa Nualart Reberter 8,82 4.845
2n 2ª Àngels Tarragó Gener 8,82 4.845
3r 1ª Josep Borrull Coll 8,82 4.845
3r 2ª M. Gràcia Grau Majó 8,82 4.845
4t 1ª Eduard Casadevall Serrablo 8,82 4.845
4t 2ª Albert Carreras Ducròs 8,82 4.845

Total 100,00 54.931

5 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

baix Francisca Gener Moragas 32,00 9.965
1r Jordi Garriga Perramon 34,00 10.588
2n Jordi Garriga Perramon 34,00 10.588

Total 100,00 31.140

9 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

baix Pere Santamaría Julià 25,00 9.280
1r Ramon Vinardell Puigtió 25,00 9.280
2n Julián Navarrete Fernández 25,00 9.280
3r Joan Fortuny Bové 25,00 9.280

Total 100,00 37.120

11 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

baix Dolors Soler Juncà 14,79 6.862
baix Fidel Perxachs Palomer 15,58 7.229
1r 1ª Fidel Perxachs Palomer 14,55 6.751
1r 2ª Agustí Romero Vargas 15,33 7.113
2n 1ª Fidel Perxachs Palomer 14,55 6.751
2n 2ª Fidel Perxachs Palomer 15,35 7.122
3r 1ª Fidel Perxachs Palomer 9,85 4.570

Total 100,00 46.399

13 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

baix Juan Marín Sánchez 12,48 3.604
baix Fidel Perxachs Palomer 15,73 4.543
baix Fidel Perxachs Palomer 3,47 1.002
1r 1ª Fidel Perxachs Palomer 12,00 3.466
1r 2ª Fidel Perxachs Palomer 13,00 3.755
1r 3ª Fidel Perxachs Palomer 9,16 2.646
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vol Fidel Perxachs Palomer 34,16 9.866

Total 100,00 28.882

Comunitat propietaris
(Major, 125)

Coeficient de
propietat

Import
ptes

baix Antoni Pujol Forn 15,00 5.916
baix Pilar De Ros Valverde 7,50 2.958
baix Pilar De Ros Valverde 7,50 2.958
1r Pilar De Ros Valverde 35,00 13.803
2n Jordi Pujol Mogas 35,00 13.803

Total 100,00 39.438

6 Comunitat propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

Anna Vinardell Rios 50,00 9.851
Teresa Vinardell Rios 50,00 9.851
Total 100,00 19.702

UASU 28 Coeficient de
propietat

Import
ptes

Jaume Nualart Casadevall 50,00 72.724
Josep Nualart Casadevall 50,00 72.724
Total 100,00 145.449

Carrer SANTA FE (entre Passeig de la Rectoria Vella i carrer Torras i Bages)

Pressupost 520.432

50% Ajuntament 260.216
50% Veïns 260.216

Núm. Propietari Façana
ml

Edificabilitat
m2

Import
ptes

14 UASU-28 54,50 937,2 88.214
52 Ajuntament (Equipaments) 26,90 892,0 58.706
56 Comunitat de propietaris 9,75 409,0 24.305
58 Jaume Nualart Casadevall 10,30 526,0 28.993

58b Jaume Nualart Casadevall 6,45 319,0 17.789
60 Jaume Nualart Casadevall 6,10 244,0 14.786
64 Jaume Nualart Casadevall 14,65 357,0 27.424
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Total 260.216

56 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

baix Jaume Pacho Obradors 25,00 6.076
1r Jaume Pacho Obradors 25,00 6.076
2n Josep Ballús Filba 50,00 12.152

Total 100,00 24.305

UASU 28 Coeficient de
propietat

Import
ptes

Jaume Nualart Casadevall 50,00 44.107
Josep Nualart Casadevall 50,00 44.107
Total 100,00 88.214

Tram de la PLAÇA DEL BESTIAR

Pressupost 254.796

50% Ajuntament 127.398
50% Veïns 127.398

Núm. Propietari Façana
ml

Edificabilitat
m2

Import
ptes

19 Jaume Nualart Casadevall 18,60 357,0 23.662
20 Josep Peiris Moragas 5,50 451,0 14.036
21 Ramon Biendicho Riera 5,60 270,0 10.435
22 Concepción Planas Miquel 5,60 247,0 9.967
18 Comunitat de propietaris 5,60 199,5 8.999

17b Francisco Luengo Alloza 4,00 363,0 10.921
17 Francisco Luengo Alloza 3,95 249,0 8.554
16 Francisco Mayneris Cervera 4,65 256,0 9.313
15 Salvador Auladell Masó 4,30 255,6 8.997
14 Josep Trunas Cuminal 6,90 160,5 9.350
13 Joan Monrabà Jubany 3,20 124,5 5.356

Carmen Gensana Carreras 4,40 193,0 7.809
Total 127.398

18 Comunitat de propietaris Coeficient de Import
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propietat ptes

baix M. Àngels Pascual Moles 29,46 2.651
1r Emilia Pascual Moles 29,46 2.651
2n Emilia Pascual Moles 29,46 2.651
3r Emilia Pascual Moles 11,62 1.046

Total 100,00 8.999

Quart.- Notificar aquests acords als subjectes passius esmentats.

En finalitzar aquest punt de l’ordre de dia, les regidores Sra. Martí i Sra.
Gener i el regidor Sr. Gómez s’incorporen de nou a la sessió del Ple que es
celebra.

IX.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES LIQUIDACIONS DEFINITIVES DE
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS IMPOSADES PER AL
FINANÇAMENT DE L'ENLLUMENAT DELS CARRERS PALAUTORDERA,
MONTSERRAT, MN. JACINT VERDAGUER, PASSATGE LLEIDA,
DOCTOR BARRI I VALLÈS.-

Vist l’expedient instruït per a la liquidació definitiva de les contribucions
especials imposades amb motiu de les obres d’implantació i ampliació de la
instal·lació d’enllumenat públic dels carrers Palautordera, Montserrat,
Mossèn Jacint Verdaguer, Passatge Lleida, Doctor Barri i Vallès d’aquesta
vila.

Atès que la Comissió de Govern en sessió del dia 3 de setembre de 1998 va
aprovar definitivament el projecte tècnic per a la instal·lació d’enllumenat
públic dels referits carrers, redactat per l’enginyer industrial Josep Prats
Sánchez.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 20 d’octubre de 1998 va aprovar
la imposició i ordenació de contribucions especials als propietaris de les
finques en sòl urbà especialment beneficiades per aquestes obres.

Atès que s’ha procedit a la publicació del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona número 257 del dia 27 d’octubre de
1998 i a la notificació personal a cadascun dels propietaris afectats.
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Atès que la Comissió de Govern municipal en sessió del dia 2 de març de
1999 va acordar adjudicar a l’empresa ACISA les obres d’implantació i
ampliació de la instal·lació d’enllumenat públic dels carrers Palautordera,
Montserrat, Mossèn Jacint Verdaguer, Passatge Lleida, Doctor Barri i Vallès.

Atès que, segons informe emès per l’enginyer tècnic municipal, les referides
obres han estat correctament executades i el seu cost final és de 7.365.215
pessetes.

Atès que en data 24 de desembre de 1999 s’ha procedit a la signatura de
l’acta de recepció d’aquestes obres, cal procedir a assenyalar els subjectes
passius, la base i les quotes individualitzades definitives, girant les
liquidacions que procedeixin.

Atès allò establert a l’article 33 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.

Vistos els informes obrants a l'expedient.

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

Primer.- Aprovar la següent liquidació definitiva de les contribucions
especials imposades amb motiu de les obres d’implantació i ampliació de la
instal·lació d’enllumenat públic dels carrers Palautordera, Montserrat,
Mossèn Jacint Verdaguer, Passatge Lleida, Doctor Barri i Vallès d’aquesta
vila:

Palautordera 1.289.988
Montserrat 1.160.798
Mossèn Jacint Verdaguer 1.315.699
Passatge Lleida 580.399
Doctor Barri 2.502.208
Vallès 516.123
Total 7.365.215

Segon.- Prendre com a base de repartiment la quantitat de 3.682.608
pessetes, resultant de:

Import total………………………   7.365.215 ptes
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Aportació Ajuntament 50 %…..    3.682.608 ptes
Aportació veïns 50 %………….  3.682.608 ptes

Tercer.- Assenyalar les quotes individuals definitives per contribucions
especials amb motiu de les obres d’implantació i ampliació de la instal·lació
d’enllumenat públic dels carrers Palautordera, Montserrat, Mossèn Jacint
Verdaguer, Passatge Lleida, Doctor Barri i Vallès d’aquesta vila, pels
subjectes passius següents:

Carrer PALAUTORDERA

Pressupost 1.289.988

50% Ajuntament 644.994
50% Veïns 644.994

Núm. Propietaris Façana
ml

Edificabilitat
m2

Import
ptes

s/n Joan Sibina Lleonart 75,00 3.337,0 174.337
s/n Joan Sibina Lleonart 66,00 3.487,5 168.054
13 Pere Payà Calvo 31,00 947,5 60.587
15 Pere Payà Calvo 4,70 145,0 9.222
17 Antònia Claus Paytuví 5,00 263,0 12.699
19 Pere Payà Calvo 34,00 1.276,5 72.756
23 Jordi Grau Lloberas 15,00 569,5 32.266
25 Promotora Bacongesa SL 51,60 2.112,5 115.073

Total 644.994

Carrer MONTSERRAT

Pressupost 1.160.798

50% Ajuntament 580.399
50% Veïns 580.399

Núm. Propietaris Façana
ml

Edificabilitat
m2

Import
ptes

2 Emiliano Muñoz Fuentes 26,30 256,5 35.751
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4 Comunitat de propietaris 4,70 124,0 8.766
6 Josep Ramon Membrives Rodríguez 5,20 285,6 14.211
8 Martí Domènech Grivé 4,90 261,0 13.144
10 Comunitat de propietaris 17,00 932,0 46.407
12 Jaume Cros Sala 17,30 403,5 30.656
14 Ricardo Vicuña Peri 18,00 243,0 26.519
16 Comunitat de propietaris 9,80 270,0 18.625
18 Lluís Travesa Serra 6,70 355,0 17.915
20 Josep Berenguer Albó 30,70 994,5 62.868
1 Comunitat de propietaris 26,65 905,3 55.852
9 Comunitat de propietaris 5,35 131,0 9.669
11 Comunitat de propietaris 4,90 125,0 9.009
13 Alfonso Dou Pera 5,00 181,5 10.833
15 Antoni Molins Subirà 4,90 189,0 10.955
17 Antoni Blanché Masvidal 4,80 181,0 10.605
19 Joan Maresma Graupera 4,80 182,0 10.635
21 Carmen Vidal Pujadas 4,80 181,0 10.605
23 Comunitat de propietaris 6,70 311,0 16.577
s/n ENHER 8,00 36,0 9.597
25 Jordi Pena Antonio 2,30 107,0 5.698
27 Josep Armengol Pujol 4,80 291,0 13.950
29 Joaquim Armengol Pujol 5,35 239,0 12.953
31 Comunitat de propietaris 9,90 634,0 29.800
35 Josep Planas Plana 4,90 273,0 13.509
37 Emilio Bonamusa Orubix 9,60 520,0 26.014
39 Jaume Fàbregas Camps 5,00 274,0 13.645
41 Ferran Fàbregas Truñó 5,30 357,0 16.488
43 Rosa Esclusa Salrach 9,40 301,0 19.143

Total 580.399

4 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

Juan M. Álvarez López 47,00 4.120
Ernesto Chumillas Toledo 53,00 4.646
Total 100,00 8.766

10 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

Rosa Olivé Ametller 25,00 11.602
Montserrat Olivé Ametller 25,00 11.602
M. Teresa  Olivé Ametller 25,00 11.602
Roser Oliver Ametller 25,00 11.602
Total 100,00 46.407
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16 Comunitat de propietaris Coeficient de

propietat
Import

ptes

Maria Costa Suñer 40,00 7.450
M. Lluïsa Pérez Costa 60,00 11.175
Total 100,00 18.625

1 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

aparc. Celonesa Constructora SL 1,33 743
aparc. Jordi Prat Codina 1,33 743
aparc. Tomás A. Molina Sánchez 1,33 743
aparc. Cristóbal Lobo Soto 1,33 743
aparc. José Casado Guisado 1,33 743
aparc. José Martí Badosa 2,66 1.487
aparc. Ricardo Expósito Lemus 1,33 743
aparc. Miguel Alfaras Castañeda 1,33 743
aparc. Antonio Frias Cano 1,33 743
aparc. Nieves Vidal Pujadas 1,33 743
aparc. José Escobar Jimena 1,33 743
aparc. José Recio Expósito 1,33 743
aparc. José González Pujol 1,33 743
aparc. Rafael Lavado Sánchez 1,33 743
aparc. Emiliano Muñoz Fuente 2,66 1.487
aparc. Antonia Ciruela Sánchez 1,33 743
aparc. Juan J. Doménech Sánchez 1,33 743
aparc. José Llobet Arbat 1,33 743
aparc. José L. Sanz Serra 1,33 743
aparc. M. Dolors Rosell Dolcet 1,33 743
aparc. Francisco Garcia Checa 1,33 743
aparc. Juan Mena Rodríguez 1,33 743
aparc. Joan Boix Fradera 1,33 743

Decoor Inmobiliaria SA 25,76 14.387
Jordi Casado Jiménez 3,42 1.910
Juan Antonio Robles Santos 3,56 1.988
Juan Mena Rodríguez 3,70 2.067
Josep Llobet Arbat 3,65 2.039
Joan Antoni Relats Puig 4,57 2.552
Enric Roy Brualla 4,48 2.502
Emilio Expósito Lemus 4,03 2.251
Yolanda Vendrell Vall 4,04 2.256
Jordi Prat Codina 4,90 2.737
Jordi Sol González 4,62 2.580
Total 100,00 55.852
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9 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

Rosario Astacio Barrera
Ildefonso, Fernando i Rocio Mellado Astacio

34,81 3.366

Construcciones Astacio SL. 22,78 2.203
Construcciones Astacio SL. 42,41 4.101
Total 100,00 9.669

11 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

Jaume Nualart Arenas 50,00 4.504
Josep González Molina 50,00 4.504
Total 100,00 9.009

23 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

Jordi Pena Antonio 75,00 12.433
M. Rosa Pena Antonio 25,00 4.144
Total 100,00 16.577

31 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

Josep Camps Adrobau 40,00 11.920
M. Teresa Camps Antolínez 30,00 8.940
M. Antònia Camps Antolínez 30,00 8.940
Total 100,00 29.800

Carrer MOSSÈN JACINT VERDAGUER

Pressupost 1.315.699

50% Ajuntament 657.849
50% Veïns 657.849

Núm. Propietaris Façana
ml

Edificabilitat
m2

Import
ptes
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1-9 Josefa Vidal Sagrera 40,00 1.138,0 96.879
5 Josefa Vidal Sagrera 10,00 240,0 22.153
11 Ramon Serrajordi Montràs 5,00 192,0 14.420
13 Joan Martí Tarrés 5,00 218,0 15.627
15 Joan Martí Tarrés 5,00 216,0 15.534
17 Ramon Montal Font 5,40 256,0 17.832
19 José Gómez Herrera 8,40 138,5 15.679
21 Manuel Espinosa Arcos 5,50 68,0 9.213
23 Martí Casamiquela Valls 5,30 130,0 11.871
25 Carlos S. López Cao 5,30 130,0 11.871
27 Florencio Asensio Lázaro 5,30 134,0 12.057
29 Sebastià Riera Pibernat 5,35 136,0 12.205
31 Azucena López Chinchilla 5,50 137,0 12.417
33 Alfredo Martínez Alonso 5,50 69,5 9.282
35 Comunitat de propietaris 12,10 267,5 25.742
37 Xavier Pie Panareda 8,40 180,0 17.606
6 Josep Deulofeu Arabia 23,40 264,3 38.037
8 Antònia Arenas Tanes 6,60 118,0 12.745
10 Antònia Arenas Tanes 4,50 99,0 9.551
12 Joan Blanché Clanchet 5,00 111,5 10.682
14 Josep M. Oller Madí 5,10 110,0 10.723
16 Jaume Prat Coll 5,00 115,0 10.845
18 M. Teresa Pujadas Arabia 4,50 115,0 10.294
20 M. Teresa Pujadas Arabia 5,70 116,5 11.685
22 Francisco Estrach Iglesias 5,10 129,0 11.605
24 Miquel Pujadas Clos 5,00 103,3 10.303
26 Neus Vidal Pujadas 4,90 129,0 11.385
28 Neus Vidal Pujadas 9,40 86,0 14.342
30 Ramon Altimira Miralpeix 10,25 244,0 22.614
32 Rosa Viader Pi 5,35 197,0 15.037
34 M. Joana Daniel Puig 4,80 188,0 14.014
36 Montserrat Deulofeu Riera 4,50 193,0 13.916
38 Montserrat Deulofeu Riera 4,70 171,0 13.114
40 Montserrat Deulofeu Riera 7,00 259,0 19.733
42 Joan Blanch Badia 10,20 296,0 24.974
44 Comunitat de propietaris 30,70 389,0 51.862

Total 657.849

35 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

José Haro Rodríguez 4,84 1.246
Antonio Montalvo Sánchez 5,24 1.349
David Sánchez López 6,19 1.593
Cristóbal Martínez Ortega 6,19 1.593
José Prior Saucedo 5,34 1.375
José Haro Rodríguez 14,27 3.673



51
Antonio Montalvo Sánchez 14,27 3.673
David Sánchez López 14,27 3.673
Cristóbal Martínez Ortega 14,27 3.673
José Prior Saucedo 15,12 3.892
Total 100,00 25.742

44 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

Casa 1 Novallar Sant Celoni 15,00 7.779
Casa 2 Novallar Sant Celoni 15,00 7.779
Casa 3 Gesinar SL 15,00 7.779
Casa 4 Artur Martí Navarro 15,00 7.779
Casa 5 Núria Guillamet Anglada 10,00 5.186
Casa 6 Novallar Sant Celoni 15,00 7.779
Casa 7 Novallar Sant Celoni 15,00 7.779

Total 100,00 51.862

Passatge LLEIDA

Pressupost 580.399

50% Ajuntament 290.200
50% Veïns 290.200

Núm. Propietaris Façana
ml

Edificabilitat
m2

Import
ptes

s/n Comunitat de propietaris 26,50 905,3 66.581
8 Comunitat de propietaris 5,25 131,0 11.045
10 Jaume Nualart Arenas 5,00 125,0 10.529
12 Alfonso Dou Pera 5,10 127,0 10.718
14 Antoni Molins Subirà 4,80 133,0 10.685
16 Antoni Blanché Masvidal 4,80 156,0 11.706
18 Joan Maresma Graupera 4,80 129,0 10.508
20 Carmen Vidal Pujadas 4,80 128,0 10.463
22 M. Rosa Pena Antonio 7,50 160,0 14.574
1 Josep Deulofeu Arabia 31,00 264,3 42.623
3 Antònia Arenas Tanes 6,40 118,0 11.614
5 Antònia Arenas Tanes 4,80 99,0 9.176
7 Joan Blanché Clanchet 5,00 111,5 9.930
9 Josep M. Oller Madi 5,00 104,0 9.598
11 Jaume Prat Coll 4,90 115,0 9.986
13 M. Teresa Pujadas Arabia 4,50 115,0 9.587
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15 M. Teresa Pujadas Arabia 5,70 116,5 10.850
17 Francisco Estrach Iglesias 5,35 129,0 11.056
19 Miquel Pujadas Clos 4,40 103,3 8.970

Total 290.200

1 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

aparc. Celonesa Constructora SL 1,3308 886
aparc. José Abel Soto Ramírez 1,3308 886
aparc. Tomás A. Molina Sánchez 1,3308 886
aparc. Cristóbal Lobo Soto 1,3308 886
aparc. José Casado Guisado 1,3308 886
aparc. José Martí Badosa 2,6616 1.772
aparc. Ricardo Expósito Lemus 1,3308 886
aparc. Miguel Alfaras Castañeda 1,3308 886
aparc. Antonio Frías Cano 1,3308 886
aparc. Nieves Vidal Pujadas 1,3308 886
aparc. José Escobar Jimena 1,3308 886
aparc. José Recio Expósito 1,3308 886
aparc. José González Pujol 1,3308 886
aparc. Rafael Lavado Sánchez 1,3308 886
aparc. Emiliano Muñoz Fuente 2,6616 1.772
aparc. Antonia Ciruela Sánchez 1,3308 886
aparc. Juan J. Doménech Sánchez 1,3308 886
aparc. José Llobet Arbat 1,3308 886
aparc. José L. Sanz Serra 1,3308 886
aparc. M. Dolors Rosell Dolcet 1,3308 886
aparc. Francisco Garcia Checa 1,3308 886
aparc. Juan Mena Rodríguez 1,3308 886
aparc. Joan Boix Fradera 1,3308 886

Decoor Inmobiliaria SA 25,76 17.151
Jordi Casado Jiménez 3,42 2.277
Juan Antonio Robles Santos 3,56 2.370
Juan Mena Rodríguez 3,70 2.464
Josep Llobet Arbat 3,65 2.430
Joan Antoni Relats Puig 4,57 3.043
Enric Roy Brualla 4,48 2.983
Emilio Expósito Lemus 4,03 2.683
Yolanda Vendrell Vall 4,04 2.690
José Abel Soto Ramírez 4,90 3.262
Jordi Sol González 4,62 3.076
Total 100,00 66.581

8 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes
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Rosario Astacio Barrera
Ildefonso, Fernando i Rocio Mellado Astacio

34,81 3.845

Construcciones Astacio SL 22,78 2.516
Construcciones Astacio SL 42,41 4.684
Total 100,00 11.045

Carrer DOCTOR BARRI

Pressupost 2.502.208

50% Ajuntament 1.251.104
50% Veïns 1.251.104

Núm. Propietaris Façana
ml

Edificabilitat
m2

Import
ptes

s/n Comunitat de propietaris  (Plaça M. Rodoreda) 16,50 1.055,00 52.016
1 Joan Jordi Arenas Martínez 4,45 361,00 16.540
3 M. Antònia Roquet Magent 10,30 392,00 23.715
5 Joan Sibina Lleonart 52,00 3.337,00 164.327
7 Pere Payà Calvo 28,00 1.277,00 71.411
9 Rosa Olivé Ametller 9,00 373,00 21.723
11 Jaume Cros Sala 19,00 403,50 33.250
13 Comunitat de propietaris 29,00 311,00 40.737
s/n M. Rosa Pena Antonio 10,30 160,00 16.096
s/n Miquel Pujadas Clos 3,60 103,33 7.183
15 Neus Vidal Pujadas 10,50 129,00 15.288
17 Neus Vidal Pujadas 21,20 86,00 25.137
19 Josep Gómez Navarro 19,40 138,50 24.967
21 Comunitat de propietaris 7,60 126,00 12.137
23 Llorenç Deumal Pujol 49,00 889,33 80.781
2 Joan Sibina Lleonart 81,50 3.487,50 200.319
4 Jordi Grau Lloberas 28,00 569,00 48.158
6 Ricardo Vicuña Peri 8,00 631,00 29.144
8 Pere Payà Calvo 9,90 495,00 26.677
10 Ricardo Vicuña Peri 9,00 243,00 17.453
12 ENHER 9,00 36,00 10.655
14 Josep Armengol Pujol 6,50 162,00 12.162
16 Joan Montal Font 5,30 182,00 11.556
18 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 14,15 588,00 34.205
20 Francisco García Checa 10,30 360,00 22.664
22 Vicenç Fusté Auledas 14,40 726,00 39.000
24 Ramon Altimira Miralpeix 5,30 227,00 13.034
26 Ramon Altimira Miralpeix 18,50 219,00 26.664
s/n Manuel Espinosa Arcos 12,60 68,00 15.495
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28 Enrique Moreno Rodríguez 5,45 155,00 10.827
30 Inés Tadey Prados 5,30 154,00 10.636
32 José Ramírez Sánchez 5,30 154,00 10.636
34 Germana Sanmiguel Cuéllar 5,30 154,00 10.636
36 Pedro Martín García 5,30 154,00 10.636
38 Rita Ninou Soler 5,40 154,00 10.741
40 Diego Torres Muñoz 5,30 154,00 10.636
42 Martín Fàbregas Travesa 5,30 154,00 10.636
44 Joaquín Pou Costa 5,30 154,00 10.636
46 Jacint Closa Ginesta 5,30 154,00 10.636
48 Andreu Martínez Llana 5,30 154,00 10.636
50 Francisco Mesa Jurado 5,40 154,00 10.741
s/n Jaume Masgrau Sastre 8,10 62,50 10.578

Total 1.251.104

Comunitat de propietaris
(Plaça M. Rodoreda)

Coeficient de
propietat

Import
ptes

aparc. Leonor D. Arias Prada 0,83 433
aparc. Santiago Fradera Luengo 0,83 433
aparc. Salvador Costa Masó 0,83 433
aparc. Pere Fradera Rosés 0,83 433
aparc. Magdalena Cayon Costa 0,83 433
aparc. Llars Montseny SL 0,83 433
aparc. Manuel Mancilla Sánchez 0,83 433
aparc. Carlos Muñoz Haro 0,83 433
aparc. Mercedes Ortega Márquez 0,83 433
aparc. M. Rosa Ramos Pacheco 0,83 433
aparc. Antonio Amella Soliva 0,83 433
aparc. Juan Montes Suvire 0,83 433

local 1a José Moya Martínez 3,09 1.607
local 1b Pilar Puig Masnou 2,93 1.524
local 2a Rafael Ribalta Cortina 3,15 1.638
local 2b Pilar Puig Masnou 2,87 1.493

1r 2 M. Teresa Aulas Nicolau 6,44 3.350
1r 1ª Alfonso Lloret Verdú 6,37 3.313
2n 2ª Manuel Rubio Ortiz 6,44 3.350
2n 1ª Mercedes Mesa Torres 6,37 3.313
3r 2ª José Cruz Fernández 7,49 3.896
3r 1ª Blas Mundet Jané 7,42 3.860
local Juan José Ramos Pacheco 3,36 1.748

A 1r 2ª Àngels Baldellou Toda 6,58 3.423
A 1r 1ª Braulio Jorge Ruiz Retamero 4,27 2.221
A 2n 2ª Àngel Busquets Masnou 6,58 3.423
A 2n 1ª Francisca Manjón Garcia 4,27 2.221
A 3r 2ª Pedro Navarrete Coll 7,50 3.901
A 3r 1ª José Martí Masferrer 4,87 2.533

Total 100,00 52.016
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13 Comunitat de propietaris Coeficient de

propietat
Import

ptes

Jordi Pena Antonio 75,00 30.552
M. Rosa Pena Antonio 25,00 10.184
Total 100,00 40.737

21 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Import
ptes

M. Rosa Gimeno Xuclà 33,00 4.005
Manuel Alonso Rodríguez 67,00 8.132
Total 100,00 12.137

Carrer VALLÈS

Pressupost 516.123

50% Ajuntament 258.061
50% Veïns 258.061

Núm. Propietaris Façana
ml

Edificabilitat
m2

Import
ptes

s/n Joan Sibina Lleonart 60,00 3.487,50 179.263
s/n Joaquim Puig Deulofeu 50,00 645,33 78.798

Total 258.061

Quart.- Notificar aquests acords als subjectes passius esmentats.

X.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES LIQUIDACIONS DEFINITIVES DE
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS IMPOSADES PER AL
FINANÇAMENT DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER MONTSERRAT.-

Vist l’expedient instruït per a la liquidació definitiva de les contribucions
especials imposades amb motiu de les obres d’urbanització del carrer
Montserrat d’aquesta vila.
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Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 23 d’abril de 1998 va ser
aprovat definitivament el projecte tècnic d’obres d’urbanització del carrer
Montserrat, tram comprès entre els carrers Vallès i Germà Julià, amb un
pressupost de 17.007.420 pessetes.

Atès que en el projecte tècnic aprovat, el pressupost d’aquest tram del carrer
Montserrat queda desglossat en la part de carrer inclòs en sòl urbà i la part
de carrer en sòl urbanitzable (sector P-3, Pla de Palau).

Atès que el pressupost de la part del carrer Montserrat inclòs en sòl urbà
ascendeix a la quantitat de 10.927.528 pessetes.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 9 de juny de 1998 va aprovar la
imposició i ordenació de contribucions especials als propietaris de les
finques en sòl urbà especialment beneficiades per aquestes obres.

Atès que s’ha procedit a la publicació del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona número 152 del dia 26 de juny de 1998 i
a la notificació personal a cadascun dels propietaris afectats.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 1 d’octubre de 1998 va acordar
adjudicar a l’empresa Jaevam SL les obres d’urbanització del carrer
Montserrat, tram comprès entre els carrers Vallès i Germà Julià.

Atès que, arrel del conveni signat entre aquesta Corporació i ADIGSA,
empresa pública, aquesta última assumeix part del cost de les obres
contemplades al projecte tècnic d’urbanització del carrer Montserrat.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 26 de novembre de 1998 va
prendre l’acord de demanar una bestreta de les contribucions especials
imposades amb motiu de la urbanització del carrer Montserrat, bestreta
equivalent al 60 % del pressupost de l’obra.

Atès que, segons informe emès per l’aparellador municipal, les obres
d’urbanització del carrer Montserrat han estat correctament executades,
essent la despesa total certificada de 7.614.912 pessetes.

Atès que, signada ja l'acta de recepció de l'obra, cal procedir a assenyalar
els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, girant
les liquidacions que procedeixin.
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Atès allò establert a l’article 33 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.

Vistos els informes obrants a l'expedient.

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

Primer.- Aprovar la següent liquidació definitiva de les contribucions
especials imposades amb motiu de les obres d’urbanització del carrer
Montserrat d’aquesta vila.

 Carrer Montserrat (sòl urbà):

Despesa certificada 7.614.912 pessetes

Segon.- Prendre com a base de repartiment la quantitat de 6.853.421
pessetes, resultant de:

Despesa certificada 7.614.912 pessetes

Ajuntament 10 % 761.491 pessetes
Veïns 90 % 6.853.421 pessetes

Tercer.- Assenyalar les quotes individuals definitives per contribucions
especials amb motiu de les obres d’urbanització del carrer Montserrat
d’aquesta vila, pels subjectes passius següents:

Carrer MONTSERRAT (entre C/ Vallès i C/ Germà Julià)

Despesa certificada 7.614.912

10 % Ajuntament 761.491
90 % Veïns 6.853.421

Núm. Propietari Façana
ml

Edificabilitat
m2

Quota
definitiva

Bestreta A pagar

45 Montserrat Vila Sureda 15,00 325,5 541.809 260.795 281.015
47 Juan Reche Ramírez 9,10 457 565.771 272.329 293.443
49 Juan Albacete Fernández 8,00 335 436.400 210.057 226.343
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Rubén Albacete Molinero 12,65 528,6 689.035 331.660 357.375

28 Ajuntament (equipaments) 15,10 168 399.567 192.328 207.239
28 Ajuntament (espais lliures) 38,80 0 632.373 304.386 327.986
7 Comunitat de propietaris 8,10 205 319.278 153.681 165.597
8 Comunitat de propietaris 15,20 272 496.198 238.840 257.358
9 Comunitat de propietaris 13,60 270 468.294 225.409 242.885
10 Comunitat de propietaris 15,00 270 491.112 236.392 254.720
11 Comunitat de propietaris 15,00 270 491.112 236.392 254.720
12 Comunitat de propietaris 7,70 186,66 296.005 142.479 153.526

32-34 Comunitat de propietaris 37,00 463,54 1.026.467 494.080 532.387
Total 6.853.421 3.298.828 3.554.593

7 Comunitat de propietaris Coeficient
 propietat

Quota
definitiva

Bestreta A pagar

1r 1ª Manuel Contreras Álvarez 10,00 31.928 15.368 16.560
1r 2ª Juan Ortega López 10,00 31.928 15.368 16.560
2n 1ª Antonio Siles Granero 10,00 31.928 15.368 16.560
2n 2ª José A. Cantarineu Monrava 10,00 31.928 15.368 16.560
3r 1ª Maria Gutiérrez Flores 10,00 31.928 15.368 16.560
3r 2ª Dolores Morilla Díaz 10,00 31.928 15.368 16.560
4t 1ª INCASOL 10,00 31.928 15.368 16.560
4t 2ª José Gallardo Gil 10,00 31.928 15.368 16.560
5è 1ª Leocadia García Fernández 10,00 31.928 15.368 16.560
5è 2ª Manuela Fernández Luque 10,00 31.928 15.368 16.560

Total 100,00 319.278 153.681 165.597

8 Comunitat de propietaris Coeficient
 propietat

Quota
definitiva

Bestreta A pagar

1r 1ª Manuel García García 12,50 62.025 29.855 32.170
1r 2ª Antonio Medina Jesús 12,50 62.025 29.855 32.170
2n 1ª Antonia Andrades Ortega 12,50 62.025 29.855 32.170
2n 2ª Fuensanta Montes Subires 12,50 62.025 29.855 32.170
3r 1ª Juan Mañas Sáez 12,50 62.025 29.855 32.170
3r 2ª José M. Molina Arcos 12,50 62.025 29.855 32.170
4t 1ª Antonio Sánchez Caparrós 12,50 62.025 29.855 32.170
4t 2ª Montserrat Puig Garriga 12,50 62.025 29.855 32.170

Total 100,00 496.198 238.840 257.358

9 Comunitat de propietaris Coeficient
 propietat

Quota
definitiva

Bestreta A pagar

1r 1ª Dionisia Gordo Santamaría 12,50 58.537 28.176 30.361
1r 2ª Carmen Villegas Martín 12,50 58.537 28.176 30.361
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2n 1ª José Morilla Díaz 12,50 58.537 28.176 30.361
2n 2ª M. Leonor Morilla Ramírez 12,50 58.537 28.176 30.361
3r 1ª Manuel Gómez Navarta 12,50 58.537 28.176 30.361
3r 2ª Juan García Olmo 12,50 58.537 28.176 30.361
4t 1ª M. Victoria González Ariza 12,50 58.537 28.176 30.361
4t 2ª José A. González Ariza 12,50 58.537 28.176 30.361

Total 100,00 468.294 225.409 242.885

10 Comunitat de propietaris Coeficient de
propietat

Quota
definitiva

Bestreta A pagar

1r 1ª Manuel Rodríguez Ruiz 12,50 61.389 29.549 31.840
1r 2ª Andrés Rodríguez Reina 12,50 61.389 29.549 31.840
2n 1ª Francisca García Olmos 12,50 61.389 29.549 31.840
2n 2ª Vicenç Giró Gudiol 12,50 61.389 29.549 31.840
3r 1ª Vicente López Pardo Villaraso 12,50 61.389 29.549 31.840
3r 2ª Leocadia García Fernández 12,50 61.389 29.549 31.840
4t 1ª Carmen Recio Suárez 12,50 61.389 29.549 31.840
4t 2ª Magdalena Fuentes Solano 12,50 61.389 29.549 31.840

Total 100,00 491.112 236.392 254.720

11 Comunitat de propietaris Coeficient
propietat

Quota
definitiva

Bestreta A pagar

1r 1ª Francisco Haro Gómez 12,50 61.389 29.549 31.840
1r 2ª Encarnación Morilla Díaz 12,50 61.389 29.549 31.840
2n 1ª Benito Cervera Furtia 12,50 61.389 29.549 31.840
2n 2ª Manuel Coello Bejarana 12,50 61.389 29.549 31.840
3r 1ª INCASOL 12,50 61.389 29.549 31.840
3r 2ª Salvador Romero Clemente 12,50 61.389 29.549 31.840
4t 1ª Luis Fidel Colomer 12,50 61.389 29.549 31.840
4t 2ª Àngel Guerrero Noguero 12,50 61.389 29.549 31.840

Total 100,00 491.112 236.392 254.720

12 Comunitat de propietaris Coeficient
propietat

Quota
definitiva

Bestreta A pagar

1r 1ª José González Díaz 12,50 37.001 17.810 19.191
1r 2ª Maria Jiménez Romero 12,50 37.001 17.810 19.191
2n 1ª Gabriel Manzano Toral 12,50 37.001 17.810 19.191
2n 2ª Rafael Rocha García 12,50 37.001 17.810 19.191
3r 1ª Rafael Rocha Morato 12,50 37.001 17.810 19.191
3r 2ª Dolors Soler Martínez 12,50 37.001 17.810 19.191
4t 1ª Juan Pérez Gómez 12,50 37.001 17.810 19.191
4t 2ª Emilio Orihuela Padilla 12,50 37.001 17.810 19.191
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Total 100,00 296.005 142.479 153.526

32-34 Comunitat de propietaris Coeficient
propietat

Quota
definitiva

Bestreta A pagar

32 baix José Morilla Díaz 8,05 82.631 39.773 42.857
1r 1ª Elías Martínez Lozano 5,10 52.350 25.198 27.152
1r 2ª Francisco Maresma Graupera 6,15 63.128 30.386 32.742
2n 1ª Juan A. Fernández Moreno 5,10 52.350 25.198 27.152
2n 2ª Plàcida Crespo Collado 6,15 63.128 30.386 32.742
3r 1ª Francisco Navarro Rodríguez 5,10 52.350 25.198 27.152
3r 2ª Antonia Mayorgal García 6,15 63.128 30.386 32.742
local Josep Morató Álvarez 6,15 63.128 30.386 32.742

34 baix Josep Morató Álvarez 6,00 61.588 29.645 31.943
1r 1ª Esteve Guich Pujol 5,10 52.350 25.198 27.152
1r 2ª Miquel Costa Illa 6,45 66.207 31.868 34.339
2n 1ª Antonio Cortés Jurado 5,05 51.837 24.951 26.886
2n 2ª Juan José Barquero Mendoza 6,45 66.207 31.868 34.339
3r 1ª Manuel Moldón Crespo 5,05 51.837 24.951 26.886
3r 2ª Rafael Rodríguez Ramírez 6,45 66.207 31.868 34.339
4t 1ª José Corpas Medina 5,05 51.837 24.951 26.886
4t 2ª Vicenç Pascual Terradas 6,45 66.207 31.868 34.339

Total 100,00 1.026.467 494.080 532.387

Quart.- Notificar aquests acords als subjectes passius esmentats.

XI.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE L'ACORD D'IMPOSICIÓ I
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.-

Explica el Sr. Arenas que, tal i com es va comentar a la Comissió
informativa, es tracta de posar preu a serveis que ofereix la biblioteca
municipal com ara les fotocòpies o l'ús de la sala d'actes.

Pregunta el Sr. Gómez si tot això no s'havia d'haver aprovat abans.

Respon el Sr. Alcalde que en el tema de fotocòpies, per exemple, el cost del
servei depenia del tipus de fotocopiadora que s'instal·lés. Normalment en
tots els equipaments de nova construcció les taxes s'han aprovat després de
la seva entrada en funcionament.

Després d'aquestes intervencions i,
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Atès que l’àrea de Cultura ha efectuat una proposta relativa a les quotes a
cobrar per a la utilització dels serveis de reprografia, reclamacions de
material deixat en préstec i per a l’ús de la sala d’actes de la Biblioteca de
Sant Celoni.

Atès que la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Vista la memòria del regidor de Cultura, l’estudi econòmic obrant a
l’expedient i els informes de la Secretaria i la Intervenció.

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

Primer.- Imposar la taxa per a la utilització dels serveis de reprografia,
reclamacions de material deixat en préstec i per a l’ús de la sala d’actes de
la Biblioteca de Sant Celoni i, en conseqüència, aprovar inicialment la
modificació de l’Ordenança fiscal número 20, reguladora de les taxes per
serveis generals, al següent tenor:

Afegir l’apartat i) a l’article 2n: Utilització dels serveis de reprografia,
reclamacions de material deixat en préstec i per a l’ús de la sala
d’actes de la Biblioteca de Sant Celoni

Afegir al quadre de tarifes l’apartat i), que conté les tarifes
corresponents a la taxa per a la utilització dels serveis de la Biblioteca
de Sant Celoni, fixant els conceptes i imports següents:

A)  Servei de reprografia: fotocopiadora Toshiba amb targeter
Targetes de 25, 50 i 100 còpies a 10 ptes. per còpia

25 còpies 250 ptes 1.50 euros
50 còpies 500 ptes 3.01 euros

100 còpies 1.000 ptes 6.01 euros

B)  Reclamacions de material deixat en préstec
Per cada reclamació 100 ptes 0.60 euros

C)  Per l’ús de la sala d’actes
En horari de biblioteca:

matí o tarda 10.000 ptes 60.10 euros
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tot el dia 20.000 ptes 120.20 euros

Fora d’horari de biblioteca:
matí o tarda o nit 15.000 ptes 90.15 euros
tot el dia 30.000 ptes 180.30 euros

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior
acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, així com publicar l’anunci en un diari dels de major difusió de la
província.

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els
termes previstos a l’article 18 de la Llei 39/1988, podran examinar l’expedient
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.

XII.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA VARIACIÓ DELS PERÍODES DE
LECTURA I FACTURACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT
D'AIGUA RESPECTE DELS ABONATS AMB CONSUM SUPERIOR AL
2.500 M3 ANUALS.-

El Sr. Alcalde explica que es tracta d'ampliar la freqüència en el cobrament
dels consums alts d'aigua, cosa que serà bona tant per SOREA SA com per
als usuaris que tenen aquest alt consum. Fins i tot, en cas de fuita permetrà
una detecció més ràpida del problema, perquè es veurà més aviat si hi ha
hagut un consum exagerat. Cal dir, però, que no són massa els consumidors
de més de 2.500 m3 anuals.

Després d'aquesta intervenció i,

Vist l'escrit presentat per la mercantil SOREA SA en el què es posa de
manifest la necessitat de procedir a la modificació dels períodes de lectura
dels comptadors respecte dels abonats amb un consum superior als 2.500
m3 mensuals ateses les següents raons:

• Millor control dels consums elevats al reduir en 2/3 el període.
• Reducció de la inseguretat de possibles impagats al rebaixar el temps de

llegida i facturació real.
• Millor efectivitat en la detecció de fuites internes importants.
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• Reducció de les queixes pels sobreconsums al detectar-se més

ràpidament.
• Millora en el conjunt de l'efectivitat del servei que reverteix en l'abonat.

Atès que la petició es fa en el sentit d’efectuar les lectures cada mes i no
cada trimestre, tal i com s'ha estat fent fins ara, i que la modificació de les
lectures no suposarà cap increment de cost pel servei.

Vist l'informe emès per la Secretaria i la Intervenció municipals.

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

Primer.- Concedir a la mercantil SOREA SA la facultat de realitzar amb una
periodicitat mensual les lectures i la facturació dels consums pel servei
d'abastament d'aigua a aquells abonats amb un consum superior als 2.500
m3/mensuals.

Segon.- Exposar aquest acord al públic per un termini de quinze 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 aprovat de forma definitiva.

Tercer.- Notificar aquests acords a la mercantil SOREA SA per al seu
coneixement i als efectes escaients.

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.

XIII.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES
PER ESCOMESES, QUE PERCEP LA CONCESSIONÀRIA SOREA SA, EN
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA
POTABLE.-

Intervé el Sr. Alcalde i diu que, tal com es va explicar a la Comissió
informativa, SOREA SA demana un increment en les tarifes per escomeses,
increment que resulta inferior a l'IPC dels dos últims anys.

El Sr. Garcia aclareix que la concessionària del servei d'aigua va presentar
un preu determinat a descomptar en escomeses situades en plans parcials
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de recent construcció o futurs, però des dels Serveis Tècnics municipals
es va creure que no era massa correcte i s'ha variat el seu import.

Diu el Sr. Alcalde que, en efecte, Sorea proposava descomptar 4.310
pessetes per l'escomesa que es deixa a punt per connectar amb el servei
d'aigua en els sectors de nova urbanització, i des de l'Ajuntament es proposa
que se'n descomptin 17.300 pessetes.

Pren la paraula el Sr. Gómez per comentar que no veu clar l’import del
descompte perquè a les urbanitzacions fer les escomeses té un cost superior
a les 17.000 pessetes. Li consta que Sorea SA està cobrant per cada
escomesa unes 60.000 pessetes, malgrat que la feina dura la fa el paleta de
l’obra i els operaris de Sorea SA hi estan treballant entre una hora i una hora
i mitja. Creu que el descompte hauria de ser molt superior.

El Sr. Pascual diu que l’increment del 3,8 % de les tarifes ha estat presentat
com la suma de l’IPC de dos exercicis, i que no li quadra amb el fet que la
darrera modificació dels preus es va aprovar pel Ple el dia 23 de desembre
de 1998. Si és així no es pot dir que s’acumulen els increments de tot 1998 i
tot 1999.

El Sr. Interventor aclareix que els preus s’haurien aprovat per Comissió de
Govern, però amb la polèmica sobre la nova llei de preus i taxes locals, es
va optar per incloure les tarifes dins les ordenances fiscals als efectes d’una
major seguretat jurídica.

Demana el Sr. Segarra que se li aclareixi finalment què costarà.

Explica el Sr. Garcia que en els plans parcials en execució una part de la
feina per connectar el servei d'aigua municipal ja es deixa feta i preparada
quan es fan les obres d'urbanització del sector. Per part de SOREA SA
aquesta feina s'havia valorat en unes quatre mil pessetes i des dels Serveis
Tècnics s'ha avaluat en més de disset mil pessetes. Per tant, del preu de
l'escomesa que haurà de pagar l'usuari, preu que variarà segons el diàmetre
de la canonada, se n'hauran de descomptar aquestes disset mil pessetes.

Després d'aquestes intervencions i,

Vist l'escrit presentat per part de la mercantil SOREA SA. el dia 11 de febrer
de 2000 en el què es sol·licita la revisió de preus per la realització
d'escomeses a particulars.
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Atès que els contractes administratius són essencialment modificables, és
a dir, l'administració pot modificar qualsevol dels seus elements essencials,
sigui la prestació del contractista o el preu de la contracta, o accessoris.

Atès que per un altre banda en els contractes administratius de gestió de
serveis públics, els contractistes tenen com a dret bàsic el del manteniment
de l'equilibri financer, sigui el desequilibri motivat per modificacions
imposades per l'administració o pel canvi de les circumstancies de la
contracta.

Atès que seguint el principi abans establert, els articles 60.1 i 164 de la Llei
13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, així
com l'article 236 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya ofereixen
al contractista la possibilitat de demanar la revisió de preus per a aconseguir
el restabliment de l'equilibri financer perdut.

Atès que la clàusula 7a del Plec de condicions regulador del contracte
estableix expressament la possibilitat de revisar les tarifes sempre que es
produeixi augment de les despeses d'explotació i aquestes poden variar si
s'alteren els elements que les integren, o si es produeix augment de les
partides components de les mateixes.
 
Atès que la concessionària SOREA SA sol·licita la revisió de les tarifes a
aplicar per escomeses en base a aquest motiu, és a dir, increment de les
despeses d'explotació per produir-se augment de les partides components
de les mateixes.

Atès que l'enginyer tècnic municipal ha emès un informe fent constar que el
total del cost d'execució d'una escomesa d'aigua en càrrega en canonada de
polietilè de 90 mm de diàmetre i superiors és de 17.300 pessetes, essent
aquesta la quantitat a descomptar per part de SOREA SA de l'import dels
drets d'escomesa als propietaris dels plans parcials on s'hagin fet les
escomeses.

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

Primer.- Aprovar la revisió dels preus de les escomeses continguts a les
tarifes a percebre per a la prestació del servei d'abastament domiciliari
d'aigua potable que presta la mercantil SOREA SA d'acord amb la proposta
presentada i amb l’annex redactat per l’enginyer tècnic municipal relatiu al



66
valor a descomptar en escomeses situades en Plans Parcials de recent
construcció o futurs.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya als
efectes que, previ el seu examen, procedeixi a l'autorització dels nous preus.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb l'expressió dels recursos
a que tinguin dret, per al seu coneixement i als efectes escaients.

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.

XIV.- DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE 1999 EFECTUADA PER
L'ALCALDIA.-

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació de la liquidació del pressupost de
l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom Rectoria Vella corresponents a l'exercici
de 1999.

Atès que l’Alcaldia, per resolució de data 7 de febrer, va aprovar la liquidació
del pressupost de l'Ajuntament, i el Consell de Direcció de l'Organisme
Autònom Rectoria Vella en sessió celebrada el dia 21 de febrer va aprovar la
liquidació del pressupost de l’Organisme Autònom Rectoria Vella.

Atès que l'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al President i,
conforme estableixen els articles 172.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i
90 del Reial Decret 500/1990, de la liquidació aprovada se n’ha de donar
compte al Ple en la primera sessió que celebri.

El Tinent d’Alcalde d’Economia i Hisenda dóna compte al Ple de l'Ajuntament
de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Celoni i
de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom Rectoria
Vella corresponents a l'exercici de 1999, i la Corporació se’n dóna per
assabentada.

XV.- DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA DEL CONVENI GENERAL
PER A LA MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA XARXA REGIONAL DEL
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SISTEMA TER-LLOBREGAT ALS MUNICIPIS DEL MOGENT I BAIX
MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL).-

Assenyala el Sr. Alcalde que es tracta de posar en coneixement del Ple la
signatura d'aquest conveni realitzada el dia 10 de febrer de 2000, conveni
que ja va ser aprovat en un Ple anterior. La resta de municipis implicats
també l'han aprovat. Creu que és important destacar que els municipis del
Mogent i Baix Montseny s'hagin posat d'acord amb l'empresa pública Aigües
del Ter - Llobregat per tal de tirar endavant aquest projecte.

La signatura es va fer a la planta potabilitzadora que l'empresa té a
Cardedeu i La Roca i també hi va assistir el Conseller de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, qui va presidir l'acte.

Cal dir que avui s'obrien les pliques per a l'adjudicació de la redacció del
projecte de la portada d'aigües a tots aquests municipis. Pensa el Sr. Alcalde
que el tema de l'aigua és un problema endèmic de la nostra zona, que s'ha
d'enfrontar amb una perspectiva de futur, com és aquesta.

Després d'aquesta intervenció i,

Vist l'expedient instruït per a donar compte del conveni de cooperació signat
amb els municipis del Mogent i Baix Montseny i l'empresa pública Aigües Ter
Llobregat, per a la millora i l'ampliació de la xarxa regional del sistema Ter -
Llobregat.

Atès que, juntament amb els municipis de Cànoves i Samalús, Cardedeu,
Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera,
Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba
Sasserra, és d'interès per a Sant Celoni l'execució d'una nova xarxa
d'abastament d'aigua en alta, que garanteixi satisfactòriament la demanda
en funció de les necessitats futures de subministrament que resulten dels
estudis efectuats.

Atès que l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya Aigües Ter
Llobregat té al seu càrrec la planificació del servei i la projecció i execució de
les obres corresponents.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 23 de desembre de 1999 va
aprovar el text del conveni general de cooperació per a la millora i l'ampliació
de la xarxa regional del sistema Ter - Llobregat als municipis del Mogent i
Baix Montseny (Vallès Oriental), conveni que té per objecte establir el marc
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del règim de cooperació per a la projecció, finançament, construcció d'una
nova xarxa d'abastament en alta per al subministrament dels municipis
afectats i la seva posterior integració en la prestació del servei públic que
efectua Aigües Ter Llobregat.

Atès que en data 10 de febrer de 2000 s'ha procedit a la signatura del referit
conveni de cooperació.

L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la signatura del conveni general
de cooperació per a la millora i l'ampliació de la xarxa regional del sistema
Ter - Llobregat als municipis del Mogent i Baix Montseny (Vallès Oriental),
entre els municipis de Sant Celoni, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Llinars
del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere
de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra i
l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya Aigües Ter Llobregat, i la
Corporació se’n dóna per assabentada.

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

L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la següent correspondència
rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni:

• Una carta del Sr. Josep M. Matas i Borbon informant del seu nomenament
com a secretari general de l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques, i expressant el seu compromís de treball envers el
municipalisme a Catalunya.

 
• Un escrit del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de

Catalunya comunicant el relleu al front de la Direcció General de Patrimoni
Natural i del Medi Físic del Sr. Xavier Mateu i Llevadot, qui ha estat
substituït en el càrrec per la Sra. Montserrat Candini i Puig.

 
• Una carta del Sr. Xavier Trias, Conseller de la Presidència, comunicant

que després de dinou anys treballant a la Generalitat de Catalunya, primer
des del Departament de Sanitat i Seguretat Social i després des del
Departament de la Presidència, abandona el seu treball a l’administració
autonòmica, per a encarar un nou compromís polític.

 
• Una carta de la Sra. Teresa Perelló Domingo informant de la nova etapa

que inicia en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
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després d'assumir durant cinc anys la Direcció General de Dret i
d’Entitats Jurídiques del mateix Departament.

 
• Un comunicat del nou Delegat Territorial del Govern de la Generalitat de

Catalunya a Barcelona, Sr. Ignasi Garcia i Clavel, informant del seu
nomenament en aquest càrrec, que exerceix des del dia 3 de febrer
d'enguany.

 
• Un escrit del Director General de Relacions Exteriors de la Generalitat de

Catalunya acusant rebuda de la carta d'aquest Ajuntament en què es
comunicava l'acord adoptat pel Ple municipal en sessió del dia 23 de
desembre de 1999 a favor dels drets democràtics al Sàhara Occidental, i
felicitant l'Ajuntament per aquesta mostra de solidaritat.

Feta lectura dels extractes de la correspondència rebuda, la Corporació se’n
dóna per assabentada.

XVII.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
ADOPTADES DURANT EL MES DE FEBRER DE 2000.-

El Sr. Secretari informa que durant el mes de febrer d’enguany, l’Alcaldia ha
dictat un total de 278 resolucions, i la Corporació se’n dóna per assabentada.

RELACIÓ DE RESOLUCIONS DEL MES DE FEBRER DE 2000

Data Contingut de la resolució

010200 Denegació d'una llicència de gual.
010200 Denegació d'una llicència de gual.
010200 Concessió d'una llicència de gual.
010200 Autorització a Gas Natural
010200 Autorització a Gas Natural.
010200 Aprovació d'una despesa.
010200 Baixa padró d'habitants.
010200 Contractació de personal.
010200 Contractació de personal.
010200 Contractació de personal.
010200 Indemnització per danys d'un correfoc.
010200 Indemnització per danys d'un correfoc.
010200 Indemnització per danys d'un correfoc.
010200 Estimació d’un recurs.
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010200 Aprovació d'una despesa.
010200 Declaració d'una infracció urbanística.
010200 Aprovació d'una despesa.
010200 Imposició d’una sanció.
010200 Imposició d’una sanció.
010200 Imposició d’una sanció.
010200 Imposició d’una sanció.
010200 Baixa padró d'habitants.
010200 Baixa d'una liquidació.
010200 Estimació d’un recurs.
010200 Baixa d'una liquidació.
010200 Aprovació de diferents despeses.
010200 Aprovació d'una despesa.
020200 Acceptació d'una cessió gratuïta de terrenys.
020200 Concessió llicència d'ocupació.
020200 Requeriment a Enher la reposició d'una instal·lació.
020200 Desestimació d’un recurs.
020200 Estimació en part d’un recurs.
020200 Desestimació d’un recurs.
020200 Baixa padró d'habitants.
020200 Delegació de la presidència d'una Comissió Informativa.
020200 Aprovació d'una despesa.
020200 Desestimació d’un recurs.
030200 Autorització a Enher.
030200 Prenent coneixement d'un informe d'Intervenció.
030200 Baixa padró d'habitants.
030200 Baixa padró d'habitants.
030200 Baixa padró d'habitants.
030200 Baixa padró d'habitants.
030200 Prenent coneixement d'un informe d'Intervenció.
030200 Ampliació de places en una llicència d'auto-turisme.
040200 Alta padró d'habitants.
040200 Alta padró d'habitants.
040200 Alta padró d'habitants.
040200 Baixa padró d'habitants.
040200 Baixa padró d'habitants.
050200 Autorització ampliació d'horari al mercat municipal.
070200 Concessió llicència d'ocupació.
070200 Concessió llicència d'instal·lació d'activitat.
070200 Denegació de llicència de modificació d'unes instal·lacions
070200 Concessió llicència d'obres.
070200 Arxiu d'un expedient sense més tràmit.
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070200 Alta padró d'habitants.
070200 Alta padró d'habitants.
070200 Baixa padró d'habitants.
070200 Baixa padró d'habitants.
070200 Baixa padró d'habitants.
070200 Baixa padró d'habitants.
070200 Contractació de personal.
070200 Aprovació del compte de gestió recaptatòria.
070200 Concessió d'informació de dades demogràfiques.
070200 Aprovació de la liquidació del pressupost de 1999.
070200 Imposició d'una sanció.
070200 Concessió de drets funeraris.
080200 Desestimació d'un recurs.
080200 Concessió de llicència de gual.
080200 Alta padró d'habitants.
080200 Alta padró d'habitants.
080200 Aprovació d'un preu públic.
080200 Baixa padró d'habitants.
080200 Baixa d'una llicència de venda al mercat setmanal.
080200 Baixa d'una llicència de venda al mercat setmanal.
080200 Baixa d'una llicència de venda al mercat setmanal.
080200 Baixa d'una llicència de venda al mercat setmanal.
080200 Baixa d'una llicència de venda al mercat setmanal.
080200 Baixa d'una llicència de venda al mercat setmanal.
080200 Baixa d'una llicència de venda al mercat setmanal.
080200 Concessió informació demogràfica.
080200 Aprovació d'una despesa.
080200 Aprovació d'una despesa.
080200 Incorporació de romanent de crèdit.
080200 Canvi de nom d'una parada del mercat setmanal.
080200 Canvi de nom d'una parada del mercat setmanal.
090200 Concessió llicència d'obres.
090200 Alta padró d'habitants.
090200 Alta padró d'habitants.
090200 Prenent coneixement d'un informe d'Intervenció.
090200 Baixa padró d'habitants.
090200 Baixa padró d'habitants.
090200 Autorització d'una reserva d'aparcament per obres.
090200 Aprovació d'un expedient de contractació.
090200 Contractació de personal.
090200 Aprovació d'una relació de despeses.
090200 Aprovació d'una relació de liquidacions per ocupació via pública.
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100200 Declaració no procedència iniciar expedient sancionador.
100200 Canvi de nom d'una llicència d'activitats.
100200 Sol·licitant una quantitat en previsió despeses a Ag.Cat.Aigua
100200 Aprovació d'un estudi d'Intervenció.
100200 Baixa padró d'habitants.
100200 Baixa padró d'habitants.
100200 Baixa padró d'habitants.
100200 Aprovació d'una factura.
110200 Concessió llicència d'instal·lació d'una activitat.
110200 Concessió llicència d'instal·lació d'una activitat.
110200 Concessió llicència d'obres.
110200 Concessió llicència d'obres.
110200 Sol·licitant una quantitat en previsió despeses a Ag.Cat.Aigua
110200 Informant favorablement una certificació sanitària a Creu Roja.
110200 Informant favorablement una certificació sanitària a Creu Roja.
110200 Aprovació d'una despesa.
110200 Concessió d'una bestreta a una treballadora.
110200 Aprovació d'una despesa.
110200 Baixa padró d'habitants.
110200 Incoació d'expedient de contractació pel servei del FORM.
110200 Concessió d'una subvenció a un club esportiu.
140200 Concessió de llicència de gual.
140200 Concessió llicència d'instal·lació d'una activitat.
140200 Declaració d'una infracció urbanística.
140200 Aprovació d'una despesa.
140200 Imposant una sanció per incompliment d'horari.
140200 Alta padró d'habitants.
140200 Imposant una sanció per excés de sorolls.
140200 Aprovació d'una despesa.
140200 Baixa d'una llicència del mercat setmanal.
140200 Baixa padró d'habitants.
140200 Baixa padró d'habitants.
140200 Aprovació d'una despesa.
140200 Aprovació d'una certificació d'obres.
140200 Imposant una sanció per treballar fora de l'horari marcat.
140200 Alta per omissió padró d'habitants.
140200 Alta per omissió padró d'habitants.
140200 Desestimant al·legacions.
140200 Imposició d'una sanció per incompliment d'horari.
140200 Aprovació d'una factura.
140200 Aprovació de diferents factures.
140200 Aprovació d'una despesa.
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140200 Aprovació d'una despesa.
140200 Desestimació d'un recurs.
140200 Desestimació d'un recurs.
140200 Desestimació d'un recurs.
140200 Aprovació d'una despesa.
140200 Aprovació d'una despesa.
140200 Fixació liquidació definitiva d'unes obres.
150200 Concessió d'una pròrroga d'una llicència d'obres.
150200 Aprovació d'una despesa.
150200 Baixa padró d'habitants.
150200 Concessió d'una bestreta a un treballador.
150200 Aprovació d'una despesa.
150200 Aprovació d'una despesa.
150200 Concessió llicència ocupació via pública parades del mercat
150200 Aprovació d'una despesa.
160200 Correcció d'un error en una llicència d'ocupació.
160200 Denegació d'una pròrroga d'una llicència d'obres.
160200 Alta padró d'habitants.
160200 Concessió d'una bestreta de la subvenció a un club esportiu.
160200 Baixa padró d'habitants.
160200 Contractació de personal.
160200 Alta per omissió padró d'habitants.
160200 Liquidació taxa de reserva via pública per càrrega i descarrega
160200 Liquidació taxa de reserva de via pública.
160200 Aprovació d'un expedient de contractació i plec de clàusules.
160200 Liquidació taxa de reserva de via pública.
170200 Modificació d'una liquidació de reserva de via pública.
170200 Incorporació d'un expedient en un altre per complementar-se.
170200 Aprovació definitiva d'un projecte d'un carrer de La Batllòria.
170200 Alta padró d'habitants.
170200 Concessió d'una bestreta de la subvenció a un club esportiu.
170200 Baixa padró d'habitants.
170200 Aprovació de diferents despeses de l'àrea de Cultura.
170200 Aprovació d'una despesa.
180200 Imposant sanció de trànsit.
180200 Arxiu expedient sancionador.
180200 Imposició d'una sanció de trànsit.
180200 Arxiu expedient sancionador.
180200 Imposició d'una sanció de trànsit.
180200 Arxiu expedient sancionador.
180200 Imposició sanció de trànsit.
180200 Arxiu expedient sancionador.
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180200 Imposició sanció de trànsit.
180200 Imposició sanció de trànsit.
180200 Imposició sanció de trànsit.
210200 Alta padró d'habitants.
210200 Alta padró d'habitants.
210200 Adjudicació lot de vehicles de la subhasta.
210200 Enviant una denúncia a DGSC per possible sanció.
210200 Baixa padró d'habitants.
210200 Enviant una denúncia a DGSC per possible sanció.
210200 Alta per omissió padró d'habitants.
210200 Enviant una denúncia a DGSC per possible sanció.
210200 Autorització instal·lació d'una estació mòbil per revisió vehicles.
210200 Autorització per retirar un vehicle del dipòsit municipal.
210200 Aprovació d'una despesa.
220200 Pròrroga de resolució del termini d'una resolució.
220200 Aprovació de contracte de compra de Lletres del Tresor.
220200 Alta padró d'habitants.
220200 Alta padró d'habitants.
220200 Alta padró d'habitants.
220200 Imposició sanció per una infracció urbanística.
220200 Alta per omissió padró d'habitants.
220200 Imposició sanció per una infracció urbanística.
220200 Prendre coneixement d'un informe d'Intervenció.
230200 Pròrroga termini d'una resolució.
230200 Autorització a Gas Natural.
230200 Autorització a Gas Natural.
230200 Autorització a Gas Natural.
230200 Autorització a Gas Natural.
230200 Pròrroga termini d'una resolució.
230200 Pròrroga termini d'una resolució.
230200 Pròrroga termini d'una resolució.
230200 Concessió llicència d'obres.
230200 Alta padró d'habitants.
230200 Efectuant dotació a les amortitzacions de l'exercici 1999
230200 Alta padró d'habitants,
230200 Atorgament beques de menjador escolar.
230200 Aprovació pressupost Festes de Carnestoltes.
230200 Aprovació certificació 1 urbanització carrers de La Batllòria.
230200 Aprovació d'una despesa.
230200 Aprovació de diferents factures.
230200 Delegació de competències a un regidor i a un funcionari.
230200 Aprovació de pressupost estimatiu Dia d'Andalusia.
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230200 Aprovació d'una despesa.
230200 Concessió de drets funeraris.
230200 Aprovació d'una despesa.
240200 Pròrroga termini d'una resolució.
240200 Autorització a Gas Natural.
240200 Autorització a Gas Natural.
240200 Autorització a Gas Natural.
240200 Autorització a Gas Natural.
240200 Concessió llicència d'obertura i funcionament activitat.
240200 Concessió llicència d'obertura i funcionament activitat.
240200 Concessió llicència d'obertura i funcionament activitat.
240200 Alta padró d'habitants.
240200 Aprovació d'una factura.
240200 Alta padró d'habitants.
240200 Baixa padró d'habitants.
240200 Baixa padró d'habitants.
240200 Requeriment neteja d'un solar.
240200 Aprovació d'una factura.
250200 Concessió llicència de gual.
250200 Concessió llicència d'obres.
250200 Aprovació d'una despesa.
250200 Alta padró d'habitants.
250200 Alta per omissió padró d'habitants.
250200 Concessió de gratificacions a diferent personal.
250200 Concessió d'una gratificació a un treballador.
250200 Aprovació d'una despesa.
250200 Concessió complement productivitat a diferent personal.
260200 Correcció d'un error en l'expedient de la FORM
280200 Concessió llicència de gual.
280200 Concessió llicència instal·lació activitat.
280200 Concessió llicència d'obres.
280200 Alta padró d'habitants.
280200 Alta padró d'habitants.
280200 Baixa padró d'habitants.
280200 Alta per omissió padró d'habitants.
280200 Incoació d'expedient sancionador.
280200 Aprovació de compte de gestió recaptatòria de Multes.
280200 Requeriment per retirar un camió abandonat.
290200 Alta padró d'habitants.
290200 Concessió llicència d'ocupació.
290200 Concessió llicència d'obres.
290200 Desautorització de segona arma a policies.
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290200 Aprovació d'una despesa.
290200 Baixa padró d'habitants.
290200 Baixa padró d'habitants.
290200 Relació denúncies de trànsit de la Diputació.
290200 Alta per omissió padró d'habitants.
290200 Alta per omissió padró d'habitants.
290200 Aprovació d'una despesa.
290200 Declaració de crèdits incobrables.
290200 Aprovació d'una aportació econòmica.
290200 Aprovació d'una relació de despeses.
290200 Aprovació d'una aportació econòmica.
290200 Aprovació d'una relació de despeses.

TOTAL 278 RESOLUCIONS.

XVIII.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE L'ALCALDIA
REALITZADES DURANT EL MES DE FEBRER DE 2000.-

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

Atès que durant el mes de febrer de 2000 s'ha procedit a les contractacions
següents: una persona per a suport a les visites de ginecologia, d'una persona
per a realitzar l'ampliació del curs d'alfabetització, d'una persona per a
professora d'adults, d'una persona per a realitzar tasques de suport informàtic
als departaments i optimització dels recursos existents, d'una persona per a la
implantació del servei de biblioteca i d'una persona a per professor de l'aula
d'informàtica.

Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència va procedir 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 dóna compte al Ple de la contractació temporal del següent personal,
i la Corporació se’n dóna per assabentada:

Febrer de 2000

Francisca García García   Infermera
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Manuela Gallardo Sánchez Professora
Marina Pardo Alloza  Professora
M. Àngels Villar Barberà Tècnic superior
Marta Arbizu Sánchez        Administrativa
Sergi Bernal Escoté Professor d'informàtica

XIX.- PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Pascual procedeix a donar lectura a les preguntes formulades per escrit
per part del grup municipal d'Iniciativa - Verds.

1) En què consisteixen les obres d'ampliació i reforma del local situat a
l'edifici Sax Sala, destinat a local social de l'Associació de veïns Baix
Montseny ?

Respon el Sr. Garcia que les obres consisteixen en perllongar el local social
actual, treure la barra de bar existent i fer un altell a sobre.

2) Segons resolució de l'Alcaldia de l'11 de febrer, a partir de l'1 de març
es contractarà una empresa per a dur temporalment el servei de recollida
selectiva de matèria orgànica. Per quin motiu no s'espera a que ho
assumeixi el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental?

Respon el Sr. Alcalde que el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Oriental ha encarregat la redacció un plec de condicions per a adjudicar el
programa de recollida selectiva, en aquest cas de la fracció orgànica, a tota la
comarca del Vallès Oriental. Però, entretant això no es faci, hi ha Ajuntaments
com Sant Celoni que han començat aquest servei, obligació que per Llei s'havia
d'haver iniciat l’any 1999.

A través d'una bona Gestió del Consell Comarcal del Vallès Oriental, es va
obtenir una subvenció important dels Fons de Cohesió Europeus que va servir
per a muntar les deixalleries, per a fer la campanya informativa al voltant de la
fracció orgànica, distribuir els contenidors al carrer i a cada una de les cases del
municipi i ha començat també a funcionar la planta de compostatge.

Per tot això, reunida la mesa de contractació, es va decidir adjudicar el servei
de manera temporal, a una de les tres empreses que es van presentar a
concurs. Es preveu que si el Consorci continua sense posar en marxa el servei,
l'Ajuntament de Sant Celoni pugui prorrogar el contracte amb l'empresa
adjudicatària per tal que, un cop començat, el servei no s'aturi.



78

3) Quina és la situació de Sant Celoni, en relació al nombre de vehicles
abandonats a la via pública, i quines mesures es prenen per a solventar
aquesta situació?

Respon el Sr. Capote que la nova llei que regula aquesta qüestió serà molt més
ràpida, àgil i efectiva per a tot el que siguin residus urbans. Abans era un
procés llarg que feia que els dipòsits municipals de vehicles estiguessin sempre
plens.

S'ha redactat un petit informe amb una estadística dels vehicles abandonats
l'any passat, que es procedeix a repartir a tots els grups polítics.

4) Davant les denúncies de la Policia Local, en relació a la inexistència de
vigilants a locals nocturns com el COPA, ATTACK, i EL LOCAL. Quina és
l'actuació des de l'Ajuntament, i quines altres problemàtiques es detecten
en aquests locals?

Explica el Sr. Capote que la problemàtica no es dóna només en aquests locals,
sinó que es tracta d'una aglomeració que es produeix en hores puntuals els
caps de setmana, perquè Sant Celoni esdevé un pol d'atracció de jovent, dels
quals una minoria no saben comportar-se. El que s'ha fet és aplicar les noves
lleis, que estableixen l'obligació de tenir un servei de seguretat als locals públics
a partir d'un determinat aforament. En principi s'han fet actuacions en els locals
que s'ha referit, però no es descarta que si se'n detecten d'altres també es
faran.

Per altra part, ara es volen fer reunions amb els propietaris dels locals per tal
que els bars escurcin horaris i les discoteques es traslladin gradualment als
polígons industrials.

Intervé el Sr. Pascual per dir que un local pot complir amb totes les condicions
que la llei estableixi, però és difícil de controlar la gent que està a l'entorn
exterior i que comet actes de vandalisme i perturba el descans dels veïns,
problemàtica que s'accentua a l'estiu. Si s'ataca l'origen, o sigui l'existència del
local, es poden evitar disturbis al carrer. Per això, tal com es fa en altres
municipis, considera que les discoteques haurien de marxar al polígon.

Indica el Sr. Capote que l'any passat es van fer 53 detencions per part de la
Policia Local, la majoria d'elles al cap de setmana. Per contra, per exemple, un
municipi similar al nostre com és Parets del Vallès només en va fer 13.
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Pregunta el Sr. Figueras per l'actuació d'altres forces de seguretat com ara
els mossos d'esquadra.

Respon el Sr. Alcalde que s'ha manifestat per escrit una queixa a la Delegada
del Govern a Barcelona respecte dels pocs efectius de la Guardia Civil, no
només a Sant Celoni. Quan arribin els mossos d'esquadra ja es replantejarà el
tema, però no es normal que s'hagi deixat de donar un servei. De moment, la
Delegada ha contestat i es firmarà properament un conveni de seguretat.

5) La proposta alternativa per al Vallès Oriental del Tren d'Alta Velocitat,
presentada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental; contempla totes les
al·legacions consensuades per totes les forces polítiques del nostre
municipi?

Contesta el Sr. Alcalde que el Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar
comparèixer en el període d'informació pública de l'estudi informatiu. La
compareixença s'ha fet depressa i corrents perquè el termini era curt i s'ha
enviat una proposta intentant recollir totes les indicacions fetes pels diferents
municipis, malgrat que en el grafisme no s'ha recollit amb exactitud totes les
al·legacions de l'Ajuntament de Sant Celoni.

Ara hi ha pendent una reunió amb l'empresa que va fer l'estudi (Barcelona
Regional) i amb el sots director general d'Infraestructures. Se sap que la
proposta de l'Ajuntament de Sant Celoni es veia bé, però feta aquesta reunió,
caldrà veure si mantenim la nostra postura o es poden estudiar alternatives.

6) Donat que enguany, les ajudes de la Diputació aniran encaminades en
la denominada Xarxa de Barcelona, municipis de Qualitat. Podríem
conèixer les peticions fetes en concepte d'inversions?

Diu el Sr. Alcalde que fins ara les subvencions atorgades per la Diputació a
través del PCAL tenien caràcter bianual i aquest era un programa força
encorsetat. Ara s'ha presentat un nou programa de subvencions anomenat
Xarxa de Barcelona, Municipis de Qualitat que té un caire molt més obert.
S'omplen unes fitxes amb les prioritats de cada municipi per a ser
subvencionades. Són fitxes obertes i flexibles, depenents, per exemple, de
subvencions d'altres administracions. Sempre hi ha la possibilitat de dialogar
amb la Diputació al respecte de les prioritats del municipi.

7) En què consisteix el conveni subscrit entre aquest Ajuntament i
Telefònica sobre telecomunicacions en via pública?
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Respon el Sr. Alcalde que es tracta d'un conveni que ha de regular les
cabines telefòniques a la via pública, tant les existents com les de nova creació.
S'estableix que durant un mes a l'any l'Ajuntament podrà gaudir de publicitat
gratuïta en sis panells d'aquestes cabines.

A continuació, el Sr. Pascual procedeix a donar lectura als precs formulats per
escrit per part del grup municipal d'Iniciativa - Verds:

1) Sol·licitem una reunió on s'analitzin les actuacions locals d'immigració
en l'àmbit educatiu, dels serveis locals, sanitat, inserció laboral, cultura,
urbanisme i habitatge.

2) Sol·licitem la convocatòria d'una reunió de la comissió de residus per a
aquest mes de març, tal com es va acordar al darrer Ple ordinari del 4 de
febrer.

3) Donat que s'ha acordat que enguany, el dia 22 de setembre serà la
Jornada sense cotxes, sol·licitem una reunió de portaveus per a valorar la
possibilitat d'adherir-nos-hi, i traslladar al Consell de Medi Ambient la
ratificació i organització d'aquesta jornada.

4) Sol·licitem l'elaboració d'una Ordenança municipal que reguli la
publicitat a les bústies com a mesura per a reduir el consum de paper.

Seguidament el Sr. Figueras formula el prec següent:

Atès que des de l'equip de govern s'ha manifestat la impossibilitat actual
d'atendre la demanda dels grups polítics municipals de poder disposar de
locals o despatxos a l'edifici de la Plaça de la Vila, demana que de
moment es facilitin aquests espais en altres dependències municipals.

Pregunta el Sr. Gómez per què ha marxat el  Doctor Cardenal de l'Hospital
de Sant Celoni.

Respon el Sr. Alcalde que a l'Hospital de Sant Celoni hi ha un gerent amb
poders per a decidir, entre altres coses, les qüestions de personal. El canvi
d'aquest doctor i les seves motivacions s'han posat en coneixement dels
membres nats del Patronat de l'Hospital i, en tot cas, és un tema de règim
intern del propi centre sanitari.



81
Intervé el Sr. Alsina i comenta que està dolgut perquè el Ple d'avui té
caràcter ordinari, quan durant molt temps s'ha dit que si l'ordinari no es
feia el primer divendres de mes, no es podia fer cap altre dia.

Respon el Sr. Alcalde que actualment es mira d'utilitzar el mateix criteri de
flexibilitat que apliquen altres Ajuntament. Així, malgrat que no es facin els
Plens Ordinaris en el dia prefixat, es poden fer en una data que sigui
propera. D’aquesta manera s’evita donar la imatge de que sembli que
s’eludeix la celebració de Plens ordinaris i de control de l’equip de govern.

Prega també el Sr. Alsina que es doni als grups polítics tota la
informació relativa al Tren d’Alta velocitat de que disposi l’equip de
govern, com ara les al·legacions presentades des del Consell Comarcal
del Vallès Oriental.

Pregunta el Sr. Alsina si l’adjudicatari de la grua municipal cobra el
servei que pugui demanar un ciutadà.

Respon el Sr. Alcalde que si es tracta d’un servei sol·licitat per un ciutadà per
retirar el seu propi vehicle, per causa d’avaria per exemple, evidentment s’ha
de pagar a nivell particular.

El Sr. Alsina comenta també que l’actual ubicació del monument al ball
de gitanes pot representar un perill perquè obstaculitza el pas cap al
passatge Sant Ramon. Així, en cas d’incendi, un camió de bombers no
tindria accés al passatge degut a la ubicació del monument.

Respon el Sr. Alcalde que aquesta obra d’art serà reubicada en un futur i
que, de tota manera, un camió de bombers no pot passar pel passatge Sant
Ramon per la poca amplada d’aquest carrer.

El Sr. Ruiz prega que es revisin les rampes per a minusvàlids que es
construeixen a molts carrers, perquè la cantonada de la rampa amb la
vorera té uns cantos massa rectes que poden representar un perill per
als usuaris.

.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió a la
1:15 hores del dia 17 de març de 2000, i s'estén la present acta de la que jo,
el secretari, en dono fe.
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