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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2000.

Sant Celoni, 28 de novembre de 2000.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:05 hores,
en primera convocatòria i sota la presidència del Sr. 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, Francesc Giol
Planas, Josep Alsina Lloreda, Ramon Segarra Montesó, César Gómez
Sinobas i Josep M. Pascual Arenas, assistits pel secretari de la Corporació
José Luis González Leal i amb la presència de l'interventor interí Joan
Muntal Tarragó.

El Sr. alcalde dóna la paraula al públic assistent per si algú vol preguntar o
comentar alguna qüestió, estigui o no relacionada amb l’ordre del dia de la
sessió d’avui.

Pren la paraula el Sr. Joaquim Draper, en representació dels pares
d’alumnes de l’escola de música Maribaus, i llegeix el següent manifest:

<< Excel·lentíssim Sr. alcalde:

Després de la reunió celebrada ahir dilluns, 27 de novembre de 2000, entre
l’equip de govern i la comissió de pares de l’escola Maribaus, on se’ns va
informar de la situació del projecte de la futura escola de música municipal,
aquesta comissió exposa el següent :

1 - Demanem per part de l’equip de govern la ratificació del compromís
d’iniciar les classes de música a l’escola municipal el curs 2002-2003.

2 - Que aquest grup de govern ens expliqui com pot portar a terme un
projecte d’escola municipal en un edifici annex a l’Ateneu, que creiem molt
interessant en el futur, però que no veiem clar es finalitzi abans del setembre
de 2002.
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3 - Si, com sembla, l’anterior opció l’únic que aconseguirà es retardar el
projecte, dirigirem els nostres esforços per a aconseguir iniciar el curs 2002-
2003 als locals de La Caixa.

4 - Sol·licitem, abans de finalitzar l’any 2000, un calendari amb els terminis
d’execució de les diferents fases del projecte de la futura escola de música
municipal.

5 - Demanem la creació del Servei d’Ensenyament Musical per a la futura
escola de música municipal.

6 - Avui s’ha fet entrega a l’Ajuntament del dossier amb les signatures
recollides en la campanya “Diguem sí a una escola de musica municipal”.

7 - Per acabar, i recordant que som un grup de pares preocupats per
l’ensenyament musical dels nostres fills, ens preguntem quina resposta els hi
hem de donar quan al finalitzar aquest curs el mes de juny, es tanqui
definitivament l’escola Maribaus, i ens diguin: A on anirem el curs vinent ? >>

En acabar la lectura del manifest, el Sr. Draper agraeix l’atenció rebuda i diu
que ha fet entrega al Sr. secretari municipal del document que acaba de
llegir.

Intervé el Sr. alcalde i diu que no passarà a tractar punt per punt el document
llegit, per no ser objecte del Ple d’avui, però d’entrada valora molt
positivament la reunió d’ahir, on es va posar de manifest l’angoixa dels pares
que porten els seus fills a una de les dues escoles de música del municipi.
L’equip de govern comparteix aquesta angoixa i entén que cal afavorir
l’educació musical dotant un equipament específic on poder ubicar l’escola
de música municipal, tal i com es va plasmar en el programa electoral del
grup municipal del PSC.

L’objectiu de l’equip de govern, i en el qual el Sr. alcalde es ratifica, és que
es pugui disposar d’una escola municipal de música per al curs 2002-2003.
És un objectiu a complir i creu possible poder tenir acabades les obres per a
aquesta data, llevat que sorgeixin inconvenients que motivin un retard, com
va passar, per exemple, amb les obres de rehabilitació de l’escorxador
municipal per a adequar-lo a biblioteca, que es va inaugurar encara no fa un
any. Encara que estava previst que les obres acabessin uns mesos abans,
es va valorar que valia més no córrer però que estiguessin en un perfecte
estat de funcionament.
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Explica el Sr. alcalde que actualment s’està a punt de decidir el tècnic a qui
s’adjudicarà la redacció del croquis o avant-projecte de construcció del futur
equipament al pati de l’Ateneu. Quan es prengui la decisió, se li farà
l’encàrrec oficial per tal que en un breu termini de temps presenti l’avant-
projecte de l’equipament, el qual serà explicat a totes les parts interessades i
a la resta de forces polítiques.

Pel que fa a la solució d’ubicar l’escola de música al local de l’antiga
biblioteca de La Caixa, s’espera que d’aquí a pocs dies es contestarà a
l’oferta de compra d’aquest local feta per l’Ajuntament. Però en el millor dels
casos l’adquisició no és immediata perquè cal l’autorització de la Generalitat
de Catalunya, que pot trigar un mes o dos des de que es demana, i no es pot
demanar si abans no hi ha un acord de compra–venda entre les dues parts.
Paral·lelament existeix l’opció que abans s’ha dit, de situar l’escola de
música al pati del darrera de l’Ateneu. Però fins que no es decideixi per
quina de les dues solucions s’opta, no es poden fixar uns terminis concrets,
malgrat que creu possible que el curs 2002-2003 es posi en funcionament
l’escola de música municipal.

Mentres tant, durant l’any 2001 el que farà l’Ajuntament és decidir la manera
de gestionar l’escola i no esperar a que estigui acabada l’obra per fer-ho. Hi
ha diferents fórmules de gestió: la cessió del local, la concessió per uns
anys... S’ha de valorar quina és la millor opció per al municipi i pel bé de
l’ensenyament musical.

Indica el Sr. alcalde que, per altra part, es contestarà punt per punt l’escrit
presentat per la comissió de pares de l’escola Maribaus, i que l’equip de
govern, en la seva línia de relació i contacte directe amb els ciutadans, es
compromet a fer una reunió amb aquests pares quan estigui fet l’avant-
projecte de l’escola, per tal de tenir-los informats.

Intervé una persona del públic per dir que si al setembre del 2002 s’han
d’iniciar les classes, es disposa de poc més d’un any de temps per tenir les
obres acabades.

El Sr. alcalde respon que si durant el 2001 es decideix el tema de la gestió i
s’engega l’avant-projecte, que ja és una cosa immediata, així que
l’Ajuntament aprovi el projecte i s’estableixi el seu finançament, es podrà
començar l’obra.

Encara no fa un any que es va tancar l’antiga biblioteca de La Caixa perquè
es va obrir la municipal, i el mes de febrer d’enguany la Diputació de
Barcelona va presentar un estudi de programació de l’escola de música per



4

tal de veure quins són els espais necessaris per a la seva posada en
funcionament. Paral·lelament, a principis d’aquest any es va demanar una
subvenció per poder fer front al cost de l’obra, s’ubiqui on s’ubiqui, i a
principis d’agost es va rebre resposta de la concessió de 25 milions de
pessetes per part de la Diputació de Barcelona. També fa uns mesos que es
va fer una valoració tècnica i econòmica del preu de compra que
l’Ajuntament entén que val el local de la biblioteca de La Caixa. El Patronat
de la Fundació La Caixa es reunirà a finals d’aquest mes o a primers de
desembre, i contestarà si està o no d’acord amb aquesta valoració. A partir
d’aquí és on s’haurà de decidir si l’escola de música s’ubica en un lloc o
l’altre. En definitiva, s’han anat cremant etapes i el tema no s’ha deixat mai
en un calaix. Recordem que el 25 de febrer d’enguany es va fer una reunió
amb pares i mares de l’escola Maribaus, en què se’ls va ensenyar l’estudi de
programació fet per la Diputació, i se’ls va explicar el tema de les
subvencions sol·licitades i l’opció de compra que s’havia engegat amb La
Caixa.

Amb tot això, des de l’equip de govern es veu possible i es manté com a
objectiu que l’escola de música estigui funcionant el curs 2002-2003. A més
la subvenció de la Diputació, en principi és per a l’any 2002, però s’intentarà
veure si és possible avançar-la perquè encara no s’ha signat el conveni
específic.

Intervé una persona del públic assistent i pregunta si aquesta subvenció
servirà tant si l’escola de musica es construeix al costat de l’Ateneu com si
s’ubica als locals de La Caixa.

El Sr. alcalde respon que sí, que servirà tant en un cas com en un altre. A
més, l’equip de govern està a disposició dels pares de l’escola, per assistir a
les reunions que es facin a l’escola i explicar com avancen les coses.

Un dels pares d’alumnes de l’escola Maribaus diu que el què cal explicar és
què passarà a partir del mes juny de l’any vinent amb l’escola Maribaus.

El Sr. alcalde contesta que, com ja es va dir a la reunió d’ahir, el que no es
pot fer és fer un “nyap”, és a dir una cosa provisional i precipitada que no
pugui tenir totes les condicions que es requereixen. La situació de l’escola
Maribaus podria passar a qualsevol activitat privada, malgrat que té una
implicació educativa que l’equip de govern comprèn, però en cap cas no es
pot actuar de manera precipitada forçats per les circumstàncies. Ningú de
l’escola Maribaus ha comunicat amb certesa a l’Ajuntament que l’escola es
tanqui al juny. Considera que hi podria haver algun plantejament per part
dels mateixos pares per buscar noves fórmules de gestió què fessin possible
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continuar funcionant l’escola per un temps prudencial. És un tema
d’implicació de tots els qui estan dins l’escola per buscar una solució, encara
que sigui temporal.

Diu el Sr. alcalde que ell no vol enganyar a ningú dient que d’aquí a tres
mesos hi haurà un local a disposició, perquè això no està a les seves mans.
No s’ha de caure en el parany de fer les coses malament. Es reafirma en el
que es va dir ahir de tenir un contacte directe i fluid amb els pares de l’escola
Maribaus i estar en comunicació quan hi hagi alguna novetat, via Alcaldia,
àrea de Cultura o àrea d’Educació. Reitera que l’escrit presentat es
contestarà, punt per punt, des de la Secretaria municipal.

El Sr. Alsina demana que, atès que s’ha entrat en un diàleg, es permeti als
grups municipals fer algun comentari al respecte d’aquesta qüestió, per no
haver d’esperar a l’apartat de precs i preguntes del final de la sessió.

El Sr. alcalde consenteix en que així sigui, tot demanant que es faci de
manera àgil.

Intervé el Sr. Alsina i diu que ahir vespre va tenir també una reunió amb la
comissió de pares de l’escola Maribaus i el va sorprendre que es digués que
s’havia plantejat la possibilitat d’ubicar la nova escola de música a la pista
que hi ha al costat de l’Ateneu. Quan en un Ple municipal es va donar
compte de la creació de l’Aula de Música de Cambra, la regidora Pilar Martí
va argumentar que aquest era una primer pas per a la nova escola de
música municipal. Posteriorment es va aprovar el conveni amb La Caixa
arrel del tancament de l’antiga biblioteca, i és va dir que aquest seria el lloc
on s’ubicaria l’escola de música municipal. Ara l’equip de govern surt amb la
idea de voler construir un nou equipament per a ubicar aquest servei. Estem
a finals de l’any 2000 i considera que per al curs 2002-2003 és impossible
que es puguin iniciar les classes, coneixent com coneix el funcionament de
l’Ajuntament. Lamenta que es prometi als pares una cosa que veu difícil
d’acomplir i li sorprendria que per primera vegada s’acomplís el termini
acordat per a l’execució d’una obra. Li sap greu decebre les expectatives
dels pares, però veu molt difícil que es pugui assolir l’objectiu de tenir la nova
escola municipal de música en el temps que planteja l’equip de govern. Creu
que els pares de l’escola Maribaus estaran dos anys sense portar els seus
fills a cap escola.

El Sr. alcalde diu que aquesta és una opinió respectable, però manté que
considera possible assolir l’objectiu traçat. Sempre és bo tenir objectius i fer
el possible per acomplir-los. Es demostra en els casos de l’Ateneu, la
Rectoria Vella, la biblioteca... En el tema que ens ocupa, els passos que
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s’han fet són ben clars, començant per la sol·licitud de subvenció que ajudi a
assumir el cost que representarà l’escola de música, perquè és impensable
que l’Ajuntament pugui fer front a totes les necessitats del municipi sense
comptar amb l’ajut de subvencions. Ara cal que La Caixa contesti a l’oferta
feta per l’Ajuntament per la compra dels locals de l’antiga biblioteca i s’haurà
de decidir per una opció o altra. A partir d’aquí es podrà imprimir un nou
ritme a tot el procés.

El Sr. Figueras indica que quan el Sr. alcalde ha parlat del local de La Caixa,
dóna per suposat que s’ha de comprar, però ell planteja si s’ha contemplat la
possibilitat, com a pas previ, de llogar el local enlloc de comprar-lo.

El Sr. alcalde respon que, en efecte, es va plantejar també la possibilitat de
lloguer, però quan es va calcular l’import a què ascendirien les obres
necessàries per a adequar el local en les condicions que permetin tenir
legalitzada l’activat, l’import ascendeix a 47 milions de pessetes. I fer una
inversió d’aquesta importància en un local que no és municipal li sembla que
no és justificat perquè no hi garantia que, acabat el contracte, es pugui tornar
a llogar. A més, el local té barreres arquitectòniques i tal com està ara
difícilment reuniria les condicions legals que avui dia es requereixen per una
instal·lació de pública concurrència.

Intervé el Sr. Pascual i diu que es troba en la doble condició de ser regidor i
pare d’alumnes de l’escola Maribaus. Per una banda pensa que la situació
de l’escola de cobrir un altre any, és una problemàtica interna de l’escola
Maribaus, però també s’ha de reconèixer que la tasca feta per Maribaus ha
accelerat molt la creació d’una escola de música municipal. Per tot això,
considera que l’escola ha d’intentar buscar una solució per a aguantar un
curs més perquè veu factible que el curs 2002-2003 es pugui disposar d’una
escola de música municipal, i l’obligació dels grups municipals es pressionar
en aquest sentit. Per altra banda considera idònia la ubicació de l’escola en
el pati de l’Ateneu. En definitiva, cal buscar una solució entre els pares i
l’escola Maribaus per a aguantar un curs més, amb la garantia que el curs
següent pugui haver-hi ja l’escola de música municipal.

El Sr. Gómez demana al Sr. alcalde i a l’equip de govern que es
comprometin formalment a que el curs 2002-2003, com a molt tard, estarà
l’edifici de l’escola fet. En la seva opinió tot són molt bones paraules, però si
per al curs 2002-2003 estan fets els projectes tècnics podem donar gràcies a
Déu. En la reunió de dilluns que va mantenir amb el Sr. alcalde ja li va dir el
què pensava al respecte.
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El Sr. alcalde diu que la voluntat hi és i els fets així ho demostren. La gent és
prou intel·ligent i quan se l’enganya una vegada, en un estat democràtic com
el nostre, tenen l’opció de canviar de governants. El compromís que ahir es
va adoptar amb els pares, avui es ratifica. Les ganes de tenir una escola
municipal de música hi són per les dues parts i, si no es posen pals a les
rodes, les coses poden anar bé de cara a assolir aquest objectiu comú. Seria
diferent si la creació de l’escola municipal de música no figurés en el
programa de govern del grup polític del PSC, i si no s’hagués demanat la
subvenció. Però no es pot pretendre assolir tots els objectius en el primer
any de mandat i més encara si la subvenció l’han concedida per una altra
anualitat. L’equip de govern ha d’anar temporalitzant les despeses i
programant les actuacions a fer en els quatre anys de mandat.

Intervé el Sr. Cabrera, un altre dels pares de l’escola Maribaus present a la
sala, i diu que val la pena tenir en compte que la magnitud d’aquesta
iniciativa, amb una recollida de 1.500 signatures de persones sensibles a la
qüestió. Desconeix si s’ha donat alguna iniciativa d’aquest caire amb una
recollida de tantes firmes. Diu que tot el que ha explicat el Sr. alcalde és cert,
però demanaria a l’equip de govern que ja que es difícil comprometre’s a
tenir l’escola municipal de música en una data concreta, si que es pot
comprometre a donar-li preferència davant de qualsevol altre projecte,
perquè en el màxim possible es puguin complir els terminis. Per altra part,
explica que els estudis musicals actualment són molt amplis i la legislació
obliga a tenir una sèrie d’especialitats que impliquen un cost de gestió prou
important, amb professionals qualificats i tota una sèrie de qüestions que
s’han de complir. Per això pregunta si actualment l’Ajuntament té alguna
preferència cap a un sistema de gestió concret de l’escola de música.

El Sr. alcalde explica que encara no s’ha decidit aquesta qüestió i que serà
la Diputació de Barcelona qui assessorarà l’Ajuntament en aquest tema, però
en principi semblaria bé aplicar un sistema de concessió, via concurs. Per
l’experiència acumulada, és el mètode que millor funciona en les
administracions en temes molt especialitzats.

El Sr. Cabrera insisteix en preguntar si aquest projecte serà considerat per
l’equip de govern com un objectiu preferent.

El Sr. alcalde explica que es van demanar subvencions per a l’escola de
música tant a la Diputació com a la Generalitat i que normalment aquestes
administracions subvencionen aquelles actuacions que, per llei, els
Ajuntaments es veuen obligats a complir (cementiri, clavegueram,
urbanització de carrers i places...). L’equip de govern va incorporar una
partida per a l’escola de música en el pressupost municipal de l’any 2000,
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però les subvencions de la Generalitat en el marc del PUOSC porten un any
de retard i encara no estan aprovades definitivament i la subvenció de la
Diputació per l’escola de música és per a l’anualitat del 2002. S’intentarà
veure si es pot avançar per un any abans, així que estigui acabat el projecte.

Un pare pregunta quina partida pressupostària té aprovada l’Ajuntament per
a aquesta actuació o si només es compta amb la subvenció de la Diputació.

El Sr. alcalde contesta que en el pressupost de 2000 hi consten 47 milions
de pessetes per aquesta partida, dels quals 30 es comptava que vindrien de
subvenció i els 17 restants s’obtindrien a través de préstec. La subvenció
atorgada és de 25 milions i és per a l’any 2002. Per tant, caldrà revisar el
tema del finançament. Es tracta, en definitiva, de no entretenir-se i d’anar
cremant etapes. Com ja s’ha dit, s’informarà puntualment a la comissió de
pares així que s’hagi triat l’arquitecte i fet un petit esbós del que hi podria
anar al pati de l’Ateneu. També es comunicarà quan s’hagi signat
definitivament el conveni amb Diputació que garanteixi la subvenció i a veure
si és possible avançar-la per al 2001, de manera que si el projecte estigués
redactat es pogués iniciar el concurs per a l’adjudicació de l’obra.

El Sr. alcalde dóna per acabada aquesta qüestió i abans d’iniciar pròpiament
el debat dels temes continguts a l’ordre del dia del Ple, demana a tots els
assistents que es guardi un minut de silenci amb motiu de la mort del Sr.
Ernest Lluch, polític i professor universitari, persona entranyable que havia
tingut contactes amb Sant Celoni, i que va ser assassinat per ETA la
setmana passada. Fa poc més d’un any, l’11 de setembre de 1999, va ser
convidat per l’Associació Pont Romà 2000, associació que té cura d’intentar
recuperar el que coneixem com a Pont Trencat, per fer una conferència a
Sant Celoni i va signar en el llibre d’honor de l’Ajuntament. El Sr. Lluch venia
sovint a la nostra vila i tenia especial interès en la conservació dels
esgrafiats de l’església.

Tots els presents a la sala es posen drets i guarden un minut de silenci en
record de la seva figura i en condemna pel seu assassinat.

A continuació es procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del dia de
la sessió.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular
alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, el qual s'ha
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distribuït juntament amb la convocatòria d'aquest Ple. En no formular-se cap
reparament, per unanimitat, s'acorda la seva aprovació.

2.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT REGULADOR
DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA.

El Sr. alcalde comenta que el cementiri és un equipament municipal que fins
ara no havia tingut mai un reglament que regulés el seu ús i funcionament.
Ara finalment s’ha redactat aquest reglament que es presenta al Ple per a la
seva aprovació inicial. A partir d’aquí s’obrirà un període d’exposició pública i
tothom qui vulgui mirar-se l’expedient i fer alguna esmena podrà fer-ho. En
cas d’haver-hi al·legacions, el Ple les haurà de resoldre i procedir a
l’aprovació definitiva del reglament.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni, tal i com prescriuen l’article 26,1,a) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l’article
64,a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya,
presta el servei de cementiri municipal, que és qualificat com a servei
municipal de prestació mínima i obligatòria.

Atès que aquest servei es realitza des de ja fa temps, malgrat que fins a la
data no ha estat dotat mai d’un reglament regulador.

Atès que l’article 231 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya i l’article 155 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, determinen la necessitat de què tot servei disposi del
corresponent reglament en el moment de la seva implantació.

Atès que, malgrat que el servei de cementiri es presta sense reglament
regulador, res obsta de què sigui aquest aprovat de manera que restin
fixades les fórmules de gestió del servei i el contingut i exercici del dret
funerari, així com d’altres matèries connexes als efectes de què els
ciutadans gaudeixin de la imprescindible seguretat jurídica.

Vist l’informe emès per part del secretari municipal que obra a l’expedient,
així com el projecte de reglament.
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A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple
municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador dels cementiris
municipals de Sant Celoni i La Batllòria, tot d'acord amb el text que obra a
l’expedient i que forma part d’aquest acord.

Segon.- Sotmetre aquests acords, juntament amb l'expedient instruït a
l'efecte, a exposició pública per un termini de trenta dies hàbils comptadors
des de la darrera inserció dels edictes anunciadors de l’exposició als mitjans
de comunicació reglamentàriament pertinents, termini durant el qual tot
aquell que estigui interessat podrà examinar el text del reglament i
l'expedient instruït a l'efecte i podrà presentar quants suggeriments o
al·legacions consideri oportuns al seu dret, així com aportar quanta
documentació estimi oportuna.

Tercer.- Considerar com aprovat definitivament el reglament en el cas que
durant el termini d'exposició pública no es presenti cap al·legació, reclamació
o suggeriment per part de les persones legitimades, cas en què es procedirà
a la publicació del text als diaris oficials que siguin procedents.

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.

3.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL
PLA PARCIAL DEL SECTOR P-10 CEMENTIRI.

El Sr. Garcia explica que es tracta d’una modificació del pla parcial del sector
Cementiri que ha de permetre passar d’un ús de comerç a l’engròs a comerç
al detall i restauració, i que recull la petició dels propietaris d’augmentar la
màxima potencia permesa a 1000 CV.

El Sr. Pascual pregunta a què és deguda la necessitat d’ampliar la potència
a 1000 CV.

Respon el Sr. Garcia que els sectors industrials necessiten molta potència i
quan es va redactar el projecte inicial del pla parcial la potència màxima es
va marcar en 630 CV. Aquest és un límit molt baix i si les indústries existents
al sector volen créixer és necessari augmentar la potència.
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El Sr. Pascual diu que les al·legacions que es van presentar, i que després
van ser retirades, es referien a l’ús recreatiu o lúdic del sector. Ell entén que
és una necessitat per Sant Celoni treure les zones lúdiques del casc urbà i
pregunta si s’ha previst aquest espai lúdic en alguna zona industrial.

El Sr. Garcia explica que en el polígon Molí de les Planes es permet l’ús
lúdic a la meitat del polígon que dóna cap a la riera. I quan es desenvolupin
altres zones industrials s’hi haurà de recollir també la possibilitat d’ubicar
aquest ús.

El Sr. alcalde diu que les noves zones industrials que es desenvoluparan
presenten l’avantatge de no tenir cases a prop, en canvi el polígon Cementiri
si que té a prop el barri del Salicart.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de la modificació del pla parcial del
sector P-10 Cementiri.

Atès que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 24 de gener de
1990 va aprovar definitivament el pla parcial d’ordenació del sector 10,
Cementiri promogut i tramès per l’Ajuntament, amb la condició d’imputar als
propietaris del sector la part proporcional dels costos d’execució de la
intersecció de les carreteres C-251 i BV-5115.

Atès que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de juny de
1997 va aprovar definitivament la revisió del Pla general d’ordenació urbana de
Sant Celoni i mantenia el sector P-10 Cementiri com a sòl urbanitzable
programat.

Atès que els Serveis Tècnics de l’Ajuntament han redactat la modificació del pla
parcial sector P-10 Cementiri.

Atès que el sector Cementiri no ha consolidat l’ús industrial principal, en els
terrenys ubicats a l’enllaç de l’antiga carretera de Gualba i la carretera comarcal
C-251.

Atès que l’ús i la imatge d’aquests terrenys condiciona la imatge d’un dels
accessos principals del municipi.

Atès que la modificació pretén augmentar els usos admesos atenent la situació
de l’àmbit respecte el nucli urbà.
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Atès que el 13 de novembre de 2000 la Coordinadora Comarcal d’Urbanisme de
la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de
Catalunya ha emès informe indicant que és susceptible de ser informat
favorablement aquests usos, però caldria, un major aprofundiment en les
característiques dels usos proposats i la seva exacta ubicació en el sector.

Atès que a la normativa reguladora del sector s’ha determinat que els
equipaments comercials s’hauran d’ajustar a les directrius de la Llei 1/1997, de
24 de març, d’equipaments comercials i en el plànol del sector s’ha grafiat la
zona susceptible d’admetre l’ús comercial al detall.

Atès que l’anunci de l’acord d’aprovació inicial es va publicar en el diari “El
Periódico” de 18 de setembre del 2000 i en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona número 230, de 25 de setembre de 2000.

Atès que malgrat que la legislació urbanística, en l’article 139.4 del Reglament
de Planejament només preveu l’obligació de fer notificació individualitzada als
propietaris afectats quan es tracta d’un pla urbanístic d’iniciativa privada, es va
notificar a tots i cadascun dels propietaris del sector.

Atès que el 16 d’octubre de 2000 es va presentar al·legació del Sr. Enric Garcia
Royo en nom i representació de Sociedad Industrial de Aditivos y Tecnologia
Agropecuaria SL.

Atès que el 17 d’octubre de 2000 es va presentar al·legació del Sr. Josep
Nualart Casadevall en nom i representació de Societat Agrària de Transformació
Baix Montseny.

Atès que el 18 d’octubre de 2000 es van presentar les al·legacions de Francesc
Riera Berenguer en nom i representació de Narfil SA i de Josep Viura Ginesta.

Atès el contingut coincident en totes les al·legacions presentades, indicant que
aquesta iniciativa municipal no té les suficients circumstàncies que la justifiquin,
atès que l’ús industrial consolidat supera el 50% del sector, considerant
incompatible l’activitat industrial amb l’ús lúdic i comercial que es proposa.
També se sol·licita que es doni audiència a l’Associació administrativa de
cooperació Torrent de Tayeda i que es resolgui l’accés provisional a la C-251,
fins i tant no es desenvolupi el polígon 2 del sector.

Atès que el dia 30 d’octubre de 2000 els Srs. Josep Nualart Casadevall en
representació de SAT Baix Montseny, Enric Garcia Royo en representació de
SIATAG SL i el Sr. Josep Viura Ginesta en representació d’Estacions de Servei
Viura-Ginesta SL i el dia 31 d’octubre de 2000 el Sr. Francesc Riera Berenguer
en representació de Narfil SA, van presentar un aclariment a l’escrit
d’al·legacions, indicant que el motiu de les al·legacions primeres era impugnar
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l’admissió de l’ús lúdic dins dels usos possibles en el sector P-10, Cementiri,
que permetria la instal·lació d’activitats recreatives contràries al bon
funcionament del polígon industrial, tals com discoteques, bars i cafès musicals,
sales de festa, amb espectacle o sense, activitats recreatives, casinos, bingos i
en general els establiments públics amb música destinats al consum de
begudes alcohòliques o qualsevol anàloga amb les anteriors.

Atès que s’indica concretament que les al·legacions no es dirigien contra l’ús
comercial ni el de restauració, entenent que és plenament compatible amb l’ús
industrial, com es pot comprovar en la major part dels polígons industrials que
admeten un ús comercial en general.

Atès que el 31 d’octubre de 2000, Francesc Riera Berenguer en representació
de Narfil SA va sol·licitar que en la modificació del pla parcial s’incorporés també
l’ampliació de la potència permesa fins als 1000 kW, per a les agrupacions
industrials, per afavorir l’adequació de les indústries a les actuals demandes del
mercat.

Atès que el 9 de novembre de 2000 es va presentar escrit conjunt dels
propietaris del polígon 1 del sector, indicant que es deixi sense efectes les
al·legacions presentades, mostrant el seu acord i conformitat en la modificació
del pla parcial del sector incloent l’ús comercial específic, demanant, però que
s’exclogui expressament l’ús lúdic.

Atès que en el mateix escrit se sol·licita la modificació de l’ordenança del sector
en el punt 3.4. apartat J, en quant la potència màxima permesa sigui de 1000
CV.

Atès que Patrimonio y Urbanismo de Renfe ha emès informe favorable a la
modificació del pla parcial el 27 d’octubre de 2000 amb l’obligat compliment que
a la zona contigua al ferrocarril es respectin les zones de domini públic, servitud
i afectació i que en el projecte d’urbanització del sector s’hi contempli la
construcció d’una tanca de protecció en tot l’àmbit d’actuació que confronti amb
les instal·lacions ferroviàries a fi de mantenir la seguretat de la circulació
ferroviària i de les persones en general que puguin accedir a les vies, amb el
cost i manteniment a càrrec dels promotors del sector.

Atès que el Servei Territorial de la Direcció General de Carreteres el dia 27
d’octubre de 2000 va informar favorablement la modificació amb les següents
prescripcions.

Atès que es permet l’accés existent en el PK 22+390 fins i tant no es
desenvolupi el polígon 2 o es realitzi l’accés pendent de resoldre per la Direcció
General de Carreteres, el qual s’haurà de condicionar d’acord amb un projecte
signat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent.
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Atès que no s’autoritzarà cap nova activitat mentre no s’executi convenientment
l’accés i abans de fer qualsevol obra en zona d’influència de la carretera caldrà
sol·licitar el corresponent permís al Servei Territorial de Carreteres.

Atès que aquestes prescripcions han estat incorporades a la modificació puntual
del pla parcial del sector P-10 Cementiri, per procedir a la seva aprovació
provisional.

Atès que l’article 75 del Decret Legislatiu1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística assenyala que les
modificacions de plans parcials se subjectaran a les mateixes disposicions
enunciades per a la seva formació.

Atès allò determinat a l’article 138 del Reglament de planejament en relació a
l’article 127 a 130 i 132 a 134.

Atès allò establert als articles 18, 22, 24, 25 i 27 del Reglament de la Llei
d’adequació.

Atès allò establert a l’article  21 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del
règim local modificat per la Llei 11/199, de 21 d’abril.

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

Primer.- Acceptar l’al·legació presentada pels propietaris del polígon 1 del
sector P-10 Cementiri, d’excloure l’ús lúdic o recreatiu del sector, tot mantenint
l’ús de restauració i el de comerç al detall.

Segon.- Introduir la modificació de l’article 3.4 J de la normativa del sector,
sol·licitada pels propietaris del polígon 1, demanant l’augment de la potència
màxima admissible en agrupacions industrials a 1000 CV.

Tercer.- Introduir en aquesta modificació del pla parcial la zona susceptible
d’admetre l’ús comercial al detall, ajustant-se a les directrius de la Llei 1/1997 i
les prescripcions de Renfe i de la Direcció General de Carreteres.

Quart.- Aprovar provisionalment la modificació del pla parcial del sector P-10
Cementiri, amb la incorporació d’aquestes variacions.

Cinquè.- Trametre aquesta modificació puntual del sector P-10 Cementiri a la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona perquè procedeixi a la seva aprovació
definitiva.



15

4.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE L’ESTUDI DE DETALL DE
LES PARCEL·LES A-13-1, A-13-2 I A-13-3 DEL SECTOR PLA DE PALAU.

El Sr. Garcia explica que aquest estudi de detall possibilita la redistribució de
tres parcel·les contigües del sector Pla de Palau, per tal de treure’n el màxim
rendiment possible i que els propietaris puguin construir tres cases
aparellades en condicions. No es tracta de que edifiquin més metres
quadrats dels possibles, sinó de que es pugui aprofitar millor l’edificabilitat
permesa a la zona.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació de l’estudi de detall de les
parcel·les resultants A-13-1, A-13-2 i A-13-3 de la reparcel·lació del sector
Pla de Palau.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 2 d’octubre de 2000 es va
aprovar inicialment l’estudi de detall de les parcel·les resultants A-13-1, A-13-
2 i A-13-3 de la reparcel·lació del sector Pla de Palau, presentat pel senyor
José Luis Moya Mudarra en nom i representació dels senyors Carmen
García Téllez, Salvador Llovera Borrell, Juliana Abad López i Martí Rosés
Pascual.

Atès que ha estat notificada l’esmentada resolució als diferents propietaris.

Atès que l’anunci d’informació pública s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la
Província número 245, de 12 d’octubre de 2000, i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 3250, de 23 d’octubre de 2000.

Atès que obra a l’expedient certificat del secretari de la Corporació conforme
el projecte ha estat exposat al públic durant el termini de vint dies, durant el
qual període no s’han formulat al·legacions al respecte.

Atès allò establert als articles 66 i 64 del Decret Llei 1/1990, de 12 de juliol,
de refosa dels textos legals vigents en matèria urbanística.

Atès allò establert als articles 65 i 66 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de
juny, del Reglament de planejament.

Atès l’article 22 c) de la Llei reguladora de les bases de règim local segons
redacció de la Llei 11/1999 conforme el Ple ha de realitzar l’aprovació
definitiva dels instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística.
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A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple
municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar definitivament l’estudi de detall de les parcel·les resultants
A-13-1, A-13-2, A-13-3 de la reparcel·lació del sector Pla de Palau,
presentada pel senyor José Luis Moya Mudarra en nom i representació dels
senyors Carmen García Téllez, Salvador Llovera Borrell, Juliana Abad López
i Martí Rosés Pascual, propietaris de les esmentades parcel·les.

Segon.- Trametre el referit expedient a la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona per al seu coneixement.

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI
MUNICIPAL DE BÉNS A DATA 31 DE DESEMBRE DE 1999.

El Sr. alcalde explica que la valoració dels béns municipals és una obligació
que han de complir cada any tots els Ajuntaments. Aquesta relació valorada
l’ha realitzat una empresa especialitzada, incorporant totes aquelles
variacions del patrimoni produïdes respecte l’any anterior. Enguany, la suma
dels béns de l’Ajuntament més els de la Rectoria Vella ascendeix a més
2.600 milions de pessetes.

El Sr. Gómez pregunta si l’edifici de l’escola Puigdollers pertany a
l’Ajuntament o al Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

El Sr. alcalde respon que aquest edifici és propietat de l’Ajuntament de Sant
Celoni, però el seu ús està cedit al Departament d’Ensenyament. Es va
negociar, com a cosa especial, que l’Ajuntament pogués utilitzar part dels
locals de la planta baixa.

Pregunta el Sr. Gómez si l’Ajuntament cobra algun lloguer d’aquesta cessió.

El Sr. alcalde contesta que no.

La Sra. Martí explica que els cicles formatius que es realitzaven abans a
l’escola Moncanut, es feien últimament en una aula de l’escola Puigdollers i
per ells es pagava una part del lloguer.

El Sr. alcalde diu que mentres el Departament d’Ensenyament continuï
desenvolupant tasques relacionades amb l’ensenyament en aquest edifici,
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conservarà la cessió de l’ús i l’Ajuntament no el podrà rescatar. Ja es va
intentar fer-ho abans que l’edifici es destinés a centre de recursos, sense
obtenir-ne cap resultat.

La Sra. Martí indica que, per contra, la Generalitat ha sol·licitat en reiterades
ocasions que vol disposar de més espais, però des de l’Ajuntament es
respon que dues aules són utilitzades per l’escola d’adults i es continua
vetllant per disposar al menys d’una part de l’immoble.

El Sr. alcalde explica que hi ha altres locals en condicions semblants, com és
el cas del Jutjat de pau i de la caserna de la Guàrdia Civil que s’ubiquen en
dependències municipals, pagant uns lloguers irrisoris. Quan una
administració vol fer una escola o un hospital, per exemple, és l’Ajuntament
qui cedeix gratuïtament els terrenys. És una condició sine qua non.

El Sr. Pascual diu que no ha sabut veure en l’Inventari de béns la variació
entre el 31 de desembre de 1998 i el 31 de desembre de 1999 i considera
que seria interessant veure la diferència que s’ha produït d’un any per l’altre.

El Sr. Arenas respon que es pot buscar aquesta informació i, si així ho vol el
Sr. Pascual, passar-la-hi després.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de la rectificació de l’Inventari
municipal de béns referit al dia 31 de desembre de 1999.

Atès que l’empresa Audit Network SA ha procedit, previ encàrrec per
aquesta Corporació, a la rectificació de l’Inventari municipal referit al dia 31
de desembre de 1999.

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 d’adjuntar com annex a l’inventari
general de l’ens locals.
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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 de béns d’aquesta
Corporació referit al dia 31 de desembre de 1999, el resum global del qual es
detalla a continuació:

Ajuntament:

           Béns immobles........................... 1.848.045.894 pessetes
           Béns mobles.................................. 131.916.788 pessetes
           Béns d’ús públic ............................ 669.147.307 pessetes
           Valors mobiliaris ..............................................0 pessetes

                    SUBTOTAL ....................... 2.649.109.989 pessetes

          Organisme Autònom Rectoria Vella:

          Béns mobles....................................... 2.936.791 pessetes

                     TOTAL  GENERAL......... 2.652.046.780 pessetes

Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

6.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA VALORACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.

El Sr. alcalde explica que l’elaboració d’aquest estudi es va encarregar a la
Diputació de Barcelona. Avui es porta a aprovació inicial i a partir d’aquí
s’engegarà un procés públic perquè el personal pugui fer al·legacions i
sol·licitar les revisions que estimi oportunes. La valoració dels llocs de treball
constitueix tot un repte i val a dir que són pocs els Ajuntaments que la tenen
aprovada. És una eina que ha de servir per tenir ordenada l’estructura dels
llocs de treball de la corporació i sobre la que es poden incorporar totes les
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modificacions que es vagin produint en el transcurs del temps. Considera, en
definitiva, que és bo poder-ne disposar, a fi i efecte de tenir regularitzat el
tema salarial i les tasques a desenvolupar per cada lloc de treball.

El Sr. Gómez demana si és cert, tal com es va dir, que els sous baixos no es
mourien perquè la gent del comitè de personal es va “rebotar”. Pregunta com
pot ser que hi hagi sous que s’augmenten en un o dos milions de pessetes.
Segons veu, els qui més cobren són als que més se’ls augmenta el sou, i els
qui menys cobren, es queden igual perquè s’ha pactat que no se’ls abaixarà.
Si aquest és un estudi fet per un grup municipal socialista, li sembla que
hauria de procurar per la igualtat i no pas incrementar les diferències entre
uns i altres. A més no s’ha fet ni una assemblea dels treballadors per discutir
aquestes coses. En la seva opinió, la valoració s’aprova per “reial decret” del
Sr. Capote, que domina el comitè d’una manera total.

El Sr. Capote respon que voldria rectificar la paraula “rebotar” utilitzada pel
Sr. Gómez: aquí no hi ha hagut rebot de ningú, el que s’ha fet és negociar
amb els membres del comitè d’empresa. No oblidem que la negociació
col·lectiva és un dret que tenen tots els treballadors. El comitè de
l’Ajuntament el formen vuit persones, tots majors d’edat, assessorats pels
sindicats més importants, i el plantejament que fa el Sr. Gómez ve a dir com
si el regidor de Personal fos Déu i ells fossin tontos. A les últimes comissions
informatives el Sr. Gómez va dir públicament que sabia de bona tinta que hi
hauria gent a la que s’abaixaria el sou. El Sr. Capote el convida a mirar
l’expedient i comprovar la firma dels membres del comitè en tots els acords,
persones que segons el Sr. Gómez estan dominats i no representen a ningú.
Quan surti del Ple té la oportunitat de parlar-ne amb ells.

En quant al tema de convocar assemblees, continua dient el Sr. Capote, ell
no té assignat aquest paper. Ell aquí representa a l’empresa i qui té el dret
de convocar o no assemblees és el comitè de personal. Ningú pot dir al
CUP, com a òrgan de representació, quina és la seva tasca. Cada quatre
anys es fan eleccions sindicals i són tots els treballadors els qui han de
decidir a qui volen escollir. Li ofèn personalment que es tracti d’ineptes als
representants dels treballadors, que tenen també el recolzament d’uns
sindicats majoritaris. Respecta l’apreciació del Sr. Gómez, però no la
comparteix.

El Sr. Gómez diu que ell no ha afirmat en cap moment que els membres del
comitè fossin tontos, i que això no ha sortit de la seva boca.
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El Sr. Capote diu que aquesta ha sigut la seva apreciació de les paraules
manifestades pel Sr. Gómez. En tot cas, els membres del comitè aquí
presents ja han sentit el que s’ha dit.

Intervé el Sr. Alsina i diu que la valoració dels llocs de treball és un dels
temes més importants i transcendents que aprova aquest Ajuntament. El
grup municipal d’ERC des de l’any 1995 ja demanava un organigrama de
l’Ajuntament i una valoració dels llocs de treball amb les funcions que tenen
assignades. Finalment ara, a finals de l’any 2000 es porta a aprovació del
Ple aquesta valoració. Després de tant temps, costa de creure, però
finalment tenim ara l’estudi sobre la taula. Si s’agafen els patracols de
papers, es pot veure que hi figuren els qüestionaris que es van omplir els
anys 96 i 97, i les entrevistes fetes els anys 97 i 98. Desconeix, però, el valor
que aquests qüestionaris i entrevistes fets fa tan temps poden tenir avui dia.

Si es llegeix tot el projecte, continua dient el Sr. Alsina, es veu que hi ha una
introducció molt coherent que diu que “la valoració de llocs de treball és un
sistema de descripció i valoració dels llocs de treball que pretén organitzar
d’una forma jerarquitzada i coherent la situació en què es troba cada lloc de
treball en una estructura determinada. La metodologia emprada ha valorat
els elements objectius, competència, coneixements i formació dels llocs de
treball de l’Ajuntament.“ Tot això és molt bonic, però el cas que en fa l’equip
de govern de l’estudi, els qüestionaris i les entrevistes és molt diferent. Es
presenta un projecte amb una introducció, una proposta retributiva, uns
annexos que són la metodologia d’estudi, un manual on s’explica quin
procediment s’ha seguit, una anàlisi d’equititat interna a l’hora de la
remuneració de cada treballador i d’equititat externa que compara els sous
amb els d’altres Ajuntaments. Se’ns informa que hi ha uns llocs de treball
que són de comandament, d’altres que són llocs base... I tot això es
resumeix dient que a tal lloc de treball li correspon tal sou. Li sembla perfecte
que es presenti d'aquesta manera però, per entendre-ho, hi hauria d’haver
hagut un informe de l’equip de govern dient el perquè d’aquests sous i
d’aquests càrrecs, amb una explicació que aclareixi a quin volum total puja
l’assignació de sous, quin és l’import total de les assignacions de sous per
als comandaments i per als llocs base, i una comparació amb el que s’estava
pagant fins ara. Desconeix si és cert el que ha dit el Sr. Gómez de que hi ha
sous que s’apugen un milió de pessetes, perquè no disposa d’aquesta
informació, però li agradaria saber què s’està pagant ara i què es pagarà
després, i quin percentatge de variació representa.

Després, segueix el Sr. Alsina, hi ha tota la part de l’organigrama que no
està al dia. Per exemple, l’àrea de Comunicació, amb el gabinet de premsa i
la ràdio municipal no hi és recollida. També en aquest estudi de la Diputació
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es fan unes propostes que haurien de ser recollides per l’equip de govern,
que parlen, per exemple, de fusionar les Regidories de Joventut i Esports, i
de crear una nova àrea que reculli tots els temes de formació, d’escola
d’adults, de cursos d’ocupació i de mercat laboral. L’equip de govern no n’ha
fet ni cas. Només ha fet cas de la part de l’estudi que li ha interessat.

Per tot això, que després de cinc anys es porti a aprovació la valoració dels
llocs de treball d’aquesta manera, sembla que es faci “per treure’s un mort
de sobre” i per apujar el sou a alguns treballadors, diu el Sr. Alsina. No
acaba de veure clar que es porti a aprovació aquest document perquè està
incomplet, hi falta informació i no s’ha presentat als grups municipals.
Hagués sigut interessant que vingués un tècnic de la Diputació dels que han
intervingut en la redacció del document, perquè ho pogués explicar. Per
contra, ens trobem en un Ple ordinari tot un patracol per analitzar i que
presenta moltes mancances. Per aquestes raons, el grup municipal d’ERC
votarà en contra de la proposta o demana la seva retirada de l’ordre del dia,
perquè es puguin esmenar tots els defectes que presenta, una part dels
quals ja ha comentat.

Intervé el Sr. Capote dient que, per començar, el Sr. Alsina ha parlat del
temps que fa que es va iniciar el tema de la valoració. Moltes vegades
s’oblida que hi ha un comitè d’empresa i que, enmig d’aquest procés hi ha
hagut eleccions sindicals que han fet variar la composició d’aquest comitè, i
també eleccions municipals. Ja està cansat de dir al Sr. Alsina i a la resta de
grups municipals que quan vulguin, ell està disposat a reunir-se i a explicar
el tema de la valoració de llocs de treball. El que no es pot fer és acusar de
que fa només 15 dies que s’ha pogut veure el document. Això no és ètic,
quan ja fa mesos que va fer aquest oferiment a tots els regidors. També fa
un mes i mig que es va retirar de l’ordre del dia d’un Ple aquest mateix punt i
que es va tornar a oferir a una reunió explicativa amb assistència de tècnics,
i ningú no l’ha trucat. Ara és molt fàcil fer les afirmacions que ha fet el Sr.
Alsina en un Ple, perquè constin en acta, però no és just i tothom ho sap.
Però el que fa la gent amb el seu temps lliure és problema de cadascú.

Per altra part, continua dient el Sr. Capote, quan es parla dels punts i del
sous, ell no se’ls ha inventat. Hi ha una taula que explica d’on surten les
puntuacions, d’acord amb la revisió pertinent feta l’any 2000. Els punts HAY
van sortir de les reunions de treball fetes entre tècnics de la Diputació, tres
representants del comitè de personal i el mateix regidor de Personal, i són el
fruit d’unes fórmules determinades i d’una metodologia concreta. I el Sr.
Alsina no pot dir que no sap què es paga actualment en sous perquè ho pot
veure cada any en l’aprovació dels pressupostos municipals. I si hagués
preguntat a quan puja la valoració se li hauria explicat que ascendeix a 13
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milions i mig de pessetes. Moltes de les coses que ha afirmat el Sr. Alsina
les ha dit perquè no ha volgut acollir-se a l’oferiment d’una reunió explicativa
que se li ha brindat reiteradament. I si no es refia d’ell, diu el Sr. Capote, pot
acudir al comitè d’empresa que també ha participat en el procés. Ells hi
estan conformes, com es demostra en el document que han signat.

De l’estudi fet per la Diputació de Barcelona, anomenat estudi SIEM, i de la
comparació amb altres Ajuntaments similars, es desprèn que actualment en
la banda alta tenim els sous dels peons i en la banda baixa els sous dels
tècnics mitjans. Per tant, no és d’estranyar que en la proposta de retribucions
figuri gent que ha de cobrar un milió de pessetes més del que actualment
cobra. Això no ho diu ell, ho diu l’estudi fet per tècnics, estudi que s’ha
actualitzat aquest any 2000. És cert que falten algunes coses, com ara l’àrea
de Comunicació, però aquestes coses ja s’incorporaran al document perquè
ara es tracta només de l’aprovació inicial. Com ja s’ha explicat, la valoració
ha de ser una eina viva i retocable, que s’adapti a la dinàmica del municipi.
Ell, conclou el Sr. Capote, estava disposat a fer reunions explicatives en
temps particular, fins i tot en dissabte si cal, però ningú l’ha trucat. Quan el
Sr. Alsina diu el que diu, està fent un discurs demagògic.

Intervé el Sr. alcalde i diu que quan s’ha engegat aquest procés de valoració
dels llocs de treball s’ha fet pensant que ha de ser una eina viva, de manera
que si l’Ajuntament crea una àrea o un servei nou, aquest s’incorporarà a
l’organigrama municipal i es valoraran també els nous llocs de treball creats.
Explica que el Sr. Pascual li va plantejar alguns dubtes que tenia sobre el
tema i se li va respondre directament. Recorda que el Sr. Alsina el va trucar
divendres passat per venir a veure tot l’expedient el dissabte al matí, però
que en cap moment va demanar explicacions al regidor de Personal, als
tècnics de la Diputació que han fet l’estudi o als membres del comitè
d’empresa. Tothom té el temps que té, però l’equip de govern sempre s’ha
brindat a mantenir reunions, fins i tot ara, encara que s’aprovi inicialment. Val
a dir que hi ha Ajuntaments que han encarregat aquest estudi a la Diputació,
que té un cost econòmic elevat, i que davant la problemàtica que genera
prefereixen guardar-lo en un calaix. Aquesta no és la intenció d’aquest equip
de govern i per això es porta ara a aprovació inicial.

El Sr. Alsina respon que l’Ajuntament d’Arenys de Mar, governat per ERC i
pel PSC, ha aprovat també un estudi de llocs de treball. És a dir, que no som
l’únic Ajuntament que ho té aprovat. Pel que sembla, l’equip de govern no
nega el tema de les errades en el document, que hi són. Sí que és cert que
la valoració es va retirar d’un Ple anterior, però com es retiren també altres
punts. Per altra part, es va convocar la comissió informativa per al passat
dijous i el regidor del grup d’ERC que forma part d’aquesta comissió era de
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vacances i a ell no se’l va convocar en substitució. Per això va venir dissabte
a mirar-se tota la documentació. Podia haver parlat amb el Sr. Capote
perquè li ho expliqués, però diu que va preferir mirar-s’ho i entendre-ho ell
sol. No ha dit cap mentida, ni tan sols mitges veritats: el projecte recull
moltes coses que són propostes i que l’equip de govern s’ha saltat “a la
torera”. L’estudi diu que  els llocs de treball dels caps d’àrea s’han de proveir
a través de concurs-oposició, quan en la seva opinió són càrrecs de
confiança i del partit.

El Sr. alcalde demana una mica de respecte al Sr. Alsina perquè a
l’Ajuntament de Sant Celoni no hi ha ningú del PSC ocupant càrrecs de
confiança, i no es pot transigir en permetre afirmacions com aquesta. Sense
conèixer el tema es poden tenir idees equivocades, però no tolerarà que es
parli de càrrecs de confiança, quan no n’hi ha. Els caps d’àrea són gent amb
titulació que fan aquesta funció i si d’alguna cosa ha pecat l’equip de govern
és de ser molt escrupolós i de no haver tingut mai cap mirament negatiu cap
a la gent simpatitzant o militant d’altres partits que està treballant a
l’Ajuntament. No trobaríem gaires Ajuntaments de les dimensions de Sant
Celoni que tinguin només la persona de l’Alcalde amb dedicació exclusiva i
cap càrrec de confiança. No es poden fer afirmacions desafortunades
d’aquest tipus, quan sempre s’ha mirat de ser el màxim de transparent en el
tema de les contractacions de personal. Fins ara té la consciència ben
tranquil·la al respecte i la vol seguir tenint.

Intervé el Sr. Pascual i manfesta que, en la seva opinió, la valoració és un
instrument útil per decidir els nivells retributius del personal de l’Ajuntament.
Troba que feia molta falta tenir-lo i és bo que pugui anar canviant en funció
de les necessitats de l’Ajuntament. S’han fet organigrames per àrees i
evidentment n’hi ha que no estan actualitzats, potser perquè la seva
elaboració s’ha eternitzat molt. La documentació és molt extensa perquè
representa un estudi individualitzat de cada lloc de treball. Avui es porta a
aprovació inicial i ja ha parlat amb el regidor de Personal per destinar un
temps a aclarir alguns punts i reunir-se amb el comitè d’empresa. Quan es
va convocar aquest Ple, va revisar l’expedient i va veure que faltava algun
informe i que en l’informe d’Intervenció es qüestiona la valoració econòmica
dels punts HAY i com es modifica el complement específic, es demana un
informe del tècnic de Recursos Humans i es diu que no hi ha crèdit en el
pressupost d’enguany per a fer front a l’increment de retribucions. Confia el
Sr. Pascual en què tot això li sigui aclarit i ho pugui entendre. Diu que
s’abstindrà en la votació per aprovar inicialment la valoració i al llarg dels
trenta dies hàbils d’exposició pública del document, abans de l’aprovació
definitiva, mirarà que li siguin aclarits tots els dubtes. I si no és així, votarà en
contra.
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El Sr. Capote explica que té raó el Sr. Pascual en allò que ha dit dels
informes de Secretaria i d’Intervenció. Els pressupostos generals de l’Estat
van marcar un augment d’un 2 % als funcionaris per a enguany i d’un altre 2
% per a l’any vinent. Però la valoració representa més d’aquest 2 %. Quan el
govern de l’Estat del PP, i abans del PSOE, van congelar els sous dels
funcionaris i en aquest Ajuntament els sous es van incrementar en l’IPC, els
informes de l’expedient també van ser negatius. Per això estan el secretari i
l’interventor municipals, per dir si una cosa s’ajusta a la legalitat. Altra cosa
és si aquesta cosa és justa o no. I els polítics hem de ser valents en
defensar allò que es considera de justícia.

El Sr. Pascual diu que a l’informe de l’interventor es parla també d’altres
aspectes.

Contesta el Sr. Capote que això és cert, però que el punt que s’ha comentat
és el que més el preocupa. La resta dels punts són només matisos. Per altra
part, l’informe de l’àrea de Personal ja és a l’expedient.

El Sr. alcalde diu que la llei contempla que en casos de valoració de llocs de
treball aquests topes màxims siguin discutibles, perquè pot haver llocs de
treball que estiguin desfasats en la seva retribució, que s’han d’apujar per
sobre de l’IPC.

Intervé el Sr. Figueras i diu que, en primer lloc, ens hem de felicitar per tenir
la valoració de llocs de treball sobre la taula després de 5 anys. Això és
positiu i, malgrat que tard, disposar finalment d’aquest document farà
possible que hi hagi debat entre les diferents postures. En segon lloc, el grup
municipal de CiU subscriu tot el que s’ha dit respecte les mancances que
presenta la valoració i la falta d’incorporació per part de l’equip de govern
d’alguna de les recomanacions dels tècnics que han elaborat l’estudi. De tota
manera, ara s’obrirà un període d’exposició pública de l’expedient perquè els
funcionaris puguin fer les seves al·legacions i encara és possible que en
aquest període s’hi puguin incorporar les mancances detectades. El grup
municipal de CiU, però, no hi votarà a favor perquè els propis tècnics
municipals no estan massa d’acord amb el contingut de l’expedient. Per
exemple, l’interventor diu que troba a faltar els criteris utilitzats pel regidor de
Personal per valorar econòmicament els punts HAY en funció del lloc de
treball, troba a faltar també els criteris emprats per relacionar els punts HAY
amb el complement específic, falta l’informe justificatiu de la valoració en
termes econòmics i l’assignació individualitzada de les condicions especials
d’alguns llocs de treball, etc. Entén, però, el Sr. Figueras que els augments
en les retribucions estan justificats perquè la llei permet que s’incrementin els
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sous per sobre del que assenyala l’IPC, quan de forma singularitzada es
facin valoracions dels llocs de treball i els augments responguin a aquesta
valoració.

En resum, conclou el Sr. Figueras, que hi ha una part positiva en l’aprovació
inicial de la valoració dels llocs de treball perquè finalment tenim aquest
estudi, cosa que molts Ajuntaments no tenen, i que ha de permetre que
l’oposició i els propis treballadors puguin formular al·legacions. Però
d’entrada, el contingut del document que es porta a aprovació sembla que
després de cinc anys no és el complert que cabria esperar, havent tingut tot
aquest espai de temps per enllestir-lo.

El Sr. Capote intervé de nou i diu que abans s’ha oblidat de comentar que hi
haurà un comitè de valoració encarregat d’estudiar les al·legacions que es
presentin, que estarà format per tres membres del comitè d’empresa, dos
regidors i el secretari de la corporació. Indica també que durant el període
d’exposició pública de l’expedient té la intenció d’explicar a tots els grups
municipals els detalls del document, perquè s’entenguin alguns aspectes que
potser no queden prou clars.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la
funció pública, culmina un sistema de funció pública que hereta del segle XIX
els trets característics d’un sistema de carrera, malgrat que a partir de les
reformes aportades per la Llei de funcionaris civils de l’estat de 1964
s’introdueixen indubtables elements d’un sistema “d’empleo” de clar tall
americà.

Atès que la normativa de règim local continguda a la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, a la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya i al Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d'abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de rèim local, principalment insisteixen en aquest model que fan
propi a les corporacions locals.

Atès que un dels elements definitoris d’aquesta hibridació és la necessitat de
la implantació d’un sistema de valoració de llocs de treball que implica la
creació d’un catàleg amb aquests llocs, la utilitat del qual no és altra que la
de definir de forma objectiva cada un dels llocs de treball existents a la
corporació amb la relació de les seves tasques, les seves funcions i finalitats,
les seves relacions amb altres llocs de treballs, nivell de responsabilitat i
d’altres elements que són definitoris.
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Atès que del catàleg de llocs de treball en resulta un instrument útil per poder
decidir les polítiques d’ocupació de la corporació i també els nivells
retributius des d’un punt de vista objectiu i, el que és més important, evitar la
creació de llocs de treball que no estiguin objectivament justificats.

Atès que amb la finalitat expressada des del punt de vista de la utilitat que
suposa per a la política d’ocupació de l’Ajuntament, juntament amb la
necessitat de complir la normativa sobre funció pública local que obliga a la
creació d’una relació de llocs de treball, va estar encarregada a la Diputació
de Barcelona l’elaboració de la relació i valoració de llocs de treball que ha
culminat recentment, relació de llocs de treball que degudament valorada es
considera necessari procedir a aprovar.

Atès que en el procés d’elaboració de la relació de llocs de treball ha
participat el Comitè Unitari de Personal, que ha estat informat degudament.

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció que obren a
l’expedient així com l’informe de l’àrea de Recursos Humans.

A la vista de tot l’anterior i a proposta de la Comissió informativa d’Hisenda,
Promoció Econòmica i Recursos Humans, per deu vots a favor 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.- Aprovar inicialment la relació de llocs de treball i la seva valoració
elaborada per part de la Diputació de Barcelona i l’àrea de Recursos
Humans de l’Ajuntament de Sant Celoni.

Segon.- Notificar aquest acord a tots i cadascun dels treballadors i
funcionaris afectats per la relació i valoració de llocs de treball per al seu
coneixement i als efectes de que, dins un termini de 30 dies comptat de
l’endemà de la rebuda de la corresponent notificació, puguin presentar
quantes al·legacions i reclamacions al document aprovat estimin oportunes.

Tercer.- Determinar que, de no presentar-se cap al·legació, l’expedient
restarà aprovat de forma definitiva.

Quart.- Habilitar el Sr. alcalde, o persona en qui delegui, per tal que signi
tota la documentació necessària a l’efectivitat dels acords presos.
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A continuació, el Sr. alcalde pregunta als grups polítics municipals si tenen
alguna moció d’urgència que vulguin posar a consideració del Ple.

El Sr. Pascual explica que el grup municipal d’IC-V presenta una moció
sobre la incorporació dels serveis de rodalia de RENFE a la integració
tarifària aprovada per l’autoritat del transport metropolità. Diu que hi ha un
greuge comparatiu en quant a les màquines expenedores i a les despeses
que comporta la seva implantació, perquè fora de Catalunya aquestes
despeses les ha assumit RENFE i aquí no les vol assumir. A la moció
s’aprofita per fer aquesta reclamació contra la discriminació que se’ns fa.

El Sr. alcalde manifesta que el grup municipal del PSC està d’acord en el
sistema d’una tarifa única en els mitjans de transport i perquè Sant Celoni
s’inclogui en aquest sistema, i entén que la urgència de la moció ve donada
perquè es tracta d’un debat actual que ens afecta molt directament. Tenim
un bon servei de RENFE però seria molt millor estar integrats a la tarifa
única i fer servir un sol bitllet per a qualsevol altre transport públic.

Després d’aquestes intervencions, per unanimitat queda aprovada la
urgència de la moció presentada pel grup municipal d’IC-V, i a continuació es
passa a debatre el seu contingut, que textualment diu així:

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’IC-V SOBRE LA
INCORPORACIÓ DELS SERVEIS DE RODALIA DE RENFE A LA
INTEGRACIÓ TARIFARIA APROVADA PER L’AUTORITAT DELS
TRANSPORT METROPOLITÀ

Atès que a la sessió del Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona de 15 de novembre de 2000, s’ha aprovat dur a
terme la integració tarifària de tots els transports públics a la regió
metropolitana de Barcelona. Això farà possible que un usuari o una usuària
pagui el transport públic una única vegada en funció de la distància
recorreguda i no dels sistemes utilitzats. Aquest acord s’ha vist perjudicat i
mediatitzat per la decisió de les rodalies de RENFE a Barcelona, de no
integrar la totalitat de la seva xarxa en els termes sol·licitats per les autoritats
catalanes. La integració tarifària entrarà en vigor l’1 de gener de 2001 i
afectarà a autobusos urbans i interurbans, metro, Ferrocarrils de la
Generalitat i Rodalies de RENFE, en un total de 200 municipis que apleguen
4.500.000 d’habitants. S’espera que aquesta mesura faci guanyar
58.000.000 viatges més -un 9,7% addicional- només el primer any.
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Atès que la instal·lació de les màquines expenedores i l’adequació dels
accessos a les estacions de Rodalies de RENFE de fora de la corona
tarifària primera no s’ha realitzat, la qual cosa suposa que no es podrà
aplicar la integració tarifària en elles. L’adequació només s’ha dut a terme a
les estacions que es troben als municipis de Barcelona, Sant Adrià de
Besòs, Badalona, Montgat, Montcada i Reixac, L’Hospitalet, Cornellà i Sant
Joan Despí. Aquesta decisió implica que l’1 de gener de 2001 només
s’incorporaran al procés d’integració tarifària 22 de les 118 estacions de
Rodalies RENFE. En altres paraules, aproximadament 50 milions de viatges
anuals quedaran exclosos dels beneficis de la tarifa única.

Atès que, segons informen els mitjans de comunicació, sembla que RENFE
vol que el cost i la instal·lació de les màquines de control d’accessos que es
precisen sigui assumit per la Generalitat de Catalunya. Però quan el mateix
procés va ser dut a terme en el servei de rodalies de Madrid, fou realitzat
amb càrrec als pressupostos de la pròpia companyia ferroviària, la qual cosa
constitueix en termes comparatius una injustícia ben evident per als 700
milions de viatgers que anualment utilitzen el sistema de transport públic
metropolità.

A proposta del grup municipal d’IC-V, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Instar al Govern de l’Estat a que es duguin a terme de forma
immediata les mesures necessàries perquè la totalitat de la xarxa de
Rodalies de RENFE s’incorpori al sistema de tarifa integrada acordat per
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), a partir de l’1 de gener de 2001.
Les mesures que RENFE haurà d’executar han d’incloure el cost i la
instal·lació de les màquines cancel·ladores, així con el cost d’adequació dels
accessos a les estacions.

Segon.- Trametre l’acord anterior al Govern de l’Estat i als grups polítics del
Congrés dels Diputats.

A continuació el Sr. Arenas diu que el grup municipal del PSC presenta una
moció sobre el cobrament de l’IBI de les autopistes, de la que vol fer
partícips a tots els grups municipals La urgència de la moció ve motivada pel
fet que actualment s’estan discutint els pressupostos de l’Estat per a l’any
2001 i es demana que s’inclogui una partida per pal·liar el dèficit que tenen
els Ajuntaments. Fent una mica de comptes, en els darrers vuit anys
l’Ajuntament de Sant Celoni ha deixat d’ingressar per aquest concepte
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178.775.327 pessetes, que venen a ser més de 20 milions de pessetes a
l’any.

Feta aquesta explicació, per unanimitat, queda aprovada la urgència de la
moció presentada pel grup municipal del PSC, el contingut de la qual diu
textualment:

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER AL
COBRAMENT DE L’IBI DE LES AUTOPISTES.

Atès que per aquest terme municipal travessa l’autopista A-17 en una
longitud aproximada de 11,750 quilòmetres.

Atès que la liquidació del 100% de la quota de l’IBI suposaria un increment
d’ingressos per a l’Ajuntament de Sant Celoni de 178.775.327 pessetes en
els darrers vuit anys.

Atès que el no cobrament d’aquestes quantitats crea greus disfuncions a les
arques municipals, sense que fins al moment s’hagi creat per part de l’Estat
un mecanisme de compensació.

Atès que l’article 9.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, estableix la compensació de les quantitats deixades
d’ingressar pels ens locals per les bonificacions i exempcions atorgades per
l’Estat sobre els tributs locals.

Vistes les reclamacions de les entitats municipalistes, Federació de
Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques,
sobre la matèria.

A proposta del grup municipal del PSC, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Reclamar al Ministerio de Hacienda la incorporació per als
pressupostos generals de l’Estat per a 2001 d’una partida que reconegui el
dret dels municipis a rebre una quantitat que cobreixi tot allò que han deixat
de percebre en concepte de la bonificació fiscal del 95 % establert sobre l’IBI
per a les concessionàries d’autopistes, en base a l’estricte compliment de
l’article 9.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals.
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Segon.- Fer constar al Ministerio de Hacienda (Dirección General de Fondos
Comunitarios y Financiación Territorial) que el municipi de Sant Celoni ha
deixat d’ingressar en concepte de la bonificació abans esmentada durant el
període comprès entre els anys 1993-1999 les següents quantitats:

any 1993 16.102.075,- ptes.
any 1994 16.922.042,- ptes.
any 1995 17.691.226,- ptes.
any 1996 32.467.509,- ptes.

any 1997 23.207.913,- ptes.
any 1998 23.695.279,- ptes.
any 1999 24.121.797,- ptes.

D’igual manera, la quota deixada d’ingressar l’exercici de 2000 és la
següent:

24.567.486,- ptes.

Tercer.- Demanar als partits polítics amb representació parlamentària a les
Corts Generals que assumeixin aquesta petició, en interès de les hisendes
dels municipis afectats, i que defensin les esmentes presentades en aquest
sentit a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2001.

Quart.- Comunicar aquest acord als presidents o presidentes del Parlament
de Catalunya, del Congrés de Diputats, del Senat, de la Generalitat de
Catalunya, del Govern de l’Estat, a tots els grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats, del Senat i del Parlament de Catalunya, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Seguidament intervé el Sr. Figueras i diu que el grup municipal de CiU
proposa l’aprovació d’una moció per a l’agermanament de Sant Celoni amb
dos municipis de la Catalunya Nord, en concret amb Eina i Els Angles.
Aquests pobles han denunciat la signatura del Tractat dels Pirineus, tractat
del segle XVII, així com la lentitud i centralització de l’administració francesa i
demanen un reconeixement administratiu a Catalunya. En síntesi, la moció
proposa recolzar aquesta iniciativa i fer els passos necessaris per a
l’agermanament amb aquests dos pobles de la Cerdanya francesa. El text de
la moció diu textualment:

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER A
L’AGERMANAMENT AMB POBLES DE LA CATALUYA NORD.
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El 7 de novembre de 1659 representants de Felip IV de Castella i de Lluís
XIV de França van signar a l’Illa dels Faisans un tractat per posar fi a la
guerra que havia començat el 1635 entre els dos regnes.

Una guerra que havia afectat directament Catalunya degut a la imposició per
part del Rei d’Espanya de l’usatge Princeps namque que obligava als
catalans a participar en la guerra, una decisió que Pau Claris va considerar
inconstitucional i que va ocasionar seriosos problemes socials a Catalunya,
provocant la revolta camperola del 7 de juny de 1640, el Corpus de Sang, i la
posterior Guerra dels Segadors o de Separació (1640-1652).

La signatura del Tractat dels Pirineus, segons el qual Catalunya perdia el
Rosselló (amb el Conflent, el Capcir i el Vallespir) i la meitat de la Cerdanya
es va fer sense consultar a les Corts Catalanes, que no reconegueren mai la
cessió i seguiren contant amb aquests territoris con a catalans.

Des de fa uns anys, dos pobles de la Catalunya nord, Eina i Els Angles  (Alta
Cerdanya), han denunciat aquest tractat del segle XVII i l’actual lentitud i
centralització de l’administració francesa, i demanen reconeixement
administratiu a Catalunya.

Com a catalans, com a defensors de la cultura de la pau, de la democràcia i
de la llibertat, tant individual com col·lectiva, ens fem pròpies les demandes
de justícia històrica d’aquests pobles germans i demanem que el Ple
municipal aprovi els següents ACORDS:

Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Celoni s’adhereixi a la denúncia del
Tractat dels Pirineus que els pobles d’Eina i Els Angles han realitzat.

Segon.- Que la vila de Sant Celoni s’agermani amb Eina i Els Angles en
senyal de suport a les seves reivindicacions.

Tercer.- Posar el nom de Països Catalans en un carrer, una plaça o un
equipament municipal de Sant Celoni, en reconeixement a un territori d’onze
milions d’habitants, amb una llengua pròpia - la catalana -, que va perdre les
llibertats nacionals els segles XVII i XVIII i que aspira a reesdevenir sobirà.

Quart.- Notificar aquesta moció al Govern de l’Estat Espanyol, a la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats
de Madrid, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació
de Municipis de Catalunya.
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Llegit el text de la moció, pregunta el Sr. alcalde quan temps fa que aquests
pobles van denunciar el Tractat dels Pirineus.

El Sr. Figueras respon que no li consta aquesta dada, però que és possible
que faci anys que ho van denunciar.

El Sr. Arenas diu que no entén que la moció tingui un caràcter urgent perquè
es tracta d’una situació que s’arrossega de fa molts anys. Per això i per la
complexitat del seu contingut, el grup municipal del PSC votarà en contra de
la urgència de la moció.

El Sr. alcalde indica que no hi ha massa costum d’agermanament de Sant
Celoni amb altres poblacions, només s’ha fet amb el poble saharaui per
qüestió de solidaritat. En la seva opinió, el criteri per plantejar un
agermanament entre pobles es basa en l’existència d’un intercanvi cultural,
nascut de la mateixa gent. Per això, considera que primer cal estudiar bé la
qüestió i tenir un millor coneixement dels pobles amb els quals es planteja
l’agermanament: on són, quina població tenen, quin tipus de lligam s’hi pot
establir...

El Sr. Figueras explica que la intenció del seu grup era presentar la moció a
la corresponent Comissió informativa per poder estudiar-la amb més temps i
detall, però no va poder ser així a resultes del luctuós fet de l’assassinat del
Sr. Ernest Lluch. En comptes d’aplaçar-se les comissions informatives, es
van avançar i no va ser possible l’assistència dels regidors de CiU. De tota
manera, no troba cap inconvenient en ajornar la decisió en aquesta qüestió
fins a un proper Ple.

A la vista d’aquestes intervencions, es decideix deixar sobre la taula la
moció presentada pel grup municipal de CiU per a l’agermanament de Sant
Celoni amb pobles de la Catalunya nord.

A continuació, el Sr. Figueras explica el contingut d’una segona moció que
presenta el grup municipal de CiU, referida a la promoció de noves zones
d’interès a Sant Celoni.

Es procedeix a votar la urgència de la moció, la qual resulta aprovada per
unanimitat de tots els assistents.

El Sr. Figueras llegeix els acords que es proposen adoptar en aquesta moció
sobre una ruta cultural a Sant Celoni.
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Intervé el Sr. Arenas i diu que el grup municipal del PSC votarà en contra de
la moció bàsicament per dues raons: per considerar que el mètode d’establir
accions a través d’una moció no és l’adequat i, per altra part, perquè hi ha un
treball fet sobre la promoció turística de Sant Celoni, que l’equip de govern
considera que és l’idoni i que difereix del què es proposa a la moció.

Indica el Sr. Arenas que des de l’àrea de Promoció Econòmica es porta el
tema de la política turística de Sant Celoni i per a aquesta legislatura l’equip
de govern té un pla de treball encaminat a la promoció del nostre municipi
basat en tres fronts: la promoció de l’activitat econòmica, de l’activitat
mediambiental i de l’activitat sociocultural. De manera breu i resumida
procedeix a explicar cronològicament les accions que s’han fet en qüestió de
turisme, emplaçant els regidors per a qualsevol aclariment o explicació més
detallada que desitgin obtenir.

A l’inici d’aquesta legislatura, el Sr. Arenas, com a regidor de Promoció
Econòmica, va assistir a unes jornades organitzades per l’Agència de
Turisme de la Diputació de Barcelona. Arrel d’això, va sorgir la iniciativa
d’engegar un pla incipient de treball en aquesta matèria i es va concretar una
entrevista amb el Diputat delegat en matèria de Turisme, Sr. Mayoral. En
aquesta línia, un pas important ha estat el d’integrar Sant Celoni en el
Consorci de Turisme del Vallès Oriental, dins del qual el nostre municipi
forma part del grup de competitivitat i ha promogut també la creació del grup
de competitivitat del Baix Montseny, que no estava previst en un principi.

Els grups de competitivitat són fòrums de debat sobre temes de turisme en
els que hi participen tant el sector públic com el sector privat. Les seves
trobades les modera i agilitza un dinamitzador turístic que, en el cas tant del
Vallès Oriental com del Baix Montseny, és el Sr. Frederic Prieto, exdiputat
d’Esports i Turisme i persona d’un nivell important. Aquests grups han estat
promocionats per l’Agència de Turisme de la Diputació i l’experiència fins ara
és molt positiva en tots els casos. Apart de ser un fòrum de debat, aquests
grups de competitivitat tenen una evolució gradual i van canviant el seu
tarannà a mesura que les accions es van complint i avançant.

Paral·lelament s’han dut a terme directament des de l’Ajuntament una sèrie
d’accions encaminades a la promoció turística de Sant Celoni, com són
l’estudi d’un pla de senyalització de tot el municipi, la restauració del Pont
Trencat, la recuperació d’una part de la muralla de Sant Celoni per
condicionar-la a visites, els treballs endegats sobre la llegenda del senyor de
Vilardell, les gestions per ubicar a la nostra zona un gran punt d’informació
pel Baix Montseny, un pla de dinamització comercial previst per a aquest
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final d’any i la reedició del tríptic de promoció turística de Sant Celoni. Val a
dir que paral·lelament la biblioteca de Sant Celoni participa en un treball de
turisme específic per a biblioteques que es duu a terme des de l’Agència de
Turisme i el Servei de Biblioteques de la Diputació.

Conclou el Sr. Arenas dient que, per totes aquestes explicacions, el grup
municipal del PSC votarà en contra de la moció presentada pel grup de CiU.

Diu el Sr. Figueras que no voldria que s’interpretés la presentació d’aquesta
moció com si es vingués a dir que no es fan coses des de l’Ajuntament. No
dubta que totes les accions que ha explicat el regidor de Promoció
Econòmica són molt interessants i positives, però des del grup municipal de
CiU es pensa que les actuacions concretes que proposa la moció podrien
ser molt positives i es podrien posar en marxa sense massa inconvenients i
més tenint en compte que l’any passat van sobrar 145 milions de pessetes
del pressupost de la corporació que no s’han fet servir i que, pel que es veu
a aquestes alçades de l’any, sobraran també diners del pressupost
d’enguany. Sembla, però, com si l’equip de govern considerés que amb les
accions que hi ha engegades en matèria de turisme a Sant Celoni ja és
suficient.

El Sr. Arenas diu que ha donat totes aquestes explicacions per documentar
una mica el vot del seu grup. Però el motiu bàsic pel qual votaran en contra
de la moció és perquè ja es disposa d’un mètode amb garanties per a la
promoció turística de Sant Celoni, com són els grups de competitivitat que
promociona la Diputació de Barcelona. El lloc per a debatre propostes com
les que planteja el grup municipal de CiU ha de ser en el marc d’aquests
grups de competitivitat que ja han començat a treballar. L’experiència ha
determinat que el mètode funciona i, per això, considera que votar que sí a la
moció presentada seria com no confiar en aquest sistema.

Intervé el Sr. Alsina i diu que en la seva opinió el grup municipal de CiU fa
una proposta participativa per treballar pel bé de Sant Celoni, però per
l’explicació donada pel regidor de Promoció Econòmica sembla que s’estigui
dient a la resta de grups polítics que “no cal que ningú proposi res perquè
nosaltres ja ho fem tot bé i som perfectes; tot el que vosaltres proposeu ens
sembla que no serveix per a res”.

El Sr. alcalde respon que sembla com si no s’hagués entès bé la intervenció
del Sr. Arenas. Els grups de competitivitat de què ha parlat possibiliten la
participació de tots els Ajuntaments del Baix Montseny, conjuntament amb el
sector privat, per debatre qüestions en matèria de turisme. Aquests grups
s’han experimentat en d’altres comarques i han funcionat bé. En el nostre
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cas, representen la manera de que la gent trobi atractiu no només el nostre
poble sinó també tot l’entorn, amb una tasca de senyalització comuna. A
Sant Celoni ja s’està treballant en fer una ruta història amb els temes del
Pont Trencat, la llegenda del senyor de Vilardell, la muralla... Quan això
estigui consolidat es pot crear una ruta història, però opina que fer altres
coses s’aparta d’aquesta col·laboració conjunta que es pretén. Sense voler
entrar en el seu contingut, la moció proposa col·locar a les rotondes una
estàtua, un bust o un símbol que faci referència a un personatge o fet
destacable de la història de Catalunya o de la nostra vila, combinat amb
aspectes de l’entorn rural. Però en determinades rotondes és millor no
posar-hi res, sobretot si estan en llocs de bastant trànsit i de circulació
continuada.

Continua explicant el Sr. alcalde que el monument al ball de gitanes al costat
de la biblioteca i l’estàtua Salomé de l’artista celoní Lluís Montané a la plaça
de l’Estació són exemples de la voluntat de l’equip de govern d’anar
instal·lant al paisatge de la nostra vila elements de tipus cultural, però no
estrictament a les rotondes, com indica la moció presentada. En definitiva
aquest és un tema que l’equip de govern acull i del que tothom ha de tenir-ne
cura, però que no considera motiu de moció.

Diu el Sr. Pascual que del que ha manifestat el Sr. Arenas, interpreta que els
grups de competitivitat són oberts a tothom i que, per tant, els grups de
l’oposició són convidats a participar-hi. Demana que se li certifiqui si això és
així.

El Sr. alcalde contesta que es traslladarà aquesta petició al grup de
competitivitat per veure si en la seva estructura s’hi poden incorporar els
grups polítics de l’oposició, tal com hi han entrat restauradors, hotelers, etc.
del món privat.

Després d’aquestes intervencions, es procedeix a votar el contingut de la
moció, que textualment diu així:

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER A LA
PROMOCIÓ DE NOVES ZONES D’INTERÈS A SANT CELONI.

Veient com cada cap de setmana les carreteres de la nostra vila s’omplen de
vehicles en destí o de retorn cap el Montseny, arribant en moltes ocasions a
veritables col·lapses de circulació en les vies principals del municipi, sobretot
els diumenges a la tarda, que poden arribar a dificultar el fer quotidià dels
habitants de Sant Celoni i perjudiquen de forma important el medi ambient.
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I creient que és necessari que deixem de ser un element passiu entre els
visitants de fora de Sant Celoni i el Massís del Montseny, és a dir, que el fet
de ser un poble al peu del Montseny no sigui tan sols una etiqueta, sinó que
es converteixi en un reclam. Un reclam capaç de treure profit del gran
número de persones que circulen pels nostres carrers, fent que s’hi aturin, -
reduint així els col·lapses i prevenint una mica la contaminació que aquests
ocasionen -, originant riquesa al sector serveis del nostre poble, augmentant
el coneixement de la nostra vila arreu, augmentant la capacitat d’acollir nous
projectes, nous serveis, en definitiva, de millorar la nostra qualitat de vida,
entre d’altres. Per tot això, demanem que el Ple municipal aprovi els
següents ACORDS:

Primer.- Que aprofitant els espais que disposem, al centre de les rotondes,
que sovint són enjardinats amb elements naturals poc adequats, en
referència al medi natural en el que vivim, i que el seu manteniment
requereix una gran despesa d’aigua, es creï una ruta històrica dins del nostre
municipi, que serveixi de reclam turístic, i que es basi en:
La ubicació d’una estàtua, bust, símbol o semblant, que faci referència a un
personatge o fet destacable de la història de Catalunya i/o de la nostra vila,
combinat amb aspectes del nostre entorn rural que ens interessa que es
coneguin, per tal d’impulsar la seva protecció. Acompanyada del seu
respectiu cartell explicatiu, situat en una vorera o espai proper a la rotonda
en qüestió.

Segon.- Que l’elecció dels elements a destacar sigui consensuada per tots
els grups municipals.

Tercer.- Notificar aquesta moció al Consell Municipal de Medi Ambient, ja
que creiem que és l’òrgan que haurà de decidir el que és destacable en
la/les rotonda/es destinada/es al medi rural, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.

Llegit el seu contingut i posat a votació, es DESESTIMA la moció presentada
pel grup municipal de CiU per deu vots contraris a la moció de les senyores
Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega, Garcia, Pujol,
Checa i Casado, amb sis vots a favorables dels senyors Ruiz, Figueras, Giol,
Alsina, Segarra i Gómez, i amb l’abstenció dels senyor Pascual.

Seguidament el Sr. Figueras procedeix a explicar una tercera moció que
presenta el grup municipal de CiU, l’objecte de la qual és el d’incentivar la
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compra d’ordinadors connectats a Internet i fomentar l’ús d’aquesta xarxa
entre els celonins. Estem, diu, a l’era de la comunicació i els municipis, com
administracions territorials que són, no es poden abstreure d’això i han
d’ajudar a incentivar l’expansió de l’ús d’aquests mitjans.

Es procedeix a votar la urgència de la moció, la qual resulta aprovada per
unanimitat de tots els assistents.

A continuació el Sr. Figueras llegeix els acords que es proposen a la moció,
la qual textualment diu així:

MOCIÓ PER INCENTIVAR LA COMPRA D’ORDINADORS CONNECTATS
A INTERNET I FOMENTAR L’ÚS D’INTERNET ENTRE ELS CELONINS

La societat de la informació, del coneixement i de la innovació està
transformant els hàbits i formes de treballar, produir, comunicar-nos: en
definitiva, està canviant el model de societat. És un canvi eminentment
positiu, però és necessari impulsar polítiques que facilitin la seva assimilació
i permetin aprofitar tot el potencial que aporten les noves tecnologies amb
l’objectiu d’aconseguir un creixement més sostenible i una major cohesió
social.

El primer pas per a aconseguir que el nostre poble avanci en aquest camí és
procurar una ràpida generalització de l’ús de les noves tecnologies per part
de tots els seus membres, de no ser així, es podria córrer el risc d’ampliar
les diferencies entre aquelles persones que tinguessin accés als nous
coneixements i les que en quedarien excloses.

L’àmbit d’incidència de les noves tecnologies és ampli i difícilment limitable,
incidirà sobre els nostres hàbits i costums socials bàsics, per la qual cosa és
una responsabilitat social l’adopció de mesures orientades a garantir a tota la
societat una adequada preparació per a afrontar-les. El mercat laboral,
l’activitat econòmica, les relacions amb l’administració, l’atenció social o
sanitària són exemples d’activitats que ja reflecteixen les grans
transformacions que s’estan produint com a conseqüència dels avenços
produïts en les comunicacions i en les millores de l’accés dels ciutadans a
les noves tecnologies.

La societat de la informació, del coneixement i de la innovació, i
especialment INTERNET, proporcionen una comunicació més eficaç, més
ràpida i més barata que l’actual entre el ciutadà i els serveis que li
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proporciona la societat, la qual cosa repercutirà en una millora de la qualitat
de vida.

L’Ajuntament com a òrgan de representació local té un paper i una
responsabilitat rellevant per a impulsar aquest procés amb la finalitat
d’assegurar un desenvolupament propi, equilibrat, harmònic i sense exclusió
social, la qual cosa comporta la creació de les pertinents estructures
polítiques, administratives i de participació, que mobilitzin els recursos,
públics i privats, necessaris.

Per aquests motius, la present moció té per objectiu contribuir a facilitar i
fomentar l’accés de les persones i les famílies celonines a les noves
tecnologies de la informació, del coneixement i de la innovació. Es tracta que
tot celoní pugui tenir accés i sigui coneixedor de les noves tecnologies, no
tan sols de l’àmbit escolar, sinó també de la pròpia llar.

Per aquest motiu, el grup municipal de CiU proposa al Ple municipal
l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Incorporar en els pressupostos de l’any 2001 una partida destinada
a la subvenció a la compra d’ordinadors connectats a Internet als celonins.

Segon.- Mobilitzar els recursos econòmics públics i privats necessaris per
fomentar la utilització d’Internet entre els celonins.

Tercer.- Organitzar i publicar adequadament cursos d’introducció a Internet
en els diversos nivells que es creguin necessaris.

Quart.- Fomentar la utilització d’Internet com a canal de comunicació entre
els celonins mitjançant :

• La utilització de la Web de Sant Celoni com a element d’interacció i
comunicació entre els celonins i l’ajuntament. Publicitar adequadament els
serveis que s’ofereixin.

• Fomentar la utilització del correu electrònic i la creació de llistes de
distribució sobre les noticies de Sant Celoni i les temàtiques particulars
d’interès dels celonins, fomentant així el debat i l’accés a la informació
d’interès entre els celonins.

• Donar un correu electrònic gratuït entre els celonins que ho sol·licitin.
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Cinquè.- Notificar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis
de Catalunya.

Llegit el contingut de la moció, intervé la Sra. Gener i diu que és cert, tal com
ha indicat el Sr. Figueras, que estem a l’era de la comunicació i que o
agafem aquest tren o el perdem. Pel que fa al contingut de la moció, ella
personalment, i creu que també tot l’equip de govern, està molt d’acord amb
la seva filosofia, però considera que és molt difícil de posar a la pràctica el
que diu “d’incorporar en els pressupostos de l’any 2001 una partida
destinada a la subvenció per a la compra d’ordinadors connectats a Internet”.
S’ha de dir que en alguns equipaments municipals sí que ja hi ha ordinadors
connectats a Internet, la dotació dels quals s’ha incrementant
progressivament. Al Safareig s’estan fent cursos bàsics d’utilització d’Internet
des dels nivells més elementals, i també a l’Escola d’adults. Per altra part, fa
molt poc que funciona la pàgina web de l’Ajuntament i s’està intentant
consolidar, però és evident que també s’ha d’educar a la gent perquè la
utilitzi i sàpiga què hi pot trobar.

Les noves tecnologies avancen molt ràpidament, continua explicant la Sra.
Gener, i s’ha d’anar alerta en com les utilitzem perquè correm el risc de
començar a adquirir sistemes i aparells que de seguida queden obsolets. No
vol dir que això no s’hagi de fer, però mantenint un equilibri. Des de l’àrea de
Comunicació s’està treballant en un parell de projectes per incrementar les
diferents polítiques de comunicació i la implantació de noves tecnologies.
Demana un vot de confiança perquè d’aquí a uns quinze dies es convidarà a
tots els grups polítics a una reunió per exposar aquests nous projectes que
s’estan treballant de cara al 2001. Tot i compartir la filosofia de la moció, la
posició del grup municipal del PSC serà votar negativament perquè no
troben conformes els acords que planteja la moció. De tota manera, desitja
que el grup de CiU ratifiqui la confiança dipositada en l’àrea de Comunicació
per implementar nous projectes.

El Sr. Pascual diu que, deixant de banda el primer punt de la moció sobre
subvencionar la compra d’ordinadors, no veu que la resta dels acords
proposats representin cap contradicció amb el que s’està fent actualment
des de l’Ajuntament en aquest camp de les noves tecnologies i amb el que
ha manifestat la regidora de Comunicació que es farà. Creu que potser no és
necessari rebutjar la moció, si s’elimina el primer acord que es proposa.

El Sr. alcalde explica que, encara que s’elimini el primer punt, d’aprovar-se
una moció d’aquest tipus, sembla com si moltes coses es faran a partir d’ara,
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quan l’equip de govern sempre ha mantingut el criteri de potenciar les noves
tecnologies. No cal oblidar que hi ha altres maneres de connectar-se a
Internet sense que sigui necessari adquirir un ordinador. Com administració
que som, des de l’Ajuntament ja s’està fent el què ens pertoca i més, en
quant a cursos, disposició d’ordinadors a diversos equipaments... Voler anar
més enllà s’escapa del pressupost municipal i en la seva opinió no és feina
d’un Ajuntament.

La Sra. Gener diu que els ordinadors del Safareig s’han aconseguit a través
de línies de subvenció, tant de la Diputació com de la Generalitat. En
aquests moments hi ha moltes línies de suport a les noves tecnologies i ha
sigut fàcil ampliar la dotació d’ordinadors. Proposa que es deixi la moció
sobre la taula i que després de la propera reunió que convocarà l’àrea de
Comunicació, es pugui tornar a presentar, si s’escau, amb les modificacions
oportunes.

Després d’aquestes intervencions, es decideix deixar sobre la taula la
moció presentada pel grup municipal de CiU per a incentivar la compra
d’ordinadors connectats a Internet i fomentar l’ús de la xarxa entre els
celonins.

7.- 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, i la Corporació se’n dóna
per assabentada:

  Dues cartes de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: una de l’alcalde i
l’altra del president del grup municipal del Partit Popular en aquesta
corporació, agraint les mostres de condol i solidaritat manifestades des
de l’Ajuntament de Sant Celoni arran de l’assassinat del regidor Sr. José
Luis Ruiz Casado.

  Un escrit de l’alcalde de Fogars de Montclús acompanyant certificat de
l’acord adoptat pel Ple municipal, relatiu al desacord d’aquesta corporació
amb les mesures d’ordre urbanístic aprovades pel Govern de l’Estat a
través del Reial Decret Llei 4/2000, de 23 de juny.

  Un escrit del director gerent del Centre de la Propietat Forestal
comunicant la celebració d’una jornada forestal de tardor amb motiu de la
festivitat de Sant Francesc, patró dels silvicultors, i demanant que es
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permeti disposar de la sala d’actes de la Rectoria Vella de Sant Celoni, a
efectes de celebrar el Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal,
presidit en aquesta ocasió pel Conseller de Medi Ambient.

 Una carta posterior del mateix director gerent del Centre de la Propietat
Forestal agraint la col·laboració i bona disposició rebuda des de
l’Ajuntament de Sant Celoni en la celebració de la diada forestal de Sant
Francesc.

  Un escrit de la Direcció d’Atenció Primària de Granollers informant que
des del 16 d’octubre d’enguany es podrà tornar a sol·licitar de nou el
servei de radiologia a l’Hospital de Sant Celoni, excepte les radiologies
amb contrast, sense necessitar d’haver de derivar els ciutadans a fer
proves radiològiques al CAP Vallès de Granollers.

  Tres cartes de les empreses Cray Valley, Givaudan Ibérica i Derivados
Forestales agraint la participació de l’Alcaldia i d’alguns regidors en la “I
Jornada de Portes Obertes de la Indústria Química”, experiència que va
tenir una bona acollida entre la comunitat de veïns.

  Un escrit del portaveu del grup de CiU al Parlament de Catalunya
informant que han rebut les notificacions dels acords del Ple de
l’Ajuntament de Sant Celoni, referides a la declaració sobre el 60è
aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys i al manifest de
rebuig del sistema de matrícules imposat  pel Govern de l’Estat.

 Un escrit de l’alcalde de Granollers agraint, en nom de la seva corporació
municipal, les mostres de condol rebudes des de l’Ajuntament de Sant
Celoni per la mort del regidor Sr. Rafael González Santos.

  Una nota de l’alcalde de Viladecans agraint el gest de condol i les
mostres de solidaritat trameses des de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb
motiu de l’accident de l’autocar del col·legi Sant Esteve el passat dia 6 de
juliol de 2000 a la província de Soria.

 Un escrit de la Jefatura Provincial de Tráfico del Ministerio del Interior en
relació a la problemàtica sorgida amb la reordenació i regulació del trànsit
en les zones de connexió dels municipis de Sant Celoni i de Santa Maria
de Palautordera.

8.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA ADOPTADES
EN ELS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE.
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L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions dictades
durant els mesos de setembre i octubre d’enguany, i la Corporació se’n dóna
per assabentada:

RELACIÓ DE RESOLUCIONS DEL MES DE SETEMBRE DE 2000

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
01 Concessió llicència d’obres a  Antònia Moré Vila
01 Concessió llicència d’obres a Gema Casado Usero
01 Aprovant contracte de compra de Lletres del Tresor
01 Baixa padró d’habitants
01 Aprovant liquidació del 1r trimestre del servei municipal d’aigües de Sorea SA
01 Concessió llicència de gual a Antoni Pons Galobardes
01 Contractació d’un peó
01 Concessió de drets funeraris a Ana M. Gil Rodríguez
01 Aprovant despesa per treballs de pintura a l’Escola d’adults
01 Aprovant despesa per la construcció de la xarxa de comunicació municipal
03 Concessió de drets funeraris a Rosa Martínez Cazorla
04 Estimant recurs de reposició de Laporte Performance Chemicals SA
04 Estimant recurs de reposició de Laporte Performance Chemicals SA
04 Concessió llicència d’obres a Engràcia Caldas Puigdefàbregas
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Baixa padró d’habitants
04 Baixa padró d’habitants
04 Contractació d’un administratiu per recolzament a la festa major
04 Contractació d’una auxiliar administrativa per recolzament a la festa major
04 Aprovant despesa pel subministrament de tres focus d’il·luminació
04 Concessió llicència per a l’ampliació de la terrassa del Bar l’Estació
05 Arxivant l’expedient d’activitats d’Aro’s Química SA
05 Concessió llicència d’obres a Enher SA
05 Estimant recurs de reposició de Laporte Performance Chemicals SA
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Aprovant pressupost festa major de setembre 2000
05 Concessió d’informació sobre estrangers a l’Institut de Reinserció Social
06 Concessió de llicència ambiental a Inacsa per instal·lar una planta pilot
06 Concessió de llicència de gual a Inverplan SL
06 Acceptació del canvi titularitat de una parcel·la
06 Concessió de llicència d’obres a Aurora Gutiérrez Torres
06 Concessió de permís d’abocament a Productos Tecnipost SL
06 Baixa padró d’habitants
06 Contractació d’una treballadora familiar
06 Arxivar expedient sancionador contra Alfonso Pérez Gálvez
06 Imposant sanció de trànsit
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06 Imposant sanció de trànsit
06 Imposant sanció de trànsit
06 Imposant sanció de trànsit
06 Arxivar expedient sancionador contra Josep M. Ruiz Sánchez
06 Imposant sanció de trànsit
06 Imposant sanció de trànsit
06 Aprovació despeses de l’edifici de Sax Sala
07 Concessió llicència de gual a Antoni Pou Huix
07 Baixa padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Contractació d’un peó
07 Contractació d’un peó
07 Aprovant lloguer exposició “La Tordera, del Montseny“
07 Aprovant modificació del Reglament Orgànic Municipal
12 Aprovant subvenció a L’Esplai en activitats esportives
12 Concessió llicència d’obres a Francisca Labrada García
12 Concessió llicència d’obres a Montserrat Bernat Cortada
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Alta per omissió padró d’habitants
12 Aprovant liquidacions de la taxa per ocupacions de terrenys
12 Aprovant subvenció a l’ONG Trup de Nassos
13 Concessió llicència d’ocupació de habitatges
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Aprovant baixa de la llicència de venda al mercat setmanal
13 Aprovant baixa de la llicència de venda al mercat setmanal
13 Exigències al Sr. Eduardo Pacheco perquè netegi un solar
13 Aprovant contribucions especials del carrer Eduard Domènec
13 Aprovant factura de Ramon Clapés Masnou
13 Aprovant factura de Jaevam SL
13 Aprovant factura de Jaevam SL
13 Aprovant factura de Jaevam SL
13 Aprovant taxes parades, barraques etc. de la festa major
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Aprovant despesa assegurança de l’automòbil Nissan Vanette
14 Concessió devolució taxa d’escombraries a Joan Coll Serrat
14 Concessió llicència d’auto-turisme
15 Concessió llicència d’obres a Gerardo Ruiz Argüeso
15 Concessió llicència d’obres a Joan Sibina Masvidal
15 Concessió llicència d’obres a Martí Grau Masferrer
15 Concessió llicència d’obres a Martí Monrabà Nualart
15 Contractació de cinc professors
15 Contractació d’una auxiliar administrativa
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15 Aprovant despeses inscripció al Seminari de Dret Local
15 Aprovant despeses del Dia Europeu Sense cotxes
15 Aprovant que no s’aboni una fiança per incompliment
15 Contractació de tres informadors del Parc Montnegre Corredor
15 Aprovant despesa per al jovent a l’edifici del Safareig
16 Atorgar a l’ADF Forestec una subvenció
17 Acordar la devolució del dipòsit pels equips XIX Copa Futbol Sala
18 Concessió de llicència d’ocupació d’habitatge
18 Desestimar una modificació presentada per Cray Valley Ibérica
18 Concessió llicència per instal·lació d’un aparcament privat
18 Concessió llicència d’obres a Fundació Acció Baix Montseny
18 Concessió llicència d’obres a Jordi Deumal Jo
18 Denegar prorroga de llicència d’obres a Pera Terrades Pla
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Contractació d’una auxiliar administrativa
18 Relació d’aspirants admesos al concurs d’idees
18 Aprovant factura de Jaevam SL
18 Aprovant factura de Jaevam SL
18 Aprovant despesa d’una impressora digital per la policia Local
18 Aprovant despesa d’una impressora digital per el Safareig
18 Concessió canvi titularitat de la parada número 36 del mercat municipal
18 Aprovant despesa de l’assegurança del personal de l’Ajuntament
18 Aprovant Ordenança municipal per al tractament de runes
18 Aprovant subvenció a l’impost sobre construccions
18 Aprovant liquidació de taxa per tancaments de carrers
18 Aprovant reglament regulador del servei públic
18 Aprovant despesa per l’execució de les obres mercat municipal
19 Desenvolupament de l’activitat Esport Jove’00
19 Ordenar el precinte del local situat al carrer Jaume I, 42
19 Concessió llicència d’obres a José Antonio Cortés García
19 Concessió llicència d’obres a Xavier Vulart Brunell
19 Aprovant despesa per la incorporació a la web
19 Alta padró d’habitants
19 Baixa padró d’habitants
19 Contractació d’un arquitecte tècnic
19 Aprovant despesa d’una impressora pels Serveis Tècnics
19 Aprovant despesa d’una impressora pel Centre d’Assistència Primària
20 Concessió de llicència d’ocupació d’habitatge
20 Acceptar cessió gratuïta de la finca situada al carrer Eivissa, 4
20 Acceptar cessió gratuïta d’una cambra d’equipament
20 Desestimar recurs de reposició interposat per Olga González
20 Concessió llicència a Givaudan Roure SA
20 Baixa padró d’habitants
20 Aprovant una subvenció ACAPS Caravana per la Pau
20 Aprovant factura de Carles Reberté Vilagran
21 Aprovant despesa de 65 jerseis per la Policia Local
21 Atorgar subvenció de l’enllumenat públic de la urbanització Can Coll
21 Concessió drets funeraris a Rosa Martínez Cazorla



45

21 Aprovació Ordenança municipal
21 Designar el Sr. Josep Arenas responsable de la reconstrucció del Pont Trencat
22 Autoritzar el desprecinte del local del carrer Font del Ferro 5
22 Desestimar sol·licitud d’obres a Josep Xamaní Puig
22 Concessió llicència d’obres a Josep Xamaní Puig
22 Concessió llicència d’obres a Sebastià Aymar Vidal
22 Alta padró d’habitants
22 Aprovant factura de Aro’s Química SA
22 Baixa padró d’habitants
22 Donar de baixa les liquidacions de la taxa de Construccions Catalunya
22 Imposant sanció de trànsit
22 Aprovant despeses interventor
22 Requerir a Formigons Sant Celoni el retorn del dipòsit de garantia
22 Aprovant factura de David Ventura Bertran
22 Aprovant canvi d’inversions a realitzar per part de SOREA
23 Concessió drets funeraris a Àngeles Cobos Martín
25 Concessió llicència d’ocupació d’habitatge
25 Concessió llicència de gual a Salvador Massaguer Soler
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Aprovant aportació de fons
25 Modificar coeficients
25 Contractació de dos auxiliars administratius
25 Contractació d’una auxiliar administrativa
25 Alta per omissió padró d’habitants
25 Aprovant factures
25 Arxivar expedient
25 Aprovant factura de Construcciones Cloceca
25 Aprovant despesa vestuari d’hivern brigada municipal
26 Concessió llicència d’ocupació d’habitatge
26 Desestimar proposta presentat per Cray Valley
26 Concessió llicència d’obres a Dolors Serra Ribas
26 Concessió llicència d’obres a Jaume Sala Montsant
26 Concessió gratificacions  a personal funcionari i laboral
26 Concessió d’un complement de productivitat
27 Concessió llicència d’obres a Joan Fortuny Bové
27 Alta padró d’habitants
27 Aprovant despesa assegurança Nissan Micra B-7120-UP
27 Alta padró d’habitants
27 Concessió una bestreta a Montserrat Mesa Martí
27 Baixa padró d’habitants
27 Baixa padró d’habitants
28 Concessió llicència d’obres a Josep Maria Aymar
28 Aprovant liquidació de taxa per retirada de vehicle via pública
28 Atorgar permís d’abocament
28 Alta padró d’habitants
28 Donar de baixa de la comptabilitat
28 Autoritzar a la Policia Local retirar vehicle abandonat
28 Aprovant factura a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
28 Aprovant factures Brothers Projections SL
28 Aprovant liquidació de la taxa per les entrades de vehicles
29 Aprovant activitats per l’àrea de joventut a l’Estiu Jove’00
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29 Concessió llicència per a la instal·lació d’una impremta
29 Alta padró d’habitants
29 Contractació d’una auxiliar administrativa
29 Contractació de tres peons
29 Aprovant relació de despeses
29 Nomenament de quatre agents de la Policia Local.
29 Aprovant l’expedient d’un sistema de control de presència
30 Canvis de domicili
30 Cessament d’un policia municipal
30 Aprovant proposta de prevenció Drogodependències
30 Nomenament d’un policia local

RELACIÓ DE RESOLUCIONS DEL MES D’OCTUBRE DE 2000

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
01 Aprovant expedient del projecte 1a fase del Pont Romà
01 Aprovant expedient del projecte 2a fase del Pont Romà
01 Aprovant reparcel·lació del sector Pla de Palau
02 Concessió llicència instal·lació d’un bar al carrer Font del Ferro
02 Concessió llicència d’obres a Lluís Bonfill Roca
02 Aprovant el contracte de compra de Lletres del Tresor
02 Alta padró d’habitants
02 Aprovant despesa manteniment d’aire condicionat al tanatori municipal
02 Aprovant despesa per instal·lar dotze detectors d’incendis
02 Alta padró d’habitants
02 Baixa padró d’habitants
02 Contractació de dues persones per realitzar cursos de gimnàstica
02 Aprovant conveni “L’Esplai”
02 Atorgar subvenció a l’IES Baix Montseny de Sant Celoni
02 Demanda de procediment contenciós administratiu
02 Aprovant despesa de xandalls pel personal de l’àrea d’Esports
03 Recaptació ingressos a l’activitat de Gimnàstica al Pavelló
03 Aprovant projecte tècnic dels carrers Ramis, Aneto, Aragó etc.
03 Alta padró d’habitants
03 Aprovant despesa de l’assegurança per la moto Vespa 200
03 Aprovant despesa de l’assegurança per la moto Yamaha KT-600
03 Baixa padró d’habitants
03 Baixa padró d’habitants
03 Aprovant despeses del mes d’agost de l’estació depuradora
03 Retornar a la Sra. Eva Serrabassa una garantia definitiva
03 Aprovant subvenció a l’ONG FODDE
03 Aprovant despeses  per les obres de l’escola Pallerola
04 Prendre coneixement de l’informe de serveis a la Biblioteca
04 Concessió llicència d’obres a Maria Esperanza Oliveros
04 Concessió llicència d’obres a Maria Esperanza Oliveros
04 Prendre coneixement de l’informe de les entrades a la piscina municipal
04 Aprovant despeses assegurança furgoneta matrícula B-8111-IH
05 Prendre coneixement dels ingressos publicitat de la festa major
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
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05 Atorgar beques al usuaris del menjador de l’escola Pallerola
05 Baixa padró d’ habitants
05 Concessió pròrroga  a Isabel Vera Martínez
06 Concessió llicència d’obres a Fecsa Enher
06 Concessió llicència d’obres Gas Natural SDG SA
06 Concessió instal·lació d’un local a la Asociación Evangélica
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Baixa padró d’habitants
06 Concessió de bestreta a Marta Prat Iglesias
06 Baixa padró d’habitants
06 Baixa padró d’habitants
06 Aprovant despeses programes i pósters de la festa major
06 Declarar com a residu sòlid urbà el vehicle matrícula B-3216-JB
06 Autoritzar permuta del lloc de treball d’agents de la Policia Local
06 Concessió reserva d’aparcament al carrer Bruc,1
09 Concessió llicència d’obres a Enher SA
09 Concessió llicència d’obres a Enher SA
09 Concessió llicència d’obres a Enher SA
09 Concessió llicència d’obres a Fecsa Enher
09 Concessió llicència d’obres a Salvador Puigvert Rovira
09 Baixa padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Aprovant certificació de l’edifici Unió Batllorienca de La Batllòria
09 Aprovant aportació de fons al Consorci de Turisme del Vallès Oriental
09 Aprovant despeses material pels treballs de jardineria
09 Arxivar expedient sancionador contra Francisco Espinosa Blanco
09 Arxivar expedient sancionador contra Manuel Morales Carrasco
09 Arxivar expedient sancionador contra Oscar Moles Avariento
09 Aprovant despesa projecte tècnic trasllat de l’emissora
09 Aprovant despesa construcció xarxa de comunicació municipal
09 Desestimar una modificació presentada per Alerce Edificios SL
10 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
10 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
10 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
10 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
10 Concessió llicència instal·lació d’un magatzem a la carretera.C-251
10 Concessió llicencia d’obres a Virgínia Ruiz Gil
10 Alta padró d’habitants
10 Baixa padró d’habitants
10 Aprovant despesa arranjament de la rampa d’accés al pavelló
10 Nomenament de Francesc Xavier Fernández
11 Aprovant liquidació dels drets fiscals a Josefa Fernández
11 Prendre coneixement de l’informe programa festa major
11 Aprovant factura lliurada per SIC Bosch SL.
11 Aprovant despesa d’un acumulador per el camp de futbol
11 Baixa padró d’habitants
11 Aprovant aportació econòmica al Fons de Solidaritat
11 Aprovant factures Fusteria Les agudes i Claudi Gómez Marés
11 Aprovant factures lliurada per Eva Serrabassa Marés
11 Aprovant factures lliurada per Jaevam SL
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11 Aprovant factura lliurada per Talleres Mecánicos José Amat SL
11 Nomenament de Sergi Boronat Melini, com a sergent
11 Aprovant concessió d’una subvenció a “Amics d’Africa”
11 Concessió a Emilio Lara la col·locació de taules al avant del bar
13 Contractació d’un Tècnic Superior l’àrea de Recursos Humans
16 Prendre coneixement de les entrades Festa Major de La Batllòria
16 Concessió llicència municipal a Inacsa
16 Denegar recurs de reposició a Restaurant Net, SL
16 Alta padró d’habitants
16 Desestimar recurs formulat pel Sr. Josep Gener Martí
16 Incoar expedient sancionador a la Discoteca Attack
16 Alta padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Permuta del lloc de treball d’agents de la policia local
16 Aprovant despeses de 1000 exemplars de Com és Sant Celoni?
16 Inclusió per omissió al padró d’habitants
16 Incoar expedient de la Sra. Pilar Hugas Jané
16 Aprovant instal·lació de pilones al carrer Esteve Mogas
17 Aprovant projecte tècnic instal·lació il·luminació pista poliespotiva
17 Atorgar canvi de titularitat de bar-cafeteria
17 Concessió llicència d’obres a Carlos Nieto Almendros
17 Acordant canvi d’aprofitament de secà a regadiu
17 Alta padró d’habitants
17 Baixa padró d’habitants
17 Contractació d’un tècnic mig
17 Imposar sanció de trànsit
18 Aprovant el contracte de compra de Lletres del Tresor
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Aprovant despesa subministrament bosses de polietil·le
18 Aprovant relació de liquidacions de la taxa de terrenys
18 Aprovant despesa exposició de Lluís Montaner
19 Recaptació gimnàstica al pavelló
19 Alta padró d’habitants
19 Alta padró d’habitants
19 Donar de baixa l’autorització de venda al mercat setmanal
19 Donar de baixa l’autorització de venda al mercat setmanal
19 Inclusió per omissió al padró d’habitants
19 Donar per presentada la documentació a l’empresa Monsardà
19 Aprovant despesa per l’adquisició de vestuari d’hivern
20 Acceptació renuncia formulada per Oscar Giménez Gómez
20 Concessió llicència d’obres a Àngel Lorente Rodríguez
20 Concessió llicència d’obres a David Rodríguez Zamora
20 Concessió llicència d’obres a Mario González Mesa
20 Concessió llicència d’obres parada al Mercat Municipal
20 Concessió llicència d’obres a Salvador Domènech Grau
20 Concessió llicència d’obres a Temape SL
20 Acceptació renúncia llicència d’un bar al carrer Major105
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20 Alta padró d’habitants
20 Alta padró d’habitants
20 Alta padró d’habitants
20 Contractació d’un tècnic mig
20 Aprovant despeses festa major d’Estiu de La Batllòria
20 Imposar sanció de trànsit
23 Concessió llicència d’ocupació
23 Prendre coneixement de l’informe de la Festa Major de setembre
23 Concessió llicència d’obres a Promotora Nova Bosch SL
23 Concessió  llicència d’obres Construccions Catalunya
23 Concessió llicència d’obres a Felix Funollet Rodríguez
23 Concessió llicència d’obres a Josep M. Espejo Diumenge
23 Denegar sol·licitud de permís  per poder realitzar concerts
23 Contractació  d’un advocat
23 Alta padró d’habitants
23 Aprovant despesa renovar l’assegurança pel Nissan Vanette
23 Baixa padró d’habitants
23 Aprovant execució de l’obra de Unió Batllorienca de La Batllòria
23 Aprovant certificació obres de la plaça de les Illes Belles
23 Contractació d’un tècnic mig
23 Aprovant liquidació a l’empresa Concesionaria Barcelonesa SA
23 Aprovant factures lliurades per Aluminis KM 20 SL
23 Aprovant despeses de Reis i Carnestoltes de La Batllòria
23 Aprovant factura de l’exposició “La Tordera del Montseny”
24 Concessió llicència per ampliació a Uquifa SA
24 Aprovant despesa contractació amb Forest i Jardineria SL
25 Prendre coneixement taxa de serveis a la biblioteca municipal
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Autoritzar al Sr. Josep Prats a circular pel C/ Sant Pere els dies de tancament
25 Arxivar expedient sancionador contra Acirfa Seven SL
25 Imposant sanció de Trànsit a Maria Asunción Gómez Díaz
25 Imposant sanció de Trànsit a José Antonio Molina Martín
25 Imposant sanció de Tràfic a Carlos Moreno Chimenea
25 Imposant sanció de Tràfic a Domingo González Díaz
25 Arxivar expedient sancionador contra el Sr. David Roman
25 Arxivar expedient sancionador contra Eva Ruiz Jiménez
25 Arxivar expedient sancionador contra Francisco Calvo Cahue
25 Arxivar expedient sancionador contra Gemma Calderon
25 Arxivar expedient sancionador contra Grues Pere Puig
25 Arxivar expedient sancionador contra Juan Ferran Machín Morón
25 Arxivar expedient sancionador contra Mohamed Echabbabi
25 Imposant sanció de trànsit a Manuel López Domene
25 Imposant sanció de trànsit a Paquita Fugaroles Vila
25 Arxivar expedient sancionador contra M. Rosa Puchol Tort
25 Arxivar expedient sancionador contra Sandra March Cuadras
25 Imposant sanció de tràfic a Sílvia Serra Luengo
25 Aprovant despesa per la compra d’un moble Rectoria Vella
25 Aprovant despesa pels treballs d’enllumenat de La Batllòria
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
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26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Contractació d’un servei tècnic
26 Aprovant expedient de contractació d’un vehicle 4x4
26 Retornar a Construccions Deumal una garantia definitiva
26 Donar per conclòs expedient de l’Organisme Autònom Local
26 Inclusió per omissió al padró d’habitants
26 Aprovant despeses de factures
26 Concessió al personal funcionari gratificacions
26 Atorgar gratificació
26 Concessió al personal funcionari complement de productivitat
26 Autoritzar a la Policia Local per tal de retirar un vehicle
27 Concessió llicència d’obres a Esteve Tayeda Borrell
27 Alta padró d’habitants
30 Concessió llicència municipal a Givaudan Roure SA
30 Concessió llicència d’obres a Givaudan Ibérica SA
30 Nomenar el Sr. Josep Arenas i Serra com alcalde accidental
30 Alta padró d’habitants
30 Baixa padró d’habitants
30 Baixa padró d’habitants
30 Contractació d’un tècnic mig
30 Aprovant factura lliurada per la Fundació Acció Baix Montseny
30 Aprovant certificació lliurada  per l’empresa Jaevam SL
30 Aprovant pressupost estimatiu de la festa major de novembre
30 Concessió a l’Oficina de Correus informació dels carrers
30 Aprovant relació de despeses entregada per l’Àrea de Cultura
30 Autoritzar a Moto Club Sant Celoni la celebració d’una cursa motociclista
30 Aprovant despesa de l’enllumenat a la parròquia d’Olzinelles
30 Aprovant  despeses nòmina del mes d’octubre
30 Denegar petició de dades individualitzades procedents del padró
30 Aprovant subvenció a l’Associació de Gent Gran L’Esplai
31 Aixecar la suspensió de les obres de Garacor Inversions SL
31 Concessió llicència municipal per l’obertura d’un taller
31 Aprovant llicència d’obres a Salvi Brutau Parera
31 Alta-baixa en el padró d’habitants per canvi de domicilis
31 Aprovant despesa per l’enllumenat públic de La Batllòria

9.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE L'ALCALDIA
REALITZADES EN ELS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de la contractació urgent de diferent
personal feta durant els mesos de setembre i octubre de 2000.

Atès que durant el mes de setembre de 2000 s'ha procedit a la contractació del
següent personal: un peó per realitzar tasques de condicionament de les
instal·lacions esportives, un administratiu i un auxiliar administratiu per
recolzament de la festa major, una persona per suport al servei d’ajuda
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domiciliària, dos peons per recolzament de la festa major, cinc persones per
professors dels cursos de formació d’adults, una persona per la vigilància de la
biblioteca de La Batllòria, tres persones per informació al parc del Montnegre
Corredor, una persona de suport administratiu als Serveis Tècnics, una
persona per execució de projectes d’urbanització, dues persones pel servei al
ciutadà en el Pla d’Ocupació 2000, una persona de suport a l’aula
d’alfabetització per estrangers, una persona de suport al servei d’informàtica i
tres peons per les tasques de prevenció d’incendis en el Pla d’Ocupació 2000.

Atès que durant el mes d’octubre de 2000 s’ha procedit a la contractació del
següent personal: dues monitores per els cursos de gimnàstica del pavelló,
una persona per les tasques de planificació i reestructuració de l’àrea de
Recursos Humans, una persona per substituir una treballadora per maternitat,
una persona per les tasques d’explotació de dades qualitatives i quantitatives
de l’Observatori Socioeconòmic del Baix Montseny, una professora de química
de l’Escola d’adults, i una persona per a la gestió i planificació butlletí
municipal.

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

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

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

Setembre de 2000

Salvador Cardona Olivé Peó
Jordi Jubany Fontanillas Administratiu
Olga Alcaide Ardanaz Auxiliar administratiu
Teresa Espinàs Ortega Treballadora familiar
Carlos Asensio Monrabà Peó
Núria Posa Martínez Peó
Rosa Anfrons Garriga Professora
Jesús Sánchez Caso Professor
Manuela Gallardo Sánchez Professora
Sergi Bernal Escoté Professor
Marina Pardo Alloza Professora
Laura Brutau Perea Auxiliar administrativa
Concepció Teixidor Oliva Informadora
Eloina Martínez Aso Informadora
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Purificación Molina González Informadora
Ana Maria Hernández Fernández Auxiliar administrativa
Robert Álvarez Fernández Arquitecte tècnic
Carme Fernández Gros Auxiliar administrativa
Montserrat Calabuig Burguete Auxiliar administrativa
M. Teresa Codina Ramos Auxiliar administrativa
Mònica Ayza Pérez Auxiliar administrativa
Ginés Fernández Guardia Peó
Josep Ninou Palau Peó
Aurelia Piedehierro Vasco Peó

Octubre de 2000

Beatriu Francès Català Servei de gimnàstica de manteniment
Esther Sánchez Servei d’aeròbic
Isaac Morist Tirado Tècnic superior
Jordi Jubany Fontanillas Tècnic mig
Maria Garcia Brugada Tècnic mig
Àngela Grau Tarragó Tècnic mig
Teresa Pou Busquets Tècnic mig

10.- PRECS I PREGUNTES.

Preguntes que formula el Sr. Alsina del grup municipal d’ERC:

 Com es pot justificar el retard de l’inici d’unes obres pressupostades i
aprovades pel 2000 en el Ple de l’Ajuntament i després dir que, com
que les subvencions del PUOSC i de la Diputació no han arribat, no es
comencen les obres pressupostades per aquest any ? (Plaça de la
Vila, Escola de Música, enjardinament de la biblioteca, etc).

Respon el Sr. alcalde que el fet de formar part del govern municipal és
interessant pels regidors perquè permet entendre la mecànica del que
representa el pressupost de la corporació. Quan es pretén executar una obra o
actuació determinada, el finançament pot venir de vàries maneres: a càrrec de
l’Ajuntament, a través de subvencions, préstecs o mitjançant contribucions
especials. En moltes actuacions es comparteixen dues o més formes de
finançament, que van lligades. Així, per exemple, si una actuació es preveu
que estigui finançada en part per una subvenció i en part per l’Ajuntament, si la
subvenció no arriba, no es pot realitzar l’actuació. Si una obra es finança en
part per contribucions especials dels veïns i en part per l’Ajuntament, mentre
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no estan aprovades les contribucions especials no es pot engegar la
contractació de l’obra. Aquí no hi ha volta de fulla. A principis d’any es van
demanar les subvencions a Generalitat i Diputació per al quadrienni 2000-
2003. Però quan es va elaborar el pressupost de l’any 2000, aprovat si no
recorda malament el mes de març, encara no se sabia el resultat de les
subvencions atorgades, però calia preveure que qualsevol de les actuacions
importants que es volien realitzar s’havien de posar al pressupost per si es
donava el cas que la subvenció atorgada fos per enguany. Per això en el
pressupost de 2000 es van comptabilitzar les actuacions que es pretenen
realitzar durant els quatre anys de mandat. És evident que una obra que es
pretén executar amb subvenció, no es pot realitzar si la subvenció no arriba.

A continuació el Sr. alcalde fa la descripció de diverses actuacions
pressupostades, amb el seu finançament previst, i les subvencions que s’han
aconseguit.

 Com tenim els contactes amb les diferents administracions respecte
del traçat del TAV, el pas a nivell del carrer Doctor Trueta, el pas
soterrani del carrer Roger de Flor i el pas de vianants del carrer Sant
Francesc ?

El Sr. Garcia respon que el tema del tren d’alta velocitat s’està treballant
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya. L’última feina que s’ha fet ha
sigut la de prioritzar els camins veïnals, reflectir-los en plànols i donar les
solucions tècniques més adients pel municipi. Això es presentarà properament
al Ministeri de Foment. En quant als passos a nivell, a través de la Generalitat
s’ha tornat a enviar a Gerència dels Passos a Nivell de RENFE plànols i
documentació del Pla General d’Ordenació de Sant Celoni i s’està pendent de
que es concerti la famosa reunió a Madrid, que ja fa dies que està demanada.

 Com tenim els afers de les següents estacions de servei, detallant-ne
els passos seguits i l’estat actual:
- Estació de servei de la BP.
- Estació de servei de Les Borrelles.
- Estació de servei d’Intermarché.

Respon el Sr. alcalde que en relació a l’estació de servei BP, en l’actualitat
s’està tramitant l’execució de la sentència dictada per la Sala Tercera del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i està
pendent que la Sala contesti l’escrit presentat per la representació de
l’Ajuntament que posava en coneixement que el Pla parcial i el Projecte de
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reparcel·lació del sector estan aprovats definitivament i, per tant, avui seria
possible la instal·lació de la benzinera, prèvies les oportunes llicències. O si és
procedent l’enderroc, que autoritzi a l’administració l’entrada a l’immoble per a
procedir a executar la sentència.

Respecte l’estació de servei de Les Borrelles s’estan tramitant els expedients
d’activitats i d’obres, d’acord amb la resolució de la Sala Tercera del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, i tramitant-se així mateix l’expedient
d’execució de sentència davant la pròpia Sala Tercera.

Pel que fa a l’estació de servei d’Intermarché, s’estan tramitant les llicències.

 Quines van ser les obres demanades al PUOSC pel Consell Comarcal
i quines s’han concedit en referència a Sant Celoni ?

Explica el Sr. alcalde que el Consell Comarcal del Vallès Oriental va
demanar subvenció en el marc del PUOSC per a cinc actuacions:

- Pont sobre el riu Congost entre els polígons industrials Raiguer i el Pedregar.
- Nou dipòsit d’aigües al Turó de la Mare de Déu del Puig de Sant Celoni.
- Construcció d’una rotonda i tram del passeig fluvial entre el carrer Molí de la
sal i fi de terme de Granollers.
- Dipòsit regulador d’aigua potable per a Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i
Riells.
- Rotonda del carrer Veneçuela i carrer Uruguai entre Granollers i La Roca.

Normalment les obres que demana el Consell Comarcal beneficien més d’un
municipi a l’hora. D’aquestes cinc sol·licituds se’n van atorgar quatre: totes
menys la rotonda i passeig fluvial a Granollers. El total de les subvencions
sol·licitades ascendia a 578 milions de pessetes i les subvencions atorgades
pugen a 317 milions. De tota manera les subvencions del PUOSC, tant les que
s’atorguen als Consells Comarcals com als Ajuntaments, no estan encara
aprovades definitivament.

 L’equip de govern ha encarregat a tècnics de la casa o a tècnics
externs la realització d’un estudi que compari i valori l’afectació dels
traçats previstos del TAV a Sant Celoni, per part del Ministerio de
Fomento com per part de Barcelona Regional. Quines en són les
conclusions ?
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Diu el Sr. Garcia que li sorprèn que es formuli aquesta pregunta perquè quan
fa un any i mig o dos el Ministeri de Foment va plantejar possibles traçats del
tren d’alta velocitat a Sant Celoni, els Serveis Tècnics i l’àrea de Medi Ambient
van fer un estudi d’aquests traçats, en base al qual es van plantejar una sèrie
d’al·legacions, que van ser aprovades pel Ple municipal amb la unanimitat de
tots els grups. Aquestes al·legacions es van enviar al Ministeri de Foment en el
seu dia. Per tant, demana que el grup d’ERC s’adreci a Secretaria o als
Serveis Tècnics municipals i demani una còpia d’aquestes al·legacions.

El Sr. alcalde explica que la postura que va acordar el Ple municipal per
unanimitat és la que s’està treballant amb Barcelona Regional i s’està
canalitzant via Generalitat, com ha explicat el regidor d’Urbanisme en la
pregunta número 2, perquè des del Ministeri de Foment s’acabi de decidir per
quin traçat s’opta.

El Sr. Alsina diu que el Consell Comarcal del Vallès Oriental va fer un estudi
d’un traçat alternatiu realitzat per l’empresa Barcelona Regional. Entén que
aquest traçat representa una tercera proposta, apart de les dues que
proposava el Ministeri de Foment. Sobre aquest tercer traçat no hi ha cap
estudi a l’Ajuntament de Sant Celoni que el compari i valori l’afectació que
representa respecte de les altres opcions.

El Sr. Garcia respon que el Ministeri de Foment tenia dues possibles
propostes: una que s'acostava a Sant Celoni i una que se separava de Sant
Celoni. I el tercer traçat de què parla el Sr. Alsina, proposat per Barcelona
Regional, és la segona de les opcions del Ministeri de Foment. Quan es van fer
les al·legacions es va deixar ben clar que l’Ajuntament de Sant Celoni creia
oportú que el traçat passés més amunt de Sant Celoni, quan més allunyat
millor, amb una cota més baixa i amb uns terraplens i talussos diferents als
proposats, amb menys impacte ambiental. I això és en el què s’ha estat
treballant. Ofereix al Sr. Alsina que pugi als Serveis Tècnics a revisar els
projectes i veurà que són exactes.

El Sr. alcalde diu que fins que no es disposi del projecte constructiu no es
podrà afirmar res, perquè els Ajuntaments fan les seves demandes però no se
sap si el Ministeri de Foment les recollirà o no. Caldrà estar a l’aguait i procurar
que se’ns escolti.

El Sr. Alsina manifesta que en això hi estan d’acord tots.

Prec que formula el Sr. Alsina del grup municipal d’ERC:
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 Si la voluntat de l’equip de govern, i bàsicament de l’Alcaldia, és la de
permetre la participació i la màxima transparència en la gestió
municipal, és molt difícil entendre que per contestar l’estat actual de
les inversions pressupostades per a l’exercici de 2000, es triguin 4
mesos. Es demana a l’equip de govern seriositat amb els
compromisos que adquireix en els Plens, a l’hora de fer arribar la
informació que se li demana.

Precs que formula el Sr. Gómez del grup municipal del PP:

  El dilluns se’l va convocar a _ de 2 del migdia a la sala de
comissions per a assistir a la mesa de contractació de les obres
d’urbanització de dos carrers. Va esperar una estona, però veient
que passaven més de 20 minuts de l’hora prevista i encara no havia
aparegut ningú va decidir marxar. Demana al Sr. alcalde una mica
més de respecte i de consideració vers els grups de l’oposició.

El Sr. alcalde explica que a l’hora prevista per fer la mesa de contractació, ell
estava atenent una trucada i quan va acabar va anar a Secretaria, però el Sr.
secretari estava parlant també per telèfon. Quan va acabar, van passar a la
sala de comissions per fer la mesa de contractació, però li van dir que el Sr.
Gómez havia marxat. Prega una mica de responsabilitat per part de tots: de
vegades no ve d’un quart d’hora en qüestions importants com la urbanització
de carrers. És costum de l’equip de govern que a les meses de contractació
es convidi els grups de l’oposició, per una més gran transparència, i així es
continuarà fent, encara que un regidor no tingui paciència per esperar-se una
mica. El que està clar és que el retard no es va fer amb cap mala fe.

  L’altre dia va anar a Secretaria a mirar la documentació de l’estudi
de llocs de treball de l’Ajuntament, i va estar temptat d’anar-s’ho a
llegir al lavabo perquè és una vergonya que en un Ajuntament com
aquest l’oposició no disposi ni d’una cadira ni d’una trista taula on
poder mirar els expedients.

Diu el Sr. alcalde que aquest és un tema redundant i que s’està a l’espera de
poder traslladar algun dels serveis de l’edifici de l’Ajuntament a un altre
equipament municipal, alliberant espais per tal que els grups municipals
tinguin un lloc adequat. Seria bo que el Sr. Gómez recordés que ell va ser
regidor entre els anys 1979 i 1983 i que mai els grups polítics han tingut un
espai propi. Sembla com si ara això li vingués de nou. La intenció de l’equip
de govern és la de fer-ho i espera que quan es faci, així ho reconegui.
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Pregunta que formula el Sr. Pascual del grup municipal d’IC-V:

 El grup municipal d’IC-V ha rebut un escrit dels veïns de la zona de
la Creu exposant les molèsties que els hi comporten els actes de la
festa major que es fan en aquesta zona i demanant si es pot canviar
el lloc d’ubicació d’aquests actes. Pregunta el Sr. Pascual si s’ha
valorat aquesta petició i si s’ha estudiat la idoneïtat de la Creu ja que
sembla que es planteja com un lloc fix per a futures festes majors.

El Sr. Arenas contesta que l’àrea de Cultura s’ha posat en contacte amb la
persona que està al capdavant dels veïns de la Creu, per traslladar-li la
inquietud de l’equip de govern de què es fes aquest escrit de queixes sense
haver fet una petició de reunió prèvia amb l’Ajuntament, perquè l’equip de
govern està obert a qualsevol canvi d’impressions. Dins el debat que manté
l’àrea de Cultura amb les entitats i els col·laboradors en el tema de la festa
major, aquest any es va posar sobre la taula el fet de buscar altres
alternatives al lloc de la Creu. És a dir, que aquesta zona no es planteja com
a ubicació fixa i definitiva d’una part dels actes de la festa major. Les dues
vegades que s’ha fet la festa major a la Creu s’ha passat una carta
explicativa als veïns del que s’hi faria. Després es va fer una valoració de la
festa i un dels punts que es van tractar va ser el tema de com va quedar la
Creu després dels actes festius, acordant-se de dotar molts més recursos en
aquest sentit, si es decideix tornar a utilitzar la zona de la Creu en futures
ocasions. Als promotors de l’escrit que han rebut els grups de l’oposició se’ls
ha traslladat la posició de l’equip de govern d’estar obert a qualsevol idea de
millora.

Pregunta que formula el Sr. Figueras del grup municipal de CiU:

 El Sr. alcalde ha parlat de poder disposar d’un local per als grups de
l’oposició. Demana si pot concretar una mica més al respecte
d’aquesta qüestió.

Explica el Sr. alcalde que des de fa anys l’Ajuntament s’ha anat dotant de
serveis i l’edifici s’ha quedat petit. Per això, s’ha considerat que els Serveis
Tècnics es podrien ubicar en un altre lloc, donada també la manca d’espai
de què disposen on són ara. Així, si es desocupa el segon pis de
l’Ajuntament, es miraria de no ubicar-hi cap més servei i poder disposar
d’aquesta manera d’espais per als grups polítics.
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I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió a la
1:00 hores del dia 29 de novembre de 2000, i s'estén la present acta de la
que jo, el secretari municipal, en dono fe.

L’alcalde     El secretari


