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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 25 DE GENER DE 2001.

Sant Celoni, 25 de gener de 2001.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:15 hores de
la nit, 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, la regidora 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 accidental Joan Muntal Tarragó.

Excusa la seva assistència la regidora Pilar Martí Coll.

El Sr. alcalde dóna la paraula al públic assistent per si algú vol preguntar o
comentar alguna qüestió relacionada amb l’ordre del dia de la sessió d’avui,
sense que ningú faci ús de la paraula.

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

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
distribuït juntament amb la convocatòria d'aquest Ple. En no formular-se cap
reparament, per unanimitat, s'acorda la seva aprovació.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD PEL QUAL ES RESOL EL
CONCURS D’IDEES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC DE
CONSTRUCCIÓ D’UN EQUIPAMENT ESPORTIU COMPOSAT D’UN
PAVELLÓ TRIPLE, UNA PISCINA COBERTA I UNA SALA POLIVALENT.
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El Sr. alcalde explica que s’han presentat tres propostes a la convocatòria
del concurs d’idees per a la redacció del projecte tècnic de construcció de
noves instal·lacions esportives a Sant Celoni. Per valorar cada proposta
segons els criteris establerts a les bases del concurs, es va constituir una
comissió tècnica entre els membres del jurat, formada per tècnics i per
regidors de l’equip de govern i dels grups municipals de CiU i ERC. En base
al document elaborat per la comissió, el jurat va puntuar els tres treballs, i
avui es proposa al Ple que ratifiqui la decisió del jurat i declari guanyador del
concurs al treball presentat sota el lema PAVPISSAL. Aquesta proposta ha
de servir de base per a la redacció del projecte tècnic de construcció de les
noves instal·lacions esportives i a partir d’aquí es podrà engegar el concurs
per a l’adjudicació de l’obra. Segons les bases del concurs el guanyador
s’emportarà un premi de 400.000 pessetes i el segon classificat un premi de
100.000 pessetes.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que des de l'àrea d'Esports s’ha emprès una tasca d'anàlisi i planificació
de l'esport municipal de Sant Celoni que ha seguit, en resum les següents
etapes:

• Estudi i inventari de les instal·lacions esportives amb les que compta el
municipi, amb expressió del seu estat de conservació i adaptació a les
condicions d'ús actuals.

• Estudi del personal que actualment presta els seus serveis a l'àrea
d'Esports i la seva adequació al servei que s'ofereix al públic.

• Nivell d'ús de les instal·lacions esportives municipals.
 
 Atès que d'aquestes dades s’ha elaborat un Pla estratègic de treball de
l'àrea, pels exercicis 2000 a 2003 pel foment de l'esport dins el municipi que,
posat en relació amb les instal·lacions esportives actuals, ha donat com a
resultat un càlcul de necessitats de la població de Sant Celoni que cal
atendre.
 
 Atès que la resposta a la demanda potencial de serveis esportius que es
generarà en un futur proper al municipi passa per disposar dels
corresponents equipaments esportius, a través de remodelar els
equipaments existents actualment i de construir-ne de nous..
 
 Atès que per part de l'àrea d’Esports es considera que els equipaments
esportius de nova construcció necessaris al municipi de Sant Celoni són els
següents:
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• Un pavelló triple - PAV-3
• Una piscina coberta - PCO- 3
• Una sala polivalent

Atès que ja es disposa dels terrenys on és previst situar els nous
equipaments esportius, amb la qualificació urbanística adequada.

Atès que la Generalitat de Catalunya ha convocat concurs per a l'atorgament
de subvencions adreçades a la construcció d'equipaments esportius, motiu
pel qual és necessari comptar amb un projecte tècnic que defineixi els nous
equipaments, als dobles efectes de poder sol·licitar els corresponents ajuts i
procedir a la seva execució.

Atès que l'equipament a construir té prou entitat i tindrà un significat
emblemàtic dins la població, es va considerar adequat convocar un concurs
d'idees als efectes de què la corporació municipal pogués triar entre diverses
alternatives arquitectòniques, cosa que, de ben segur, comportarà una
millora en la qualitat de l'equipament en general.

Atès que el Ple de la corporació en sessió del dia 14 de juny de 2000, aprovà
les bases reguladores del concurs d’idees per a la redacció del projecte
tècnic de construcció d’uns nous equipaments esportius consistents en: un
pavelló triple, una piscina coberta i una sala polivalent.

Atès que el corresponent anunci de convocatòria va ser publicat en legal
forma, arrel del qual van presentar-se tres propostes d’idea per a la
realització de l’actuació municipal citada, sota els lemes següents:

• Pavpissal
• L’envelat
• ST. C.

Atès que en data 20 de desembre de 2000 es va reunir el jurat qualificador
del concurs i va procedir a l’obertura de les propostes presentades, les quals
van ser objecte d’anàlisi acurat i d’informe per part de la comissió tècnica
nomenada als efectes en el si del jurat.

Atès que l’informe de la comissió tècnica va ser sotmès al jurat qualificador
del concurs, el qual en sessió celebrada el dia 17 de gener de 2001, a la
vista d’aquest informe i d’acord amb els criteris de puntuació establerts a les
bases del concurs, va efectuar la següent proposta de qualificació:
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Lema Autors
Guanyador Pavpissal Francisco Fernández López

En segon lloc L’envelat Eulàlia Cucurella Montané
Lluís Parramon Elorza
Emma Tahull Navarro

En tercer lloc St. C Josep Carrero Fernández
(Carrero i Armadas SA)

De conformitat amb tot l’anterior, a proposta de la Comissió informativa
d'Educació, Cultura, Esports, Joventut, Participació Ciutadana, Benestar
Social i Sanitat, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Declarar finalitzat el concurs d’idees per a la redacció del projecte
tècnic de construcció d'un equipament esportiu composat d'un pavelló triple,
una piscina coberta i una sala polivalent.

Segon.- Resoldre el concurs declarant que el seu resultat, de conformitat
amb la proposta efectuada per part del jurat qualificador del mateix, és el
següent:

Lema Autors
Guanyador Pavpissal Francisco Fernández López

En segon lloc L’envelat Eulàlia Cucurella Montané
Lluís Parramon Elorza
Emma Tahull Navarro

En tercer lloc St. C Josep Carrero Fernández
(Carrero i Armadas SA)

Tercer.- Atorgar, de conformitat amb l’anterior, els premis que es diuen a
continuació:

Lema Autors Premi
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Guanyador
1er premi

Pavpissal Francisco Fernández López 400.000 ptes

Guanyador
2on premi

L’envelat Eulàlia Cucurella Montané
Lluís Parramon Elorza
Emma Tahull Navarro

100.000 ptes

Quart.- Notificar aquests acords als interessats per al seu coneixement i als
efectes escaients, dins el termini de 10 dies comptats des de l’endemà de
l’adopció d’aquest acord, amb expressió dels recursos a que tinguin dret.

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

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NOVES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I PER AL CONDICIONAMENT
D’INSTAL·LACIONS EXISTENTS.

El Sr. Casado explica que l’Ajuntament de Sant Celoni vol demanar
subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la construcció de noves
instal·lacions esportives: una piscina coberta, un pavelló triple i una sala
polivalent, les quals han sigut objecte d’un concurs d’idees per a la redacció
del projecte tècnic, tal com s’ha comentat en el punt anterior d’aquesta
sessió. També es demana subvenció per al condicionament d’instal·lacions
existents: la reordenació del Camp Municipal d’Esports i la construcció de
vestidors al camp de futbol de Can Sans.

Indica el Sr. alcalde que feia anys que no s’obrien línies de subvenció en
matèria d’equipaments esportius, però el passat mes de novembre per
resolució del Conseller de Cultura es va aprovar aquesta convocatòria de
subvencions, a la que es vol acollir l’Ajuntament de Sant Celoni. Esperem
que se’ns atorgui un ajut econòmic que faciliti tirar endavant unes obres de
l’abast i de la importància com les que estan projectades.

El Sr. Figueras pregunta de quina quantitat total disposa la Generalitat de
Catalunya per atorgar aquestes subvencions.

El Sr. Casado diu que la Generalitat destinarà 6.000 milions de pessetes per
a tot Catalunya en el marc d’aquestes subvencions, el 85 % dels quals es
destinaran a subvencionar instal·lacions de nova construcció i el 15 %



6

restant a la remodelació i el condicionament d’instal·lacions existents. Però si
d’aquestes quantitats restem els imports que s’emporten les Diputacions de
Girona, Tarragona i Lleida, els diners a repartir entre tots els municipis que
opten a les subvencions no són massa elevats. De tota manera, s’ha
d’intentar.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que l’àrea municipal d’Esports ha dut a terme una tasca d’anàlisi i
planificació de l’esport a Sant Celoni, consistent en fer un inventari de les
instal·lacions esportives municipals, una anàlisi del nivell d’ús d’aquestes
instal·lacions i un estudi del personal adscrit a l’àrea.

Atès que, a partir d’aquestes dades i amb l’objectiu de fomentar l’esport dins
el municipi, s’ha elaborat un Pla estratègic de treball de l'àrea d’Esports, per
als exercicis de 2000 a 2003 que inclou un càlcul de les necessitats de la
població de Sant Celoni en matèria esportiva, que cal atendre.

Atès que la resposta a la demanda potencial de serveis esportius que es
generarà en un futur proper al municipi passa per disposar dels
corresponents equipaments esportius, a través de remodelar els
equipaments existents actualment i de construir-ne de nous.

Atès que el Pla estratègic elaborat per l’àrea Esports considera que els
equipaments esportius de nova construcció necessaris al municipi de Sant
Celoni han de ser un pavelló triple, una piscina coberta i una sala polivalent.

Atès que ja es disposa dels terrenys on és previst situar aquests nous
equipaments esportius, amb la qualificació urbanística adequada.

Atès que s’ha convocat un concurs d’idees per a la redacció del projecte
tècnic de construcció de noves instal·lacions esportives a Sant Celoni,
havent-se escollit una proposta guanyadora per part del jurat qualificador del
concurs en data 17 de gener de 2001.

Atès que, respecte de les instal·lacions esportives existents i com a prioritats
més importants, des de l’àrea d’Esports es considera necessari engegar el
projecte de reordenació de les instal·lacions del camp municipal d’esports i la
construcció de vestidors al camp de futbol de Can Sans.

Atès que la Generalitat de Catalunya per Resolució del Conseller de Cultura
de 15 de novembre de 2000 ha convocat concurs públic per a la concessió
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de subvencions per a la construcció i el condicionament d’equipaments
esportius en el període 2001-2003.

Atès que les entitats o corporacions sol·licitants de subvencions podran optar
entre dues formes de finançament: mitjançant línia de crèdit específica de
l’Institut Català de Finances o per execució anticipada de la inversió.

Atès que les bases d’aquesta convocatòria estableixen que, entre altra
documentació necessària, caldrà aportar certificació acreditativa de l’acord
d’aprovació per l’òrgan competent de la corporació, de l’actuació per la qual
es sol·licita la subvenció, de la forma de finançament per la que s’opta i del
compromís d’invertir la diferència entre el cost total de l’obra i la part
subvencionada.

A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar l’execució de l’actuació consistent en la construcció de
noves instal·lacions esportives a Sant Celoni, composades per un pavelló
triple, una piscina coberta i una sala polivalent, així com l’execució del
projecte de reordenació del camp municipal d’esports i la construcció de
vestidors al camp de futbol de Can Sans.

Segon.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya una subvenció per a les
obres descrites, en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a
la construcció i condicionament d’equipaments esportius, aprovada per
Resolució del Conseller de Cultura de 15 de novembre de 2000.

Tercer.- Aprovar que la forma de finançament per la qual opta l’Ajuntament
de Sant Celoni, en el cas de resultar beneficiari de la subvenció, és
mitjançant execució anticipada de la inversió per part de la corporació,
pagant la Generalitat la subvenció mitjançant lliuraments plurianuals.

Quart.- Adquirir el compromís formal d’invertir en l’actuació subvencionada
la diferència entre el cost total de l’obra i l’import de la subvenció que
s’atorgui.

Cinquè.- Autoritzar el Sr. alcalde als efectes de la signatura de tota la
documentació necessària per a l'efectivitat dels acords presos.
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4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD A LA GENERALITAT
DE CATALUNYA D’UN AVANÇAMENT EN L’EXECUCIÓ DE LA
INVERSIÓ PER A LA REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA,
INCLOSA DINS EL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA
(PUOSC) ANUALITAT 2003.

El Sr. alcalde diu que, com es recordarà, fa uns dos anys també es va
convocar un concurs d’idees per a la remodelació de la plaça de la Vila. El
projecte tècnic redactat en base a la proposta guanyadora, està ara aprovat
inicialment i aviat es podrà procedir a la licitació per a adjudicar les obres.
Aquesta actuació està subvencionada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya, per a l’anualitat 2003, però es vol demanar a la Generalitat que
concedeixi autorització per poder avançar l’execució de l’obra, encara que la
subvenció no es cobraria fins l’any 2003.

El Sr. Pascual pregunta a què és degut aquest interès en avançar l’execució
de les obres de remodelació de la plaça de la Vila.

El Sr. alcalde explica que el concurs d’idees es va convocar fa dos anys. Ara
el projecte tècnic ja està fet i cal evitar que quedi desfasat. Però la raó
fonamental de demanar aquest avançament radica en què l’equip de govern
creu que a la plaça de la Vila li convé un condicionament i un canvi de
fesomia. Per això es va demanar la subvenció a la Generalitat, encara que
aquesta ha determinat que la subvenció sigui per a l’anualitat de 2003. Les
altres dues obres que tenim subvencionades pel PUOSC (3ª fase de la
urbanització de la plaça de les Illes Belles i enllumenat de La Batllòria) són
per al 2001. La voluntat de l’equip de govern és que enguany es comencin
aquestes obres i les de la plaça de la Vila, encara que sovint es critiqui que
tot es deixa pel final per fer-ho coincidir amb període electoral.

Indica el Sr. Pascual que l’informe de Secretaria parla de que l’atribució del
PUOSC corresponent al bienni 2002-2003 no està encara formulada
definitivament. Pregunta si no es corre un cert risc volent executar l’obra
enguany de manera avançada.

El Sr. secretari diu que, fins i tot, tampoc la subvenció per al 2001 no està
aprovada pel Govern de la Generalitat. De moment és una atribució inicial
formulada per la Comissió de Cooperació Local. Les subvencions del
PUOSC per a aquest quadrienni van molt endarrerides en els seus tràmits.

El Sr. alcalde diu que, si la Generalitat autoritza l’avançament de l’obra de
remodelació de la plaça de la Vila, no hi ha cap risc.
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Després d’aquestes intervencions i,

Atès que per Decret 74/2000 de la presidència de la Generalitat de
Catalunya es va convocar la formulació del Pla únic d’Obres i Serveis de
Catalunya pel quadrienni 2000-2003.

Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament Sant Celoni de 5 de maig de
2000 es va formular la demanda corresponent al Pla incloent, les obres que
es relacionen a continuació:

• Remodelació de la plaça de la Vila
• Rehabilitació de l’edifici de la Unió Batllorienca (3ª fase)
• Urbanització de la plaça de les Illes Belles (3ª fase)
• Enllumenat de La Batllòria

 
 Atès que un cop presentada la demanda, i prèvia la tramitació reglamentària,
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, per
escrit de data 24 de novembre de 2000, ha comunicat formulació del PUOSC
2000-2003 que correspon a Sant Celoni i l’atribució dels exercicis de 2000 i
2001 que és a l’hora formulació definitiva, amb el següent contingut:
 

• Enllumenat de La Batllòria..............................................................2001
• Urbanització de la plaça de les Illes Belles (3ª fase)...................... 2001
• Remodelació de la plaça de Vila.................................................... 2003

Atès que per part de l’Ajuntament de Sant Celoni es disposa del projecte
executiu corresponent a l’actuació de remodelació de la plaça de la Vila, el
qual ha estat aprovat de forma inicial, per la qual cosa és possible, a nivell
jurídic, la seva execució dins l’exercici de 2001.

Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni pot disposar dels recursos financers
necessaris per a avançar l’execució de l’obra de l’anualitat 2003 a l’anualitat
2001, suportant la càrrega financera, rescabalant-se de l’ajut previst al
PUOSC durant l’exercici de 2003.

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals.

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

Primer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, l’autorització per a la
contractació i execució dins l’exercici de 2001 de les obres corresponents a
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la remodelació de la plaça de la Vila que, amb un pressupost d’execució per
contracta de 90.642.000 pessetes i una subvenció inicial de 38.750.000
pessetes, és inclosa dins l’atribució inicial del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya dins l’anualitat de 2003.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya als efectes
de la seva tramitació i concessió de l’autorització sol·licitada.

Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què
pugui signar quanta documentació sigui procedent als efectes de l’efectivitat
dels acords presos.

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI SIGNAT AMB LA
PROPIETAT DE LA FINCA ANOMENADA “LES LLOBATERES” PEL
QUAL ES FA DONACIÓ D’AQUESTA FINCA A FAVOR DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.

El Sr. Pascual diu que s’està parlant de la donació de la finca de “Les
Llobateres” a l’Ajuntament, però no es diu de que hi haurà una ampliació de
l’explotació d’àrids en aquesta finca durant 10 anys.

El Sr. alcalde explica que el termini d’explotació d’una cantera no té límit.
Ara, a través d’aquest conveni, l’extracció i explotació d’àrids a la finca de
“Les Llobateres” té una autorització acotada a un màxim de 10 anys.
Aquesta limitació de temps va lligada a una ampliació de l’extracció i a un
major rebaix en el nivell de les terres, que permetrà la posterior adequació
com a zona d’aiguamolls. Per això es modifica el projecte de l’activitat i es
redacta un projecte de restauració del paisatge, que farà possible la
recuperació d’una zona de ribera. Aprofundir més en l’explotació afavorirà
als titulars de la cantera perquè n’obtindran més rendiment i també afavorirà
a la zona on posteriorment hi ha d’haver els aiguamolls. En el termini màxim
de 10 anys, ha de concloure l’extracció d’àrids i ser restaurada
paisatgísticament la finca, per passar a mans de l’Ajuntament.

El Sr. Pascual pregunta si la restauració de la finca no es farà fins al final
dels 10 anys, o s’anirà fent de forma simultània a l’explotació.

El Sr. alcalde respon que es pot fer de les dues maneres: simultaniejar
l’activitat extractiva i la restauració del paisatge, o bé revegetar la finca al
final quan l’explotació hagi conclòs.
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El Sr. Pascual pregunta si al conveni es garanteix suficientment que es faci
la revegetació de la finca.

El Sr. alcalde diu que hi ha uns avals que ho garanteixen, i que la signatura
d’aquest conveni és molt important perquè representarà la recuperació d’un
ecosistema en una àrea de ribera de més de nou hectàrees, de forma
gratuïta per al municipi.

El Sr. Figueras diu que, consultat l’expedient, no hi ha vist cap informe de
l’àrea de Medi Ambient.

El Sr. alcalde diu que l’àrea de Medi Ambient coneix el tema i n’està al
corrent en tots els seus punts. Des del primer moment ha intervingut en les
negociacions i, especialment, en el projecte de restauració. Fa pocs dies va
venir a Sant Celoni la Directora General de Patrimoni Natural de la
Generalitat, i li va semblar molt positiva la signatura d’aquest conveni.

El Sr. Pascual pregunta si, independentment del conveni per a la cessió de
la finca, l’empresa explotadora de l’extracció d’àrids està obligada igualment
a fer una restauració del paisatge.

El Sr. alcalde respon que sí, però només a reomplir de terres. En canvi ara
no serà així, sinó que es deixarà la finca en les condicions d’una zona de
ribera, amb aiguamolls.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que l’empresa Sefel SA és propietària de la finca coneguda amb el nom
de “Les Llobateres” situada al paratge de Fuirosos, en terme municipal de
Sant Celoni.

Atès que la qualificació urbanística d’aquesta finca és la de sòl no
urbanitzable 22.II – Àrea de ribera amb regulació específica, els objectius de
la qual són els de conservació i regeneració dels ecosistemes aquàtics i
boscos de ribera, per la qual cosa la vocació d’aquesta finca és la de
preservació de l’entorn amb les seves característiques naturals.

Atès que Sefel SA desenvolupa a la finca de “Les Llobateres” una activitat
d’explotació i extracció d’àrids, que disposa de la preceptiva llicència
municipal.

Atès que Sefel SA ha sol·licitat de l’Ajuntament de Sant Celoni una nova
llicència per incrementar l’explotació d’aquesta activitat extractiva, que
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comportarà una modificació del disseny morfològic d’excavació, dirigit a la
consecució del disseny definitiu de restauració i revegetació paisatgística de
la finca, per a condicionar-la com a zona humida.

Atès que Sefel SA i l’Ajuntament de Sant Celoni han convingut en la
signatura d’un conveni per tal que, un cop exhaurida l’activitat  d’explotació i
extracció d’àrids a “Les Llobateres”, l’esmentada finca pugui passar a formar
part del patrimoni municipal a fi i efecte de preservar el seu destí i afectar-lo
al servei que li és propi, de conservació de l’entorn natural.

Atès que en data 15 de gener de 2001 s’ha signat el conveni que estableix
els pactes pels quals Sefel SA fa donació a l’Ajuntament de Sant Celoni de la
nua propietat de la finca de “Les Llobateres”, reservant-se el donant
l’usdefruit de la finca per un termini de 10 anys, a comptar des de l’aprovació
del conveni, quedant consolidada des d’aleshores la plena propietat a favor
de l’Ajuntament de Sant Celoni.

Atès que el conveni estableix també l’obligació de Sefel SA de restaurar
paisatgísticament la finca, d’acord amb el que s’indica en el projecte tècnic
d’ampliació de l’activitat extractiva, projecte que ha de servir de base per a
l’obtenció de la nova llicència municipal.

Atès que, segons allò pactat, el conveni no serà executiu fins i tant no sigui
aprovat pel Ple municipal i l’Ajuntament no atorgui la nova llicència
d’explotació sol·licitada per Sefel SA.

A la vista d’aquests antecedents,

A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per dotze vots favorables
de la senyora Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega, Garcia,
Pujol, Checa, Casado, Alsina, Segarra i Pascual, i amb quatre abstencions
dels senyors Ruiz, Figueras, Giol i Gómez, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar el conveni signat en data 15 de gener de 2001 entre
l’Ajuntament de Sant Celoni i Sefel SA, empresa que desenvolupa l’activitat
d’explotació i extracció d’àrids a la finca de “Les Llobateres”, situada al
paratge Fuirosos del terme municipal de Sant Celoni, segons el qual conveni
Sefel SA fa donació d’aquesta finca a l’Ajuntament, a fi i efecte de preservar
el destí que li és propi, de conservació de l’entorn natural.
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Segon.- Acceptar la donació de la finca de “Les Llobateres” a favor de
l’Ajuntament de Sant Celoni, d’acord amb els termes que s’estableixen al
conveni signat entre ambdues parts.

Tercer.- Autoritzar el Sr. alcalde per a la signatura de tota la documentació
necessària per a l’efectivitat dels acords anteriors.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI
SIGNAT AMB LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA URBANITZACIÓ CA
L’ABRIL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE A AQUESTA URBANITZACIÓ.

Intervé el Sr. Pascual i diu que abans el conveni establia el subministrament
d’aigua potable a Ca l’Abril per un termini de cinc anys, renovables per
períodes d’igual durada. En canvi ara el servei es prestarà per l’Ajuntament
de Sant Celoni de forma indefinida fins que l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera ho pugui assumir. Pregunta a què ens obliga aquesta
modificació en el conveni signat.

El Sr. alcalde explica que no era possible mantenir una clàusula com la que
es va pactar inicialment, de prestar un servei per a cinc anys. Això podia
deixar en una situació d’indefensió a la Junta de Compensació de Ca l’Abril,
perquè al cap d’aquest temps l’Ajuntament de Sant Celoni es podia negar a
donar aigua i obligar a renegociar les condicions. Per altra part, legalment no
té cabuda aquest pacte perquè l’aigua és un servei públic que no es pot
deixar de prestar. La xarxa de subministrament d’aigua de Ca l’Abril és
propietat  de la Junta de Compensació i es traspassarà a l’Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera, que prestarà el servei d’aigua potable al sector
quan estigui en disposició de fer-ho.

Pregunta el Sr. Figueras a quin criteri responen els 35 milions de pessetes
pactats, que la Junta de Compensació abonarà a l’Ajuntament de Sant
Celoni pel servei d’aigua potable.

Explica el Sr. Garcia que aquesta quantitat està en funció del número
d’habitatges que es poden construir en el sector de Ca l’Abril. S’ha agafat
com a referència un pacte anterior pel subministrament d’aigua a la zona del
Temple, però aplicant valors més elevats. Val a dir que els promotors de Ca
l’Abril haguessin volgut pactar una quantitat més barata.
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El Sr. alcalde diu que la Junta de Compensació ja ha abonat l’import acordat,
del que s’ha deduït la quota urbanística que correspon pagar a l’Ajuntament
de Sant Celoni com a propietari de parcel·les en el sector de Ca l’Abril.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que la Junta de Compensació de la urbanització Ca l'Abril, del municipi de
Santa Maria de Palautordera, va plantejar la possibilitat de que el servei
d’abastament d’aigua potable a les parcel·les de la urbanització pogués ser
prestat per l’Ajuntament de Sant Celoni des de la seva xarxa municipal d’aigua.

Atès que el motiu d’aquesta petició radica en la ubicació física de la
urbanització Ca l'Abril, sensiblement distant del nucli urbà de Santa Maria de
Palautordera, cosa que dificulta el subministrament d’aigua potable per part del
seu municipi.

Atès que es va considerar que la millor solució seria que l’Ajuntament de Sant
Celoni, situat geogràficament més proper al nucli a abastar, realitzés la
prestació del servei d’aigua al sector Ca l’Abril.

Atès que, per tot això, el Ple municipal en sessió del dia  5 de maig de 2000
va aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a signar entre
l’Ajuntament de Sant Celoni i la Junta de Compensació de Ca l’Abril, als
efectes de regular la prestació del servei d’aigua potable a aquesta
urbanització.

Atès que, posteriorment i arrel de diverses reunions, ambdues parts han
considerat oportú introduir en el conveni aprovat les següents modificacions:

• Canviar en el pacte 3r la forma de pagament de la quantitat que la Junta
de Compensació abonarà a l’Ajuntament de Sant Celoni pel servei, de
manera que el pagament no es farà en terminis sinó en una sola vegada
dins els 10 dies següents a la signatura del conveni.

• Suprimir el pacte 8è on s’establia que Sorea SA, concessionària del
servei municipal d’abastament d’aigua potable a Sant Celoni, hauria
d’examinar la xarxa de subministrament d’aigua contemplada al projecte
d’urbanització de Ca l’Abril. La supressió  d’aquest punt ve donada pel fet
que les obres d’urbanització del sector ja són acabades i que la xarxa
d’aigua s’ha fet sota la supervisió i les indicacions de Sorea SA.

 
• Canviar el pacte 13è on es determinava una durada del conveni per a

cinc anys, renovables per períodes d’igual duració, de forma que ara
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s’estableix una durada indefinida del conveni fins que l’Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera assumeixi el servei per si mateix.

Atès que en data 16 de gener de 2001 l’alcalde de l’Ajuntament de Sant
Celoni i el president de la Junta de Compensació de Ca l’Abril han procedit a
la signatura del conveni, que incorpora les modificacions que s’han esmentat
respecte de l’esborrany aprovat pel Ple municipal.

Atès que segons determina el propi conveni, aquest no tindrà validesa fins i
tant no sigui aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni.

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

Primer.- Aprovar el conveni signat en data 16 de gener de 2001 entre
l'Ajuntament de Sant Celoni i la Junta de Compensació de la urbanització Ca
l'Abril, als efectes de regular la prestació del servei d'abastament d'aigua
potable a aquest sector, amb les modificacions introduïdes respecte de
l’esborrany aprovat pel Ple municipal en sessió de 5 de maig de 2000.

Segon.- Notificar aquest acord als interessats en el termini de deu dies, a
comptar des de l’endemà de la seva adopció.

Tercer.- Autoritzar el Sr. alcalde per a la signatura de tota la documentació
necessària per a l'efectivitat dels acords presos.

7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL III CONVENI DE COOPERACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PLA SUPRAMUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE
LES DROGODEPENDÈNCIES DEL BAIX MONTSENY.

El Sr. Vega diu que s’ha repartit a tots els regidors una carpeta amb
informació sobre aquest tema i a la Comissió informativa també se’n va
parlar. Creu que és important aquest tercer conveni perquè això significa que
n’hi ha hagut dos d’anteriors i pel destacable treball tècnic que s’ha fet a
nivell comarcal en matèria de prevenció de drogodependències. Inicialment
van signar el primer conveni 8 ajuntaments, els de la zona del Baix
Montseny, però ara en són 11, amb la incorporació de Llinars, Vilalba i
Vilamajor. Aquest pla es porta des de l’àrea de Benestar Social però també
hi participen tècnics de les àrees de Joventut i Educació, i tècnics de
diverses àrees d’altres municipis.
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El conveni de cooperació s’estructura en tres ponències: l’aplicació i el
seguiment del Pla de prevenció de les drogodependències, les accions de
prevenció en els centres educatius i el programa d’intercanvi de xeringues.
Procedeix a explicar el Sr. Vega quines són les actuacions més importants a
destacar dins de cada ponència.

El Sr. Alsina comparteix l’opinió de que aquest és un servei molt important
per a la comarca del Baix Montseny, que s'està realitzant força bé des de
l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Sant Celoni, de manera
mancomunada amb la resta de pobles de la zona. Voldria fer només un
comentari. Es parla de que hi ha un òrgan que es reunirà en sessió plenària
una o dues vegades a l’any, en la que hi participen un munt d’entitats i
organismes: regidors dels governs municipals, directors de centres escolars,
presidents d’AMPAS, animadors socioculturals, representants d’entitats
juvenils, exdrogadictes... És curiós que es convidi a més d’un centenar de
persones en aquest Plenari i, en canvi, no hi siguin presents els regidors de
l’oposició.

El Sr. alcalde diu que es pot comentar aquesta qüestió amb els altres
ajuntaments, perquè no és decisió d’un sol municipi. De tota manera, es
tracta d’un òrgan de caràcter tècnic, i els regidors que hi són presents són
els responsables de les àrees que més directament  intervenen en el pla
(Sanitat, Benestar Social, Joventut, Educació...). No hi és present, per
exemple, el regidor d’Urbanisme.

Diu el Sr. Alsina que, en la seva opinió, és contradictori que en una reunió
plenària d’aquest abast no es compti amb els membres dels ajuntaments
que estan a l’oposició. Si, per exemple, hi són convidats representants de les
associacions de veïns, més dret hi tenen a assistir els regidors dels grups
polítics No ho diu amb ànim de crítica, però sovint es parla de la participació
ciutadana i després s’oblida als propis representants de la ciutadania.

El Sr. alcalde diu que es traslladarà aquest suggeriment i es veurà la
possibilitat d’ampliar el Plenari, tal com demana el Sr. Alsina.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que el problema de l'abús de substàncies tòxiques i de les
drogodependències és d'abast mundial i ens afecta a tots, però amb
característiques pròpies i certament diferenciades a Europa, a Catalunya i al
Baix Montseny.
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Atès que el Pla supramunicipal de prevenció de les drogodependències del
Baix Montseny neix de la voluntat dels alcaldes i regidors dels municipis de
la zona, conscients de que la problemàtica que genera l'abús de drogues o
drogodependències avui dia provoca una gran preocupació social i un esforç
econòmic important per part de totes les administracions i de la societat.

Atès que els objectius de l'esmentat Pla són, entre altres, els de conèixer la
realitat del fenomen al Baix Montseny, fer estudis, sistematitzar el
coneixement dels indicadors indirectes, augmentar la informació i la formació
en general de la població respecte del risc i del consum de drogues i, en
especial, la d'aquells col·lectius professionals o agents de salut que poden
incidir de manera efectiva en el control i l'atenció preventiva i assistencial
dels drogodependents, així com sensibilitzar i educar la comunitat davant la
problemàtica de l'abús de substàncies tòxiques.

Atès que l’article 25.k de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim
local, assenyala que la prestació dels serveis socials és competència del
municipi.

Vist l’informe de l’interventor municipal que figura a l’expedient.

A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar el III Conveni de cooperació a signar amb els Ajuntaments
de Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant
Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera,
Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra, i amb el
Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al desenvolupament del Pla
supramunicipal de prevenció de les drogodependències del Baix Montseny,
que pretén realitzar diferents accions encaminades a la prevenció de l’abús
de les substàncies addictives.

Segon.- Autoritzar el Sr. alcalde per a la signatura de tota la documentació
necessària per a l’efectivitat de l’acord anterior.

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI D’EXTINCIÓ DEL DRET
D’ARRENDAMENT QUE OSTENTEN EL SR. BLAI RIU COTS I LA SRA.
JOSEFA POU PARERA SOBRE EL LOCAL DE PROPIETAT MUNICIPAL
SITUAT A L’EDIFICI DE CAN RAMIS.
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Intervé el Sr. Pascual i diu que els arrendaments dels tres locals de Can
Ramis, que fins ara tenia llogats l’Ajuntament, s’han valorat de forma molt
diferent, i li agradaria saber quin criteri s’ha seguit en cada cas per resoldre
el cessament d’aquests drets d’arrendament. Pregunta si en la negociació es
pacta en funció del que pressioni l’altra part.

El Sr. alcalde diu que en dos d’aquests casos, els llogaters de les botigues
estaven interessats en la possibilitat de fer una permuta dels seus drets de
lloguer per una parada del mercat municipal. En el cas del Sr. Riu,
l’Ajuntament només disposava d’una parada per permutar, la parada 17, que
després dels anys transcorreguts des de l’inici de la concessió del mercat, té
un valor actual de 1.887.000 pessetes. El que és més important és que a
partir d’ara tots els locals de Can Ramis han quedat buits i l’Ajuntament
podrà destinar-los al que consideri necessari.

El Sr. Pascual diu que el passat 25 d’abril l’Ajuntament va enviar una carta al
Sr. Riu dient que, segons la vigent Llei d’arrendaments urbans, el contracte
es va extingir per jubilació. Pregunta si això significa que, un cop jubilat el
llogater, ja no tenia cap dret sobre el local i no cabia negociar.

Respon el Sr. alcalde que aquesta qüestió l’han portada els serveis jurídics
de l’Ajuntament, però li sembla que el Sr. Riu estava en situació de baixa
laboral i que la seva esposa també podria tenir alguns drets sobre el local.
Tot va iniciar-se perquè el Sr. Riu va manifestar la seva voluntat de
traspassar-se la botiga i va oferir a l’Ajuntament el dret de tempteig, per un
valor de traspàs de 6.000.000 de pessetes. Això va portar l’Ajuntament a
iniciar les negociacions.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a la permuta dels drets d’arrendament que
ostenten el Sr. Blai Riu Cots i la Sra. Josefa Pou Parera sobre el local
municipal situat als baixos de Can Ramis, pels drets d’una parada al mercat
municipal d’abastament.

Atès que el Sr. Blai Riu Cots és llogater de la botiga propietat de
l’Ajuntament de Sant Celoni, situada a l’edifici de Can Ramis, a la plaça de la
Vila número 24.

Atès que el Sr. Blai Riu Cots estaria disposat a renunciar als seus drets
arrendaticis, a canvi de l’atorgament dels drets de la parada numero 17 del
mercat municipal d’abastament, destinada a l’activitat de tocineria.
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Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni estaria disposat a cedir els drets de la
parada 17 del mercat municipal si el Sr. Blai Riu Cots renuncia als seus drets
de llogater i posa a disposició de l'Ajuntament el local de Can Ramis, lliure
de cap càrrega i al corrent del pagament dels lloguers i de les despeses que
el seu funcionament hagi pogut comportar.

Atès que amb aquests antecedents i previ informe del lletrat assessor, en
data 11 de desembre de l’any 2000 es va signar conveni de permuta de
drets entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el Sr. Blai Riu Cot i la seva esposa
Sra. Josefa Pou Parera, amb els següents pactes:

“PRIMER.- Els compareixents reconeixen la veracitat dels antecedents
pactes.

SEGON.- En aquest acte el Sr. Blai Riu Cots renuncia als drets
arrendaticis que  ostenta sobre el local situat a la plaça de la Vila número
24, deixant l'esmentat local a disposició de l'Ajuntament, lliure de cap
càrrega ni gravamen i al corrent de pagament de les despeses que per
serveis i subministres pugui tenir i al corrent de pagament de les rendes
de lloguer.

TERCER.- L' Ajuntament cedeix al Sr. Riu els drets que ostenta sobre la
parada numero 17 del mercat municipal, valorada en 2.360.000
pessetes, amb tots els elements inherents a la seva adjudicació, i això
des de la data en que aquest document sigui aprovat pel Ple de
l'Ajuntament de Sant Celoni.

QUART.- En la data d'aprovació d'aquest acord pel Ple municipal
quedarà resolt el contracte locatici que uneix al Sr. Blai Riu Cot amb
l'Ajuntament de Sant Celoni, encara que, això no obstant, s'atorga un
termini de 1 mes a contar des de la data d'aprovació d'aquest conveni
pel Ple, al Sr. Blai Riu Cots per tal que pugui desallotjar el local
esmentat, sense que això s'entengui de cap de les maneres com un
atorgament de drets sinó com una concessió graciable per a fer més
planer el desallotjament.

En el cas que el local no sigui desallotjat en el termini d'un mes a
comptar des de la data d'aprovació d'aquest document pel Ple municipal,
es pacta expressament que el Sr. Blai Riu Cots abonarà a l'Ajuntament
la suma de 10.000 pessetes diàries per cada dia que transcorri fins al
total desallotjament del local.
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CINQUÈ.- El local haurà de ser lliurat en bones condicions d'ús i al
corrent de pagament de totes les despeses.

SISÈ.- Present en aquest acte l’esposa del Sr. Blai Riu Cots, Na Josefa
Pou Parera, i coneixent  els pactes d’aquest conveni, els accepta i en
cas que fos procedent, renuncia a qualsevol dret que pugui ostentar
sobre el local propietat de l’Ajuntament de Sant Celoni i que el seu marit
tenia arrendat.

SETÈ.- Als efectes de pagament de rendes de lloguer, el contracte
locatici que uneix el Sr. Blai Riu Cots amb l’Ajuntament de Sant Celoni
queda resolt en la data d’avui. I per tant, el Sr. Riu només haurà
d’abonar la renda fins el dia 31 de desembre d’enguany, encara que, si
fos procedent, el Ple de l’Ajuntament es celebri amb posterioritat.”

Atès allò establert a l'article 47 i següents del Reglament del patrimoni dels
ens locals de Catalunya, en concordància amb l'article 194 de la Llei 8/1987,
de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

Vistos els informes emesos pel lletrat assessor, l’aparellador dels Serveis
Tècnics i el secretari i interventor municipals.

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

Primer.- Ratificar el conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el Sr.
Blai Riu Cots i la Sra. Josefa Pou Parera, per a la permuta dels drets
d’arrendament que ostenten aquests últims sobre el local municipal situat als
baixos de Can Ramis, pels drets sobre la parada 17 del mercat municipal
d’abastament.

Segon.- Facultar l'Alcaldia per tal que pugui signar tots els documents
necessaris per a dur a bon terme aquesta operació de permuta.

9.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
D’UNA TAXA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
MUNICIPAL DE CONTROL D’ANIMALS DE COMPANYIA.

Explica el Sr. alcalde que, tal i com ja es va comentar a la Comissió
informativa, el servei de control d’animals de companyia el prestava fins ara
la Diputació de Barcelona. Al deixar-lo de prestar, els diversos ajuntaments
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han buscat solucions per a evitar que els animals abandonats no estiguin
lliures pel carrer, amb el risc que això comporta. Per la informació de què es
disposa, més endavant s’instal·larà a Granollers un lloc d’acollida d’animals,
de caràcter públic. De moment, l’ajuntament de Sant Celoni ha de prestar
aquest servei al municipi i, per això, es proposa l’ordenació d’una taxa que
cobreix una part del cost que representa la recollida de l’animal, la seva
recuperació segons els dies que ha estat al dipòsit o el seu sacrifici, si ningú
no el reclama.

Pregunta el Sr. Pascual on serà aquest dipòsit d’animals.

El Sr. alcalde diu que el dipòsit serà propietat d’una empresa homologada,
que compleixi amb tots els requisits que marca la llei. Ja se n’ha buscat
alguna i ara caldrà veurà quina és la millor.

El Sr. Pascual indica que normalment les taxes cobreixen el cost d’un servei,
de manera que no hi ha beneficis ni pèrdues. Però sembla que amb aquesta
taxa que es proposa, l’ajuntament hi perdrà diners.

El Sr. alcalde explica que s’ha buscat una taxa que no sigui prohibitiva per
elevada, per a evitar que la gent, quan ja no desitgin tenir un animal a casa,
no l’abandonin enlloc d’entregar-lo per al sacrifici o adopció. O per a evitar
també que si un animal és recollit al carrer, els seus amos no el vagin a
buscar al dipòsit i l’abandonin a la seva sort. De tota manera aquesta taxa
cobrirà un temps d’impàs, a l’espera de tenir el servei supramunicipal de
Granollers.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que la nostra societat ha experimentat un gran increment en la tinença i
gaudi d’animals de companyia, principalment gats i gossos, comportant
l’existència d’una densa població d’aquests animals.

Atès que malauradament algunes persones, afortunadament les menys,
ostenten comportaments poc solidaris i incívics, abandonant a la seva sort
els animals de companyia que fins poc temps abans havien acollit als seus
domicilis.

Atès que el municipi de Sant Celoni no es sostrau a aquesta tendència,
verificant-se algun comportament d’aquestes característiques que és
agreujat pel comportament de persones foranies al municipi i que abandonen
els seus animals en ell, cosa que empitjora considerablement la
problemàtica.
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Atès que el fet d’abandonar els animals genera una situació de perill
potencial, i en algun cas real, pel fet de què molts dels animals de
companyia que actualment tenen les famílies poden ser agressius i, fins i tot,
perillosos per les seves característiques racials o pel seu propi
abandonament, cosa que sumada a la problemàtica sanitària que presenten
aquests animals no controlats dóna lloc a la necessitat de la intervenció
municipal en el exercici de les seves competències.

Atès que el servei de recollida i eliminació d’animals de companyia té un cost
considerable per a les arques municipals, unit a la necessitat de
responsabilitzar els propietaris dels animals que adopten i d’evitar el foment
de l’abandonament, es fa recomanable la imposició d’una taxa per a la
prestació del servei municipal de control d’animals de companyia.

Atès l’informe econòmic financer emès per la Intervenció municipal, als
efectes de fixar la quantia de la taxa i les tarifes a aplicar.

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals i el projecte
de text de l’ordenança fiscal.

A proposta de la Comissió informativa d'Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar provisionalment l’acord d’imposició d’una nova taxa per a la
prestació del servei municipal de control d’animals de companyia, a prestar
per l’Ajuntament de Sant Celoni de conformitat amb la normativa d’aplicació.

Segon.- Aprovar provisional l’ordenança fiscal número 23, als efectes
d’ordenar el tribut en els seus elements essencials.

Tercer.- Exposar al públic aquest acord, juntament amb l’expedient del que
porta causa, a través dels corresponents edictes a inserir al tauler d'edictes
de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província i a un diari dels de major
circulació de la província, als efectes del general coneixement i de què tot
aquell que ostenti la condició d’interessat pugui examinar la documentació i
presentar quantes al·legacions consideri adients.

Quart.- Determinar que en cas que no es presenti cap al·legació a
l’expedient i a l’aprovació provisional de l’acord d’imposició i l’ordenança
fiscal, s’entendrà que l’aprovació resta elevada a definitiva i es procedirà a la
seva publicació, així com el text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de la
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Província, als efectes de la seva entrada en vigor que es produirà l’endemà
de la seva publicació.

Cinquè.- Habilitar el Sr. alcalde, o persona en qui delegui, als efectes de la
signatura de quanta documentació sigui necessària per a l’efectivitat dels
acord presos.

En aquest moment, l’interventor Sr. Muntal abandona temporalment la sessió
del Ple que es celebra, per ser part implicada en el següent punt de l’ordre
del dia que a continuació es tractarà.

10.- CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL SR. JOAN MUNTAL TARRAGÓ PER A L’EXERCICI
DEL SEU TREBALL COM A FUNCIONARI MUNICIPAL I DE L’ACTIVITAT
PRIVADA DE PROFESSIONAL INDEPENDENT D’ACORD AMB LA SEVA
TITULACIÓ ACADÈMICA.

Explica el Sr. alcalde que aquesta és una qüestió que la llei regula amb molt
detall, determinant tot un seguit d’aspectes legals i de condicionants que
l’interessat ha de complir per no incórrer en causes d’incompatibilitat laboral.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que a la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament de Sant Celoni
existeix la plaça d'economista, coberta en propietat pel funcionari de carrera
Sr. Joan Muntal Tarragó, el qual així mateix desenvolupa amb caràcter
accidental la funció d’interventor.

Atès que l’àrea de Recursos Humans va emetre una circular, difosa entre
tots els treballadors de l’Ajuntament, manifestant la necessitat de que tot
aquell que pogués estar incurs dins una possible situació d’incompatibilitat o
que desenvolupés un altre lloc de treball al sector públic o privat, ho havia de
posar en coneixement de l’àrea de Recursos Humans.

Atès que el Sr. Joan Muntal Tarragó, en data 15 de gener de 2001, ha
sol·licitat a l’Alcaldia que es declari la compatibilitat de l’exercici del seu lloc
de treball a l’Ajuntament de Sant Celoni i de l’activitat privada de professional
independent llicenciat en Ciències Econòmiques i llicenciat en Ciències
Polítiques i Sociologia.
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Atès que en el seu escrit l’interessat es compromet a que en cap cas la
suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no
superarà la jornada ordinària de l’administració incrementada en un 50 %, i
que l’exercici de la seva activitat privada no incorrerà en cap dels supòsits
d’incompatibilitat establerts a l’article 330 del Reglament de personal al
servei de les entitats locals.

Atès allò que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques, i el Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, i d’altres normes concordants.

Vistes les anteriors consideracions i d'acord amb l'article 50,2 K/ de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

Vist l’informe emès pel secretari municipal.

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

Primer.- Declarar la compatibilitat del Sr. Joan Muntal Tarragó, funcionari de
carrera que ocupa la plaça d'economista a la plantilla orgànica de
l’Ajuntament de Sant Celoni i que desenvolupa accidentalment la funció
d’interventor municipal, per tal que pugui realitzar tasques de caràcter privat
que siguin compatibles amb les seves funcions dins l’Ajuntament, amb
especial subjecció a les següents condicions, que han de mantenir-se durant
tot el temps en què el funcionari comptabilitzi les seves tasques al sector
públic i privat :

• Que el resultat de l’activitat professional no hagi de ser sotmès a
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’ens local en el
que el funcionari presti els seus serveis.

• Que l’activitat professional no hagi de requerir la coincidència d’horari o
de presència física de l’interessat amb el que tingui establert
l’Ajuntament.

• Que no pertanyi a òrgans de govern de societats, empreses o entitats
que es relacionin directament amb el departament on el funcionari presta
els seus serveis

• Que no pertanyi a òrgans de govern de societats, empreses o entitats
que siguin concessionàries, contractistes d’obres, de serveis o de
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb
participació o aval de l’Ajuntament.
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• Que no participi en més d’un 10 % en el capital de les societats referides
al punt precedent.

• Que les tasques professionals a desenvolupar en el sector privat no es
relacionin, s’hagin relacionat en els darrers dos anys o, es prevegi que
s’han de relacionar en el futur, amb les funcions que desenvolupa a
l’Ajuntament.

• Que la tasca a realitzar fora del sector públic no requereixi una presència
del funcionari superior al 50 % de la jornada setmanal desenvolupada a
l’Ajuntament.

• Que no desenvolupi activitats de gestoria, mediació, representació i
defensa d’interessos de particulars davant l’entitat local o dels seus
organismes.

• Que al complement específic que percebi el funcionari no s’inclogui el
factor d’incompatibilitat.

• Que no tingui declarada compatibilitat per al desenvolupament d’un
segon lloc al sector públic, si entre tots dos es supera la jornada màxima
establerta per l’Ajuntament.

Segon.- Determinar que en cas de què no es compleixi alguna de les
condicions abans esmentades, cessarà automàticament l’autorització de
compatibilitat, amb les conseqüències jurídiques que per a aquests casos
preveu l’ordenament jurídic.

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat en el termini de deu dies a
comptar des de la seva adopció, per al seu coneixement i als efectes
escaients, amb expressió dels recursos a que tingui dret.

Quart.- Autoritzar el Sr. alcalde, o persona en qui delegui, per tal de què signi
tota la documentació necessària per a l’efectivitat dels acords presos.

En finalitzar aquest punt de l’ordre de dia, l’interventor Sr. Muntal s’incorpora
de nou a la sessió del Ple que es celebra.

11.- ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LA RENÚNCIA DEL SR. ANTONI RUIZ
ÁLVAREZ, CAP DE LLISTA DE CIU, A LA SEVA CONDICIÓ DE REGIDOR
I SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DE CREDENCIAL COM A REGIDOR
ELECTE EN FAVOR DE LA PERSONA QUE LI PERTOQUI PER ORDRE
DE LLISTA ELECTORAL.
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Manifesta el Sr. Castaño que el temps que ha pogut compartir amb el Sr.
Ruiz en el consistori, malgrat que curt, ha estat interessant. Ell, com a
alcalde, li agraeix especialment la seva predisposició a col·laborar i assistir a
les diverses reunions a les que se l’ha convocat, sempre amb un caire
positiu i demostrant un interès per conèixer els temes a tractar. Sembla ser
que el Sr. Ruiz s’ha plantejat un nou enfocament de la seva vida i li desitja
que tot vagi molt bé en aquesta nova etapa de la seva vida.

El Sr. Ruiz explica que ara marxarà a viure a la ciutat de Granada i que la
seva intenció és repartir-se la residència a cavall entre aquí i allà. Si
abandona el seu càrrec de regidor és precisament perquè ha optat per un
canvi de vida en una nova companyia, no pas perquè estigui descontent de
la política i dels companys. Com s’acostuma a dir: any nou vida nova !

El Sr. alcalde, en nom de tots els regidors, dóna les gràcies al Sr. Ruiz i li
desitja molta sort en el seu nou futur.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l'escrit de renúncia formulat pel Sr. Antonio Ruiz Álvarez, regidor d'aquesta
corporació, presentat al registre general de la corporació en data 30 de
novembre de 2000 amb número 2000/6852.

Atès l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, l'article 9.4 del Reial Decret 2598/1986 de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals, i la Instrucció de 19 de juliol de 1991 de la Junta Electoral
Central sobre substitució de càrrecs representatius locals.

Atès que d'acord amb l'article 182 de la referida Llei orgànica del règim electoral
general correspon, segons la llista electoral de la candidatura concorrent per la
coalició Convergència i Unió (CiU) a les eleccions locals celebrades el 13 de
juny 1999, atribuir la condició de regidora d'aquest Ajuntament a la Sra. Josefa
Lechuga García (Independent).

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 i prendre raó de la renúncia a la seva condició de regidor
d'aquest Ajuntament formulada pel Sr. Antonio Ruiz Álvarez en escrit de data
30 de novembre de 2000, amb número de registre d'entrada 2000/6852.
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Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, amb la petició
que procedeixi d'acord amb l'article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general i la Instrucció de 19 de juliol de 1991 de la
Junta Electoral Central, a atribuir la condició de regidora d'aquesta corporació a
la Sra. Josefa Lechuga García (Independent).

Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde per tal que signi qualsevol documentació
necessària per a l’execució del presents acords.

A continuació, demana el Sr. alcalde si algun grup municipal vol presentar
alguna moció al Ple, per la via d’urgència.

El Sr. Alsina distribueix entre els assistents el text d’una moció en què es
proposa l’adhesió al “Manifest pel diàleg, la pau i la llibertat”. Explica que en
els últims dies tota una sèrie d’intel·lectuals, entitats, ajuntaments i
organismes públics s’han posicionat a favor d’aquest manifest. El grup
municipal d’ERC presenta aquesta moció al Ple municipal per la via
d’urgència perquè considera que és un tema suficientment important, que
està en boca de tothom.

El Sr. Alsina procedeix a llegir el contingut de la moció que, textualment, diu
així:

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PROPOSANT L’ADHESIÓ AL “MANIFEST PEL DIÀLEG ,
LA PAU I LA LLIBERTAT”

En els últims mesos, la societat catalana ha hagut de manifestar-se en
repulsa pels assassinats dels regidors del PP, José Luis Casado i Francisco
Cano Consuegra, del militant socialista Ernest Lluch Martín, i el policia local
de Barcelona Juan Miguel Gerbilla Valladolid, atemptats comesos per
l’organització terrorista ETA.

Les multitudinàries manifestacions que han tingut lloc a Catalunya no s’han
limitat a blasmar la violència etarra sinó que han enviat un mandat clar per al
diàleg. Aquest mandat ha provocat, en el si de la societat catalana, un estat
d’opinió generalitzat que exigeix als responsables polítics buscar fórmules
viables i sinceres, destinades a resoldre el conflicte i a aïllar els violents.

En consonància amb aquest estat d’opinió, un nombrós grup de personalitats
de diversos àmbits de la societat catalana ha impulsat el “Manifest pel diàleg,
la pau i la llibertat.” El manifest, que ha estat àmpliament publicitat a nivell de
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premsa, està rebent centenars d’adhesions de persones, entitats i
institucions de tot el país.

És per això que el grup municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament de
Sant Celoni, l’aprovació dels següents ACORDS:

Primer.- Adherir-se al “Manifest pel diàleg, la pau i la llibertat”.

Segon.- Trametre copia d’aquest acord al president del Parlament de
Catalunya, als diferents grups parlamentaris i a les associacions
municipalistes de Catalunya.

Tercer.- Publicar en el butlletí municipal “La Casa de la Vila” la presa
d’aquest acord.

Llegit el text de la moció, intervé el Sr. Arenas i diu que aquest és un tema
prou important i que, per la seva complexitat, el grup municipal el PSC
necessitaria fer un debat intern. Fins i tot dins el mateix grup poden haver-hi
diferents estats d’opinió i diverses posicions davant del manifest. A més, no
considera prou justificada la urgència de la moció.

El Sr. Gómez diu que s’adhereix totalment al contingut de la moció, per
veure si d’una vegada per totes s’acaben aquests assassinats i desapareix la
por que té la gent.

El Sr. Arenas reitera que, previ a tractar el contingut de la moció, el seu grup
es qüestiona primer la seva urgència.

El Sr. Pascual diu que no coneix de manera literal el text del manifest.
Comparteix el seu esperit, però li agradaria saber el contingut d’allò que es
proposa aprovar. Per altra part, la urgència de la moció li sembla molt
aleatòria. A vegades algunes urgències poden ser molt discutibles.

El Sr. Alsina diu que la urgència de presentar ara aquesta moció és perquè
el manifest ha sortit publicat a tots els diaris i està en boca de tothom. Per
això, s’ha aprofitat la celebració d’aquest Ple ordinari per a presentar-la. Es
pot debatre en un proper Ple, però és en aquests moments quan el tema
està viu i considera que deixar-lo per més endavant farà que el tema es
refredi.

El Sr. Capote diu que, en la seva opinió, aquest és un tema prou important
com perquè es consideri la necessitat d’un debat intern en el si dels grups.
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Cal tenir present que s’ha signat un pacte antiterrorista entre els dos partits
majoritaris a Espanya, pacte que ha estat qüestionat des d’alguns sectors
perquè es diu que és excloent. El debat, doncs, és molt més profund perquè
el manifest qüestiona aquest pacte. Ja fa dies que el Ple es va convocar i la
moció es podia haver presentat amb antelació, fent possible que els grups
municipals haguessin estudiat el contingut del manifest, i avui es pogués fer
aquí un debat digne. Amb això, indica el Sr. Capote, no vol dir que ell estigui
ni a favor ni en contra del manifest, només vol centrar una mica una qüestió
tan important com aquesta, i no pas aprovar coses que venen ordenades
des dels partits. Temes com aquest s’han de tractar amb tota serietat.

El Sr. Alsina diu que aquí ningú ha estat parlant en broma. És cert que
algunes mocions, com aquesta, procedeixen del partit al que representen,
però són els regidors de cada poble els qui decideixen presentar-les o no al
Ple municipal. Així, amb el seu company de grup han decidit presentar
aquesta moció per la via d’urgència. Si l’haguessin tingut abans, abans
l’haguessin presentat. És cert que hi ha un debat molt de fons i se’n pot
parlar en un altre Ple, però si es deixa que el tema es refredi, no tindrà
l’abast informatiu que es pretén, i perdrà el significat i l’interès que té en
aquest moment.

El Sr. Capote vol puntualitzar que quan ha parlat de broma, es referia al fet
d’haver de parlar d’un tema tan important avui a les 12 hores de la nit, quan
el Ple està convocat de fa dies. Li sembla una broma, entre cometes, que
aquesta moció entri avui per urgència, quan s’hauria d’haver tingut un espai
de temps suficient per discutir-la i clarificar, com a partits i com a persones,
quina és la postura de cadascú. El tema de fons és molt important, perquè
qüestiona el pacte antiterrorista que alguns qualifiquen d’excloent, i per això,
votarà que no a la urgència de presentar la moció.

El Sr. Alsina reitera que ja ha explicat el motiu de presentar-la avui.

El Sr. alcalde diu que no es coneix prou bé el text del manifest i que hi ha
més d’un regidor que no se l’ha llegit. El mateix passa amb el document que
formalitza el pacte antiterrorista. En la seva opinió, cal conèixer primer el
manifest, de manera que en un proper Ple tothom pugui votar en
conseqüència i amb coneixement de causa.

A la vista d’aquestes intervencions, es decideix deixar sobre la taula la
moció presentada pel grup municipal d’ERC per a l’adhesió al “Manifest pel
diàleg, la pau i la llibertat.”
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Seguidament el Sr. Figueras diu que el grup municipal de CiU presenta una
moció per a l’adhesió a la campanya “Un país, una bandera”, perquè en
el balcó dels Ajuntaments figuri únicament la bandera catalana. A aquesta
campanya ja s’hi han adherit 150 municipis de tot Catalunya, 13 dels quals
són del Vallès Oriental. Potser no és una qüestió d’extrema urgència, però la
campanya és coneguda de tots i no té massa complexitat. Si sembla, es pot
llegir el text de la moció per tenir-ne una idea més propera, i si no, demana
que s’incorpori en l’ordre del dia del proper Ple i es posposi el possible
debat.

El Sr. Arenas indica el mateix que ha comentat abans al Sr. Alsina: si s’ha de
votar la urgència de la moció, s’hauria de llegir tota per poder saber si és
urgent o no. I si es considera que és urgent, després els grups polítics
haurien de reunir-se per debatre’n el contingut. Per altra banda recorda que
amb el Sr. Pascual es va acordar que abans de que es tractés una moció en
el Ple, se’n passaria còpia a tots els regidors perquè tothom pogués conèixer
mínimament el text, encara que no s’hagués pogut debatre. Per tant, o es
llegeix íntegrament tota la moció per poder votar la urgència o es deixa per a
una altra sessió.

El Sr. Pascual és de l’opinió que es podria deixar per al proper Ple ordinari,
tractant-la abans a la Comissió informativa corresponent.

El Sr. Figueras accepta que es faci així.

Intervé el Sr. alcalde i diu que el tema de què tracta la moció no és urgent
perquè ja fa temps que se’n parla. A més, li sembla que hi ha incongruències
i contradiccions en el seu redactat, perquè en els acords que es proposen es
barreja el tema de les banderes i el de les federacions esportives catalanes.

Diu el Sr. Figueras que tot forma part del mateix manifest de suport a la
campanya.

El Sr. alcalde recorda que fa uns dos anys el Ple municipal va aprovar una
moció de suport a les federacions esportives catalanes, i es van recollir
signatures que després van ser enviades a la plataforma promotora de la
campanya. Per això, creu que caldria revisar el text de la moció, per no
repetir un acord que ja es va prendre en el seu dia.

A la vista d’aquestes intervencions, es decideix deixar sobre la taula la
moció presentada pel grup municipal de CiU per a l’adhesió a la campanya
“Un país, una bandera”, als efectes que pugui ser revisat el seu contingut.
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12.- 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:

 Un escrit del portaveu del Grupo Parlamentario Socialista i un escrit del
portaveu del Grupo Parlamentario Popular en el Congrés dels Diputats,
informant haver rebut la notificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament de
Sant Celoni sobre la incorporació dels serveis de rodalies de Renfe a la
integració tarifària aprovada per l’autoritat del transport metropolità.

 
 Una carta de la Federació de Serveis i Administracions Públiques de

Comissions Obreres manifestant el seu desacord amb l’increment del 2%
dels salaris públics per a l’any 2001 que estableixen els Pressupostos
Generals de l’Estat, corresponent a la previsió de l’IPC, previsió que en
opinió del sindicat és del tot allunyada de la realitat.

 
 Una carta del Director General d’Administració Local de la Generalitat de

Catalunya, informant de la concessió d’una subvenció de 40.000.000
pessetes cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional,
per a l’actuació anomenada Restauració del Pont Trencat i recuperació
mediambiental.

 
 Un escrit del Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Sr.

Xavier Pomés, comunicant el proper desplegament dels Mossos
d’Esquadra a la comarca del Vallès Oriental, desplegament que
contempla la ubicació  d’una comissaria al municipi de Sant Celoni. Per a
la ubicació d’aquesta comissaria, es demana que l’Ajuntament faci cessió
d’un terreny amb unes determinades característiques.

 
 Una circular de la Federación Española de Municipios y Provincias fent

una crida a la solidaritat i a la cooperació amb els països de
Centreamèrica afectats pel terratrèmol (El Salvador, Guatemala,
Nicaragua i Honduras), perquè les corporacions locals contribueixin en la
mida de les seves possibilitats a la reconstrucció d’aquests països.

 
 Un escrit del director general de l’Autoritat del Transport Metropolità

informant que durant aquest any es portarà a terme el procés
d’implantació del nou Sistema Tarifari Integrat a la regió metropòlitana de
Barcelona, que abasta un total de 200 municipis, entre ells Sant Celoni.
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Amb la implantació d’aquest sistema, els ciutadans podran accedir amb
un sol bitllet a tots els modes de transport públic col·lectiu, pagant un sol
cop pel seu desplaçament.

 
 Un escrit del portaveu del Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel

Canvi al Parlament de Catalunya, informant haver rebut la notificació de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni sobre el cobrament de l’IBI
de les autopistes.

13.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
ADOPTADES EN EL MES DE NOVEMBRE DE 2000.

L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions dictades
durant el mes de novembre de 2000 i la Corporació se’n dóna per
assabentada:

RELACIÓ DE RESOLUCIONS DEL MES DE NOVEMBRE DE 2000

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
02 Recaptació taller de discjòquei
02 Concessió llicència d’obres a Gas Natural  GN-372
02 Concessió llicència d’obres a Gas Natural  GN-373
02 Concessió llicència d’obres a Gas Natural  GN-374
02 Concessió llicència d’obres a Gas Natural  GN-375
02 Concessió llicència d’obres a Juan López Martínez
02 Concessió llicència d’obres a Telefònica
02 Baixa padró d’habitants
02 Declarar incompliment de Gabriel Casas Pérez
02 Requerir a Mercedes Bes per a que procedeixi a efectuar neteja d’herbes
02 Arxivar expedient sancionador
02 Autoritzar instal·lació d’una unitat mòbil
02 Arxivar expedient sancionador
02 Arxivar expedient sancionador
02 Arxivar expedient sancionador
02 Imposant sanció de trànsit
02 Imposant sanció de trànsit
02 Arxivar expedient sancionador
02 Arxivar expedient sancionador
02 Imposant sanció de trànsit
02 Imposant sanció de trànsit
02 Arxivar expedient sancionador
02 Imposant sanció de trànsit
02 Imposant sanció de trànsit
02 Arxivar expedient sancionador
02 Concessió drets funeraris
03 Concessió llicència d’ocupació de l’habitatge
03 Concessió llicència d’ocupació de l’habitatge
03 Concessió llicència d’obres a Gas Natural GN-376
03 Denegant llicència a Pintures Miquel Vich SA
03 Alta padró d’habitants
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03 Alta padró d’habitants
03 Denegar petició de dades individualitzades del padró municipal
03 Imposant sanció de trànsit
03 Imposant sanció de trànsit
06 Denegar llicència a ENHER
06 Concessió llicència d’obres a Com Propietaris C/Barcelona
06 Concessió llicència d’obres a Gabriel Peula Aranda
06 Denegar llicència d’obres a Pintures Miquel Vich SA
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Aprovant factura d’un envelat festa major de La Batllòria
06 Imposant sanció de trànsit
06 Concessió drets funeraris
06 Aprovant factura Impremta Pagès
06 Aprovant concessió subvenció Ass. Catalana d’Estudis Republicans
06 Aprovant concessió subvenció al Club Patí San Celoni
06 Aprovant concessió subvenció a la U.D.Pitres
07 Aixecar ordre de suspensió de llicència municipal
07 Concessió llicència d’obres Gas Natural
07 Concessió llicència d’obres Gas Natural
07 Concessió llicència d’obres Gas Natural
07 Concessió llicència d’obres Telefònica
07 Alta padró d’habitants
07 Requerir la tala d’un arbre
07 Aprovant despesa assegurança Nissan Patrol
07 Aprovant despesa assegurança Mercedes Benz
07 Baixa padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Concessió drets funeraris
08 Concessió llicència d’obres Fundació Acció Baix Montseny
08 Aprovant contracte de compra lletres del Tresor
08 Denegar petició retorn garantia a l’empresa ACISA
08 Alta padró d’habitants
08 Alta padró d’habitants
08 Alta padró d’habitants
08 Retornar a Construccions Barbany la garantia definitiva
08 Concessió bestreta a Antònia Montal Nicolau
08 Resoldre expedient sancionador “Bar Can Botey”
08 Aprovant despesa curs carnet d’instal·lador Jaume Millet
08 Aprovant factura CEDIA
08 Inclusió per omissió padró d’habitants
08 Aprovant despesa adquisició enciclopèdies
08 Aprovant factures de l’espectacle musical Notícies Sonades
08 Imposant sanció urbanística a Formigons Sant Celoni
08 Imposant sanció urbanística
08 Afegint al Projecte de reparcel·lació finca Sector P-2
08 Sol·licitar subvenció a la Direcció General de Patrimoni Natural
08 Arxivar expedient sancionador
08 Arxivar expedient sancionador
08 Arxivar expedient sancionador
08 Arxivar expedient sancionador
08 Arxivar expedient sancionador
08 Arxivar expedient sancionador
08 Desestimar recurs de reposició de Josep M Pascual Clopés
08 Imposant sanció de tràfic
08 Imposant sanció de tràfic
08 Imposant sanció de tràfic
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08 Arxivar expedient sancionador
08 Aprovant despesa mobiliari de la Rectoria Vella
08 Arxivar expedient sancionador
08 Concessió drets funeraris
08 Atorgant pròrroga d’obres a Jaevam SL
08 Autoritzar retirar vehicle Renault GI-0173-S
08 Requeriment a Martí Subirà Sibina
08 Autoritzar retirada del vehicle Talbot B-3405-FM
09 Concessió llicència d’obres Gas Natural 377/2000
09 Concessió llicència d’obres Gas Natural 378/2000
09 Concessió llicència d’obres Gas Natural 383/2000
09 Alta padró d’ habitants
09 Alta padró d’ habitants
09 Baixa padró d’ habitants
09 Autoritzant al Club Ciclista Sant Celoni “1ª Passejada Popular”
13 Concessió llicència d’obres Gas Natural 379/2000
13 Concessió llicència d’obres Gas Natural 381/2000
13 Concessió llicència d’obres Gas Natural 382/2000
13 Concessió llicència d’activitats classificades a Actiprom SL
13 Concessió llicència municipal a SAT
13 Alta padró d’ habitants
13 Aprovant despesa fusteria de l’Ateneu
13 Concessió bestreta Carlos Maestro Santana
13 Baixa padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Concessió pagament a Santi Santamaria per danys a la propietat
13 Contractació  de tres peons
13 Aprovant pagament a l’Ajuntament de Gualba
13 Aprovant despesa d’un fusell anestèsic
13 Estimant recurs de reposició i fixar valor de la sanció
13 Aprovant despesa mobiliari per l’edifici de Can Ramis
13 Aprovant liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys
13 Arxivant expedient per no ser responsabilitat de l’Ajuntament
13 Aprovant despesa senyals canvi de sentit l’avinguda de  la Pau
13 Atorgant subvenció enllumenat Urbanització Can Coll
14 Concessió llicència d’ocupació a Teresa Ibern Costa
14 Atorgar subvenció Esplai de Sant Celoni
14 Concessió llicència d’obres a Fito i Fills
14 Aprovant llicència d’obres a Francisco Rodríguez Piñero
14 Concessió llicència d’obres a Jaume Grau Font
15 Concessió llicència d’obres a Josep Xamaní Puig
15 Aprovant llicència d’obres a Maria Concepció Ragué Mir
15 Declarant caducitat de llicència d’obres
15 Declarant caducitat de llicència d’obres
15 Declarant caducitat de llicència d’obres
15 Alta padró d’habitants
15 Baixa padró d’habitants
15 Baixa padró d’habitants
15 Aprovant despesa de treballs de disseny
15 Aprovant despesa obres carrer interior del cementiri Municipal
15 Aprovant despesa dos cursos de formació
15 Aprovant despesa treballs de control atmosfèric
15 Aprovant despesa treballs de consultoria i assistència tècnica
15 Concessió drets funeraris a Amalia Guerra Crespillo
15 Concessió drets funeraris a Francisco Fernández Mancilla
15 Concessió drets funeraris a Maria Angustias González
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15 Aprovant liquidacions de la taxa de recollida d’escombraries
16 Acordar donar de baixa procés de recobriment d’Alkor Ibérica
16 Aprovant despeses gestionats per l’Àrea de Benestar Social
16 Atorgar canvi de titularitat de un bar restaurant
16 Concessió llicència d’obres a Josep Abel Soto Ramírez
16 Alta padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Inclusió per omissió al padró d’habitants
16 Aprovant renuncia de subvenció
16 Arxivar expedient sancionador
16 Imposant sanció de tràfic
16 Arxivar expedient sancionador
16 Imposant sanció de tràfic
17 Aprovant factura lliurada per Alfa Polaris SL
17 Contractació  d’una auxiliar administrtiva
17 Inclusió per omissió al padró d’habitants
17 Aprovant despesa del projecte Pla de dinamització comercial
17 Aprovant despesa treballs de recerca sobre el Pont Trencat
17 Aprovant factura de Audit Network SL
17 Imposant sanció de tràfic
17 Imposant sanció de tràfic
17 Imposant sanció de tràfic
17 Imposant sanció de tràfic
17 Aprovant despesa mobiliari de l’Escorxador
17 Desestimar recurs per Paquita Fugarolas
17 Aprovant despesa obres pista poliesportiva de Sant Pons
17 Liquidació concessió del servei municipal d’aigües a Sorea SA
20 Acordar que no procedeixi l’aplicació de mesures simples
20 Atorgar permís d’abocament a Delta COLOR, SA
20 Admetre el desestimen de David Rodríguez Zamora
20 Concessió llicència d’obres a Martí Calls Missé
20 Concessió llicència per instal·lació d’un pal per Telefònica
20 Aprovant contracte de compra-venda de Deute públic
20 Concessió a SAT Baix Montseny llicència d’obres
20 Alta padró d’habitants
20 Alta padró d’habitants
20 Alta padró d’habitants
20 Alta padró d’habitants
20 Baixa padró d’habitants
20 Baixa padró d’habitants
20 Baixa padró d’habitants
20 Imposant sanció per incompliment  de l’horari “Bar Can Botey”
20 Contractació d’un Tècnic mig
20 Inclusió per omissió al padró municipal
20 Aprovant despesa de treballs del Pacte Territorial del Baix Mont.
20 Inclusió per omissió al padró municipal
20 Aprovant pagament danys ocasionats durant la Festa Major
20 Requerir a Joaquima Miró per tal que procedeixi a netejar solar
20 Aprovant despesa llapis de colors per la Biblioteca l’Escorxador
20 Aprovant despesa per la compra de quatre ordinadors
20 Aprovant despesa “Lúdic- Mostra interactiva de jocs en català”
21 Atorgar permís d’abocament a Aluminox JM
21 Concessió llicència d’ocupació de quatre habitatges
21 Concessió llicència d’entrada de vehicles
21 Atorgant beques del menjador escolar de l’Escola Pallerola
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21 Autoritzar la Policia Local donar servei de teleassistència
21 Donar de baixa de la taxa per tancament de carrer
21 Donar de baixa de la taxa per tancament de carrer
21 Aprovant liquidacions per ocupació de la via pública
22 Concessió llicència ambiental a Aluminox JM
22 Concessió llicència d’obres
22 Concessió llicència d’obres a Interiores Discoin SL
22 Alta padró d’habitants
22 Aprovant certificació n.2 obres de connexió de claveguera
22 Contractació de 2 peons
22 Inclusió per omissió al padró d’habitants
22 Aprovant relació dels treballs d’ enjardinament Rectoria Vella
22 Aprovant factura lliurada per JAEVAM, SL
22 Aprovant factura lliurada per Manel Amorós i Polo
22 Aprovant relació despeses confeccionada per l’interventor
22 Acordant liquidació de la taxa per l’ocupació amb motiu de la Fira
22 Imposant sanció de tràfic
22 Imposant sanció de tràfic
22 Acceptar  subvenció atorgada pel Departament de Medi Ambient
23 Concessió a Ispa-Canet llicència d’activitats
23 Alta padró d’habitants
23 Inclusió per omissió al padró d’habitants
23 Incoar expedient sancionador contra Sr. Marc Compte Pujades
24 Concessió llicència d’obres a E.J. Bosch SA
24 Concessió llicència d’obres a Teresa Rodríguez Tarragón
24 Alta padró d’habitants
24 Inclusió per omissió al padró d’habitants
24 Concessió de gratificacions per serveis extraordinaris
24 Concessió de complements de productivitat nòmina novembre
27 Corregint error llicència d’activitats classificades
27 Concessió llicència d’ocupació EJ Bosch SA
27 Declarant extingida l’autorització de venda d’objectes de regal
27 Aprovant garanties provisionals
27 Concessió llicència d’obres a Gas Natural  GN-389/2000
27 Concessió a INACSA llicència municipal d’obertura nau de torsió
27 Arxivant expedient de Industrias del Acetato de Celulosa SA
27 Desestimar recurs de reposició imposat per Sodicel SA
27 Alta padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
27 Aprovant la certificació número 2 Jaevam SL
27 Aprovant conveni Col·legi Montnegre de La Batllòria
27 Donar per conclòs expedient per infraccions de circulació
27 Aprovant relació de despeses i autoritzar el seu pagament
27 Generar crèdit despeses contractació de personal
27 Imposant sanció per deixar els gossos deslligats
27 Imposant sanció consistents molèsties al veïns per els gossos
27 Aprovant factura Jaevam SL
27 Aprovant factura  Jaevam SL
27 Aprovant despesa il·luminació de la pista poliesportiva de hoquei
27 Aprovant despesa lots de Nadal
27 Imposant sanció de tràfic
27 Aprovant subvencions entitats esportives
27 Aprovant transferència de crèdits
28 Concessió llicència d’obres a Eulàlia Cucurella  Montané
28 Concessió Llicència d’obres a Josep Prat Sibina
28 Concessió llicència d’obres a Laporte Performance
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28 Aprovant el projecte per l’agent d’ocupació i desenvolupament local
28 Alta padró d’habitants
28 Efectuar aportació econòmica Acaps
28 Aprovar despesa assegurança a l’escola d’adults
28 Aprovant despesa assegurança activitats esportives
28 Denegar baixa padró d’habitants
28 Concessió bestreta a Joan Muntaner
28 Requerir a Forest i Jardineria per retornar garantia
28 Aprovant subvenció Xarxa, Fundació d’Espectacle Infantil
29 Concessió llicència d’obres a Eulàlia Cucurella Montané
29 Concessió llicència d’obres a INVERPLAN
29 Concessió llicència d’obres a Luis Bovante Prior
29 Concessió llicència d’obres a Llorenç Planchart Brunell
29 Alta padró d’habitants
29 Alta padró d’habitants
29 Aprovant despesa Casal d’en Loni
29 Aprovant despesa Casal d’hivern
30 Concessió llicència d’obres a Gas Natural GN/387
30 Concessió llicència d’obres a Gas Natural GN/388
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Aprovant despesa obres dels carrers Raimon Penyafort i Jaume I
30 Aprovant despesa obres Avinguda de Sant Ponç
30 Donant de baixa autorització de venda al Sr. Carmelo Polvillo
30 Canvis de domicili
30 Aprovant despeses nòmina de novembre
30 Aprovant factura Disseny 3 Tea SL
30 Aprovant factura Sigüerta, SL
30 Aprovant abonament dels serveis de deixalleries
30 Aprovant factura de Cedia
30 Aprovant subvenció al Club Arc Sant Celoni
30 Aprovant subvenció a la Creu Roja
30 Aprovant subvenció al Centre Excursionista Sant Celoni
30 Aprovant subvenció a la Unió de botiguers
30 Canvi de nom d’una empresa subministradora

         
TOTAL 294 RESOLUCIONS

14.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE L'ALCALDIA
REALITZADES EN ELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2000.

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

Atès que durant el mes de novembre de 2000 s'ha procedit a la contractació del
següent personal: una auxiliar administrativa de recolzament a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà, un tècnic mig per realitzar tasques de suport en la
implantació del Pacte pel desenvolupament i ocupació del Baix Montseny, dos
peons de recolzament en la poda estacional d’arbres i tres persones per crear
una empresa per a la distribució a domicili de publicitat i documentació en el
marc del Pla d’Ocupació 2000.
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Atès que durant el mes de desembre de 2000 s’ha procedit a la contractació del
següent personal: una persona de suport a l’emissora municipal de ràdio en les
tasques de publicitat, una auxiliar administrativa de suport en el control de les
activitats, cinc peons per a realitzar el control de les instal·lacions esportives,
una persona de suport administratiu a l’àrea de Benestar Social, una
orientadora laboral per a realitzar tasques en el programa d’atenció a l’atur
femení, una persona d’assessorament per a la creació i consolidació
d’empreses, una persona de suport al servei d’informàtica i dues monitores per
als cursos de gimnàstica del pavelló poliesportiu 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:

Novembre de 2000

Margarita Gener Sánchez Auxiliar administrativa
Oriol Güell Custodio Tècnic mig
Estela Millet Lajusticia Peó
Antonio López Luque Peó
Jorge Reyes Salguero Peó
Isidro Murcia Serra Peó
Luisa Morales Ribero Peó

Desembre de 2000

Carles Manresa Xarau Auxiliar administratiu
Montserrat Pérez Zamora Auxiliar administratiu
Josep Bassols Sala Peó
Bonifacio Márquez de la Torre Peó
Francisco Sánchez Requena Peó
Salvador Cardona Olivé Peó
Ricardo Parada Atanes Peó
Lourdes Ballescà Rivero Auxiliar administrativa
Bonifacia Sande Corbacho Orientadora laboral
Elisenda Ramírez Gil Agent de desenvolupament local
Mònica Ayza Pérez Auxiliar administrativa
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Beatriu Francès Català Servei de gimnàstica de manteniment
Esther Sánchez González Servei d’aeròbic

15.- PRECS I PREGUNTES.
 
 Preguntes que formula el Sr. Gómez a la regidora de Comunicació:
 

 Quin és el total de despeses realitzades durant l’any 2000 per
l’emissora  municipal de Ràdio Sant Celoni ?

 
 El total de despeses de l’emissora municipal Punt 7 Ràdio Sant Celoni és de
6.107.669 pessetes.

 
 

 Quin és el detall per partides com, per exemple, neteja i
conservació, llum, telèfon, despeses generals, materials, samarretes
i propaganda, etc. ?

 
 Segons ha informat l’interventor municipal, el detall de les despeses de l’àrea
de Comunicació assignades a l’emissora municipal (llevat de les
corresponents al capítol de personal) comptabilitzades durant l’any 2000 és
el següent:
 
Lloguer terreny antena Partida 202  139.200
Conservació i manteniment de local Partida 212  172.030
Conservació i manteniment de mobiliari Partida 215  66.618
Material d'oficina Partida 22000  440
Comunicacions telefòniques Partida 22200  347.758
Subministraments Partida 22109  287.975
Publicitat i propaganda Partida 22602  629.564
Despeses diverses Partida 22609  336.701
Estudis i treballs tècnics Partida 22706  145.000
Treballs altres empreses Partida 22709  476.790
Maquinària, instal.lacions i utillatge Partida 623  301.777
Equipament informàtic Partida 626  611.108

TOTAL  3.514.961
 
 No existeixen comptadors d’energia elèctrica independents per a l’emissora
municipal.
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 Quin és el cost total durant l’any 2000 pel concepte de personal i
Seguretat Social ?

 
 El cost de l’emissora municipal en concepte de personal i Seguretat Social
és de 2.592.708 pessetes.
 
 

 Quina justificació pot tenir tota aquesta despesa per l’escàs i
deficient servei que es dóna als ciutadans ?

 
 Quin és el coneixement personal i com a oient del Sr. Gómez per a afirmar
que el servei és escàs i deficient ? Sap quantes persones col·laboren amb
l’emissora ? Sap quants programes es fan de producció pròpia ? Va venir a
la presentació pública que es va fer a l’Ateneu? Ha visitat les instal·lacions
per veure les millores i els equips que s’han adquirit ? Sap quin paper jugarà
l’emissora en la posada en funcionament de la 2a fase del Pla d’Emergència
del Plaseqtor ? Em temo que no, perquè el seu interès no és conèixer el
funcionament ni els objectius reals de la ràdio.
 
 En la propera reunió que es convocarà amb tots els grups polítics
s’explicaran detalladament tots aquest punts i d’altres projectes de l’àrea de
Comunicació. És d’esperar que les obligacions del Sr. Gómez li permetin
assistir-hi.
 
 

 Per quin motiu Ràdio Sant Celoni està connectada a la cadena COM
Ràdio i quins en són els avantatges ?

L’Ajuntament de Sant Celoni va subscriure l’any 1998 un conveni amb el
Consorci de Comunicació Local. El conveni establia l’oferiment de suport a
les emissores locals en l’elaboració i emissió de programes radiofònics. La
connexió amb COM Ràdio permet que Ràdio Sant Celoni pugui combinar la
seva programació pròpia amb la que ofereix aquesta ràdio pública. També
es poden utilitzar els serveis de formació per als col·laboradors de Punt 7
Ràdio, així com qualsevol altre assessorament que es necessiti. És, sens
dubte, important per a una ràdio municipal com la nostra poder comptar amb
el suport extern de professionals de la informació.     

Preguntes que formula el Sr. Gómez al regidor de Cultura:

 Per quin òrgan competent d’aquest Ajuntament s’ha decidit posar el
nom de la biblioteca municipal L’Escorxador ?
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 Per l’equip de govern.
 
 

 Amb quines forces polítiques s’ha consensuat aquest nom ?
 
 Amb cap.
 
 

 A quin Ple de l’Ajuntament s’ha donat compte de la imposició
d’aquest nom per a la biblioteca municipal ?

 
 A cap Ple.
 
 

 Com és que durant les vacances escolars de Nadal, quan els
estudiants han de realitzar treballs i consultes bibliogràfiques, la
biblioteca municipal va romandre tancada ?

 
 Durant les vacances escolars de Nadal la biblioteca va romandre tancada
només tres dies laborables. Es va fer servir aquest criteri en base a vàries
raons:
 
• Es el sistema emprat per la majoria de biblioteques de la Xarxa de la

Diputació, tot i que també n’hi ha que tanquen molts més dies durant les
vacances de Nadal.

• L’any passat per aquestes dates i donat que la biblioteca s’acabava
d’inaugurar i hi havia una afluència de persones molt important, la
biblioteca va romandre oberta tots els dies. Aleshores es va poder
comprovar que precisament aquest dies de festa el nombre de ciutadans
que utilitzen aquest servei municipal baixa moltíssim.

 
 Cal dir també que la biblioteca de Sant Celoni no impedeix que es realitzin
treballs d’escola, ans el contrari, i en contra del criteri del servei de
biblioteques de la Diputació, s’ha habilitat una sala d’estudi amb el seu
reglament d’ús particular.
 
 

 Pensa continuar actuant unilateralment sense informar a la resta del
consistori ? Essent aquesta la seva línia d’actuació, no informar i
tirar pel recte, permeti que li diguem que al menys faci les coses
millor i procuri donar més bon servei als ciutadans que, en
definitiva, som els qui paguem amb els impostos els serveis
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municipals, els quals el govern té l’obligació de vigilar per la seva
bona qualitat i funcionament.

Entenem que utilitzem de la millor manera possible la responsabilitat que en
aquest equip de govern han dipositat els ciutadans de Sant Celoni. I fem
participar a la resta de grups polítics del consistori en allò que creiem
necessari pel nostre municipi.

Diu el Sr. alcalde que, tot i que no es pregunta, pensem que és important
explicar, encara que sigui breument, el criteri adoptat a l’hora de posar nom
a la biblioteca. La nostra posició ha estat la de la coherència. Tal com es va
fer al seu dia amb el Safareig, l’Ateneu, la Rectoria Vella o la Tèrmica, s’ha
recuperat un espai històric per un ús actual i de servei a la població,
guardant el seu nom original per tal de preservar els nostre patrimoni i la
memòria història.

Pregunta que formula el Sr. Gómez al Sr. alcalde:

Atès que el passat 19 de juliol de 2000, a les 12 hores i 28 minuts, amb el
registre d’entrada número 2000/4185, el Sr. Albert Galín Calvo va presentar
un escrit dirigit al Ple de la corporació.

Atès que en el Ple ordinari celebrat el dia 19 de juliol de 2000 no es va donar
compte d’aquest escrit.

Atès que en aquest mateix Ple del 19 de juliol, el Sr. alcalde va donar
compte de la seva resolució per la qual es va acomiadar al Sr. Galín.

Atès que en l’expedient del punt 16 de l’ordre del dia “Donar compte de
conformitat amb l’article 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, de la resolució de l’Alcaldia per la qual es disposa
el comiat disciplinari del Sr. Albert Francesc Josep Galín Calvo”, no hi va ser
inclòs.

Atès que tampoc s’ha donat compte de l’escrit en cap Ple de l’Ajuntament
celebrat posteriorment.

Atès que han transcorregut més de sis mesos des de la data d’entrada i
encara no s’ha donat la informació de l’escrit a tots els membres de la
corporació.

Per tot això, es presenta la següent pregunta:



43

 Per quin motiu no s’ha donat compte de l’escrit del Sr. Galín dirigit
al Ple de l’Ajuntament ? Advertint-li que la prevaricació i l’ocultació
de documents esdevenen accions gens democràtiques i que poden
ser objecte de sanció per no ajustar-se a la legalitat vigent,
reservant-se aquest regidor, en funció de si la resposta resulta
convincent o no, iniciar accions legals per aquesta irregularitat.

Diu el Sr. alcalde que es contestarà per escrit a la pregunta del Sr. Gómez,
però que abans el Sr. secretari revisarà si jurídicament és obligació donar
compte al Ple municipal de l’escrit del Sr. Galín. En el Ple es dóna compte
d’alguns escrits rebuts a l’Ajuntament que es consideren importants per
donar a conèixer, però només faltaria que s’hagués de donar compte de tota
la correspondència rebuda.

Prec que formula el Sr. Gómez al Sr. alcalde:

Atès que el passat dia 6 d’octubre es va cometre un atracament a mà
armada al supermercat Maxor del carrer Santa Tecla, amb el perill que això
comportà per a la integritat física de les persones que hi eren presents.

Atès que aquest incident va ser prèviament anunciat a la Policia Local per
haver-se informat de la presència, els dies anteriors, d’unes persones
sospitoses i presumptament delinqüents, voltant l’establiment.

Atès que no temin cap mena de dubte sobre la professionalitat de la Policia
Local, malgrat que com a servidors públics no estan exempts de la crítica i
l’exigència dels ciutadans.

Atès que el cos d’agents de la Policia Local ha mostrat sempre un alt nivell
d’eficàcia.

Vistos i estudiats els documents que el Sr. regidor de Governació ha tingut
l’amabilitat de fer-nos a mans.

Per tot això, presentem al Sr. alcalde el següent prec:

 Que el Sr. Josep Capote Martín assumeixi la seva responsabilitat
pels incidents al supermercat Maxor, així com pel seu comunicat
posterior, i sigui cessat immediatament en el seu càrrec de regidor
de governació, ja que considerem que els esforços de la Policia
Local en realitzar el seu servei no es veurien distorsionats i
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entorpits per la mala direcció política d’aquest cos policial, mesura
que serviria per apaivagar els ànims i donar el clima de seguretat i
tranquil·litat als ciutadans, millorant la imatge i l’eficàcia d’aquest
servei municipal.

Pregunta que formula el Sr. Gómez al Sr. alcalde:

Davant la quantitat d’errors que està realitzant el Govern municipal, que són
del domini públic.

Donades les reiterades sentències judicials condemnatòries que originen
unes despeses importants per a l’Ajuntament.

Davant la manifesta manca d’una acció de govern amb una planificació i
previsió.

Essent de l’opinió pública que el Sr. alcalde no podrà fer front a l’allau de
multes i sancions que li venen al damunt.

Havent-hi uns rumors i comentaris circulant pel poble que afirmen que el Sr.
alcalde abandonarà el seu càrrec.

Per tal d’aclarir la qüestió relativa a la seva continuïtat en aquest Ajuntament,
presentem la següent pregunta:

 Pensa deixar el càrrec voluntàriament o espera que li arribi alguna
possible inhabilitació ?

Respon el Sr. alcalde que gairebé no valdria la pena contestar a aquesta
pregunta perquè constitueix una reiteració d’allò que el Sr. Gómez manifesta
en els seus escrits al butlletí municipal i en els pamflets que publica. Sembla
ser que tot forma part d’un atac a la seva persona. Ell va ser escollit pel
poble de Sant Celoni per a ocupar aquest càrrec en les eleccions municipals,
encara no fa dos anys. En aquestes eleccions el grup municipal del PSC va
millorar els resultats anteriors, cosa que reflecteix la confiança dels ciutadans
en la tasca feta i en la que es proposava fer. No va ser aquest el cas del Sr.
Gómez, perquè en aquestes eleccions el grup municipal del PP va obtenir
els pitjors resultats en el municipi.

Com a  administrador públic i persona que està al davant d’un Ajuntament,
un alcalde ha d’assumir que hi poden haver casos judicials que es perden.
Avui mateix, ha sortit una sentència que obliga al govern del PP a pagar als
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empleats públics els endarreriments derivats de la congelació salarial. Fins i
tot, s’ha donat el cas d’una sentència que, gràcies a perdre-la, l’Ajuntament
de Sant Celoni ha passat de rebre 4 milions de pessetes per un terreny a
properament ingressar més de 20 milions.

Respecte a la pregunta del Sr. Gómez, continua dient el Sr. alcalde, ell
abandonarà l’Alcaldia quan el poble li retiri la confiança, i la gent ha
manifestat que vol que el grup del PSC continuï treballant i fent la feina com
l’ha feta en aquests 10 ò 11 anys que porta governant. La seva experiència
en el càrrec fa que hagi estat compatible governar amb gent de diferents
partits i que, per exemple a l’anterior legislatura el cap de llista del PP votés
a favor de l’últim pressupost municipal i reconegués que s’estava fent una
bona tasca per a Sant Celoni. Per casualitat, l’altre dia revisava actes de
Plens de quan el Sr. Gómez va estar ocupant la cartera d’Hisenda, en la que
va estar poc més d’un any i mig, i el regidor del PP que el va substituir
manifestava que “a partir d’ara sí que les coses es portarien bé”. A vegades,
és convenient llegir actes anteriors per refrescar la memòria.

Intervé el Sr. Arenas, com a portaveu del grup municipal del PSC, i diu que
els escrits del Sr. Gómez en el butlletí municipal que acaben amb la frase
“Vagi-se’n Sr. Castaño”, no inventen res, només copien una campanya molt
mesquina que va fer el PP contra el Sr. González, aleshores president del
govern. Però quan el PP va fer aquesta campanya tenia un important
percentatge de vots al darrera, arrel de les últimes eleccions generals.
Potser s’oblida el Sr. Gómez dels vots que va tenir ell en les últimes
eleccions locals i, al seu entendre, li sembla un atreviment que demani al Sr.
alcalde que plegui.

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

 Sr. García Mundet: Com tenim la reunió que s’ha de fer a Madrid per
tractar amb la Gerència dels Passos a Nivell de RENFE en el carrer
Doctor Trueta, el pas soterrani del carrer Roger de Flor i el pas de
vianants del carrer Sant Francesc ?

S’ha tornat a reclamar telefònicament i per escrit aquesta reunió, perquè
encara no ens l’han donada. També s’ha aprofitat per reclamar-la a través de
la Generalitat. Si els regidors d’ERC coneixen algun altre camí per a
aconseguir aquesta entrevista, els suggereixo que vinguin a l’Ajuntament i
ens la comuniquin.
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Diu el Sr. alcalde que ha sortit publicat a la premsa que l’alcalde de Lleida ha
fet una mena de plantada per reclamar una entrevista a Madrid amb els
responsables del Ministeri de Foment, sobre el tema del tren d’alta velocitat,
entrevista que fa temps que ve reclamant.

 Sr. García Mundet: Com pot explicar-nos que una obra com la del
carril-bici per la Rectoria Vella, de nova construcció, s’hagi
esllavissat a la primera torrentada de torn ?

En la construcció del carril-bici s’havia d’haver compactat les terres
començant des de baix de la riera de Pertegàs fins a dalt. Però, com que
tècnicament suposava un cost econòmic molt elevat es va decidir compactar
un metre de terres i després fer unes canaleres per recollir l’aigua. El
problema és que va ploure abans que les canaleres estiguessin fetes. De
tota manera, tant el contractista com els tècnics hauran d’assumir les
responsabilitats que els pertoquin.
 
 

 Sr. alcalde: Estacions de servei, com portem l’afer de la BP i de la
benzinera de Les Borrelles ? S’està tramitant alguna altra llicència, a
part de la d’Intermarche ?

 
 Com ja sabreu, la benzinera  de la BP es un tema judicial que està en fase
d’execució de sentència. S’ha de recordar que les llicències d’obres i
d’activitats d’aquesta benzinera es van donar l’any 1989, quan els grups de
CiU i del PP ocupaven el govern municipal. Les benzineres de Les Borrelles i
d’Intermarche estan seguint el tràmit normal d’un expedient de llicència
d’activitats. I no hi ha cap més llicència de benzinera en tràmit, que sàpiga.
 
 

 Sr. alcalde: Quines deficiències o incidències en el servei
d’urgències de la nova concessionària d’ambulàncies ha detectat
l’Ajuntament ? Quants d’aquests parts de incidència o deficiència ha
transmès per escrit l’Ajuntament al SCS ? L’ajuntament té
coneixement de la incidència de l’avinguda de la Pau, quan un ferit
va estar ¾ d’hora esperant l’ambulància ? L’ajuntament ha tramès al
SCS la queixa per escrit d’aquesta incidència ?

Des del començament nosaltres érem una mica reticents al nou sistema
d’ambulàncies tret a concurs pel Servei Català de la Salut perquè es
disminuïa el número d’efectius a disposició de la gent de la comarca. En
efecte, s’han detectat algunes incidències en el servei, especialment
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referides a retards en l’arribada de les ambulàncies. Els informes emesos
per la Policia Local estan a la disposició de qui els vulgui veure.

S’han enviat al Servei Català de la Salut, per al seu coneixement, els dos
informes d’incidències denunciades a la Policia Local, que són els dos casos
que han aparegut a la premsa. Ens pensàvem que algunes persones
s’havien adreçat a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor per fer
altres denúncies, però s’ha comprovat que no és així. Per part de l’Hospital
de Sant Celoni també s’ha fet un seguiment del servei i fins ara no hi ha cap
denúncia detectada.

El dia 28 de desembre de 2000 va ocórrer un accident de trànsit a la cruïlla
de l’avinguda de la Pau amb el carrer Germà Julià. Des de que els agents de
la Policia Local van sol·licitar l’ambulància fins que aquesta va arribar, van
passar 27 minuts. La setmana vinent està prevista una reunió amb el
responsable de l’empresa que presta actualment el servei d’ambulàncies i,
com a Ajuntament, manifestarem la nostra queixa perquè entenem que hi
hauria d’haver alguna ambulància més per a urgències en el municipi.

Per altra part, l’Ajuntament sí ha tramès aquesta queixa al Servei Català de
la Salut. Primer es va parlar telefònicament amb el responsable, el Dr.
González, i aquesta setmana se li va traslladar la queixa per escrit.

 Sr. Josep Capote: Quantes queixes ha rebut la Policia Local dels
veïns de la zona on esta ubicada la discoteca COPA per aldarulls ?
Quines han sigut les actuacions aplicades? Quin és el procediment
quan un veí truca i s’identifica per denunciar que estan trencant els
retrovisors dels cotxes aparcats ?

Respon el Sr. Capote que es contestarà per escrit a aquesta pregunta,
perquè de memòria no recorda les dades exactes.

 Sr. alcalde: Quins passos ha seguit l’Ajuntament en l’afer de la
llicencia d’activitats de la farinera del Sr. Coll ? Com és que aquesta
empresa encara exerceix la seva activitat ? Quins seran els propers
passos de l’Ajuntament ?

 
 El Sr. Garcia convida als regidors del grup municipal d’ERC a acudir als
Serveis Tècnics i revisar l’expedient on consten tots els passos que s’han
seguit. I si no disposen de temps fer fer-ho, ja se’ls contestarà per escrit.
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 Sr. Josep Arenas: Quina és la data prevista per a celebrar el Plenari

que ha d’aprovar els pressupostos del 2001 ?

Està previst fer-ho dins les primeres 2/3 parts del mes de febrer, però encara
no hi ha una data assenyalada.

Preguntes que formula el Sr. Pascual del grup municipal d’IC-V:

 Voldria saber com està actualment el tema de la circulació a
l’avinguda de la Pau, donat que estan les senyals instal·lades, els
veïns han penjat pancartes i, fins i tot, algun membre del govern
està també entre els veïns.

La intenció de l’equip de govern, basada en estudis i informes tècnics, era fer
l’avinguda de la Pau de direcció única, però la postura de l’Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera va aturar tot el tema. Es va demanar el parer
de la Jefatura Provincial de Tráfico, que ha fet un informe favorable a
nosaltres, però dient que mentre persisteixi la situació de perill
d’enfonsament del carrer Torrent del Virgili, el tràfic ha de passar per Sant
Celoni. Falta fer una reunió entre els dos ajuntaments per a acabar de
desencallar el tema i plasmar un acord.

 La regidora de Comunicació ha tramès una carta als grups polítics
reclamant que fóssim més curosos i constructius en els escrits que
s’han de publicar al butlletí. Comparteixo aquesta opinió, però hi ha
alguna inexactitud en el text de la carta, com el fet que es digui que
per primera vegada el butlletí municipal dóna peu a l’oposició a
poder participar-hi. Això és inexacte perquè quan jo vaig ser regidor
de Comunicació i en Jordi Purtí director, es va donar un espai
d’opinió a l’oposició. D’això fa uns deu onze anys.

La Sra. Gener diu que ha estat un oblit, però que en el moment de què parla
el Sr. Pascual només hi havia un grup a l’oposició. Fa un any i mig es va
decidir donar una columna als grups municipals i això representa un espai
important dins el butlletí, espai que s’ha de regular, cuidant l’estil i el disseny.
Després d’aquest temps, des de l’àrea de Comunicació hem notat que
alguns articles no s’adiuen amb el global de la publicació, per això hem
tramés aquesta nota als grups.
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 Quan es convocarà la reunió informativa de l’àrea de Comunicació,
de la que se’ns va parlar ?

La Sra. Gener respon que fins a aquesta setmana no s’han tancat els
pressupostos de les àrees, però la setmana que ve es convocarà a tots els
grups municipals.

 Donat que tothom opina dels escrits del butlletí municipal, jo també
opinaré d’un escrit de l’equip de govern. Sou lliures de publicar en el
butlletí municipal la carta que el regidor de Governació va enviar als
grups arrel de la columna d’ERC, però a mi personalment no m’ha
agradat que es publiqués l’escrit de la Policia Local enviat al regidor
de Governació. Dubto que la Policia hagi demanat que es publiqués i
si m’equivoco, digueu-m’ho.

La Sra. Gener diu que la Policia Local va demanar a l’àrea de Comunicació
que es publiqués aquest escrit. L’escrit era molt més llarg i es va adaptar a
l’espai de què es disposava.

Intervé el Sr. Capote per recalcar que l’escrit no anava dirigit a ell sinó als
regidors d’ERC, encara que li enviessin a ell. Els policies només demanen
que, abans d’haver publicat l’escrit, s’havia d’haver escoltat les dues parts.

El Sr. Pascual reitera que, en la seva opinió, és un error que es publiqués.

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

 En quin punt està la definició de les línies estratègiques d’actuació
de l’Ajuntament per a l’adhesió a la Carta d’Aalborg ? Hi ha un
termini pre-fixat ? Hi ha resposta a la sol·licitud de les ajudes
demanades a la Diputació de Barcelona per a l’elaboració de
l’Agenda 21 Local ?

Contesta el Sr. alcalde que, més que línies estratègiques, aquest és un tema
d’actuació municipal de coordinació de les àrees, que s’ha contemplat en el
pressupost de l’àrea de Medi Ambient de l’any 2001. S’ha estat buscant una
empresa per contractar que pogués fer aquesta feina de coordinació, per tal
d’engegar-la en el primer trimestre d’aquest any. A partir de que es contracti,
en dos o tres mesos s’ha de tenir feta aquesta feina.
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Les ajudes demanades a la Diputació de Barcelona per a l’elaboració de
l’Agenda 21 Local no han arribat.

 Hi ha algun criteri fixat per a l’actualització de la web de Sant
Celoni? (S’actualitza de tant en tant i només algunes seccions.
L’agenda de la Festa Major de Sant Martí es va actualitzar després
del 4 de novembre, inici de les activitats de la festa). Com és té
previst publicitar la web per incrementar el número de visites ? (És
que sinó no serveix de res haver-la fet, tingui o no tingui
continguts). Es té previst donar d’alta a buscadors ? (No es troba en
els buscadors més importants com Terra, Lycos, Altavista... ni a
buscadors catalans com Nosaltres de Vilaweb). Quan es dotarà de
continguts a la web ? (En un estudi del SIC podríem situar la web en
una fase estàndard).

La Sra. Gener diu que el retard en l’actualització d la web per la Festa Major
de Sant Martí suposa que va ser degut a la coincidència del canvi de
persona al front del gabinet de premsa, quan va marxar en Jordi Calvet i va
entrar la Teresa Pou, que són les persones responsables d’actualitzar la
web. De tota manera, si navegueu una mica per Internet, es pot comprovar
que ni les millors webs s’actualitzen de manera immediata. Les noves
tecnologies necessiten un període d’adaptació. De tota manera, des de que
hi ha la Teresa es pot veure que la pagina web de Sant Celoni s’actualitza
cada setmana.

El Sr. alcalde indica que, tal com ha dit la regidora, hi ha pàgines web
d’administracions molt potents que no estan sempre al dia. Els recursos que
s’hi haurien d’esmerçar serien molt importants i no estan a l’abast de tothom.

Pel que fa a la publicitat de la web de Sant Celoni, en el proper butlletí sortirà
publicat un article perquè la gent sàpiga què hi pot trobar.

El tema de donar-se d’alta en buscadors, ja es mirarà. En tot cas, quan es
faci la reunió per presentar els nous projectes de l’àrea de Comunicació ja
s’acabarà de veure clar.

 El Ple del dia 5 d’octubre va aprovar la moció del distintiu CAT a les
matrícules. Quan portaran els vehicles municipals el distintiu CAT
tal i com es va aprovar que portessin ?

El Sr. alcalde respone que es vetllarà perquè així sigui.
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Prec que formula el Sr. Figueras del grup municipal de CiU:

 Instal·lar la cartellera d’informació municipal a fora de l’edifici de
l’Ajuntament.

El Sr. alcalde diu que abans ja hi havia estat, però les accions de vandalisme
van aconsellar que s’entrés a dins de l’edifici. De totes maneres no hi ha
gaires Ajuntaments que tinguin el tauler d’anuncis a l’exterior.

El Sr. Figueras creu que fora bo posar-lo, per exemple, a la façana de les
dependències de la Policia Local, com a sistema de millor comunicació als
ciutadans, alguns dels quals potser no gosen a entrar a mirar els anuncis
dins l’Ajuntament. Fins i tot les activitats culturals i els actes de les festes
majors es podrien anunciar en aquesta plafó.

El Sr. alcalde explica que aquest tipus de coses no tenen cabuda en un
tauler d’anuncis. Per fer arribar aquests temes a la gent ja hi ha altres
maneres: a través del butlletí municipal, de l’emissora de ràdio, dels fulls
informatius que es reparteixen, dels cartells que es pengen pels carrers...

La Sra. Gener diu que des de l’àrea de Comunicació està previst posar uns
panells grossos, com els de la Renfe, amb tres cares per penjar la publicitat.
Se n’han encarregat set i s’instal·laran a diferents punts neuràlgics de la
població.

 Què es farà amb la caserna de la guàrdia civil ? Hi ha alguna data
concreta de quan marxaran els guàrdies definitivament i què es farà
amb aquest immoble ?

El Sr. Capote respon que de moment la caserna està ocupada per la guàrdia
civil. Si tot va bé, l’any 2002 ja no hi serà, però no hi ha res previst per
destinar-hi. Tampoc coneixem com és el tipus de construcció ni si es podrà
aprofitar o no l’edifici.

 Parlant d’aquesta qüestió, el Sr. Gómez aprofita per demanar que es
retallin els arbusts de la caserna de la Guàrdia Civil que invaeixen  la
vorera, i que dificulten en pas dels vianants especialment els dies de
pluja.
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El Sr. alcalde diu que, si es veu que és convenient, es mirarà de retallar
aquests arbusts.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió a les
24:20 hores de la nit, i s'estén la present acta de la que jo, el secretari
municipal, en dono fe.

L’alcalde     El secretari
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