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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2001.

Sant Celoni, 18 de desembre de 2001.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:00
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 Josefa Lechuga Garcia
i els regidors Josep Arenas Serra, Josep Capote Martín, Miquel Vega
Vega, Francesc Garcia Mundet, Antoni Pujol Rovira, Pedro Checa
Rubio, Raul Casado Jiménez, Jordi Arenas Vilà, Jaume Figueras
Coll, Francesc Giol Planas, Josep Alsina Lloreda, Ramon Segarra
Montesó, César Gómez Sinobas i Felip Comas Dorca, 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 Adela Gener Sánchez.

El Sr. alcalde obre la sessió i 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.

El Sr. Comas diu que, com ja li ha comentat aquest matí al Sr.
secretari, no està conforme amb l’ordre d’un paràgraf de la pàgina
30 de l’acta, perquè no és tal com va anar.
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El Sr. alcalde indica que des de l’àrea de Secretaria es procedeixi a
la revisió de la cinta on està enregistrada la sessió de l’últim Ple i,
si s’observa que s’ha invertit l’ordre d’algun paràgraf com afirma el
Sr. Comas, que es rectifiqui l’acta en aquest sentit.

Amb aquesta indicació i atès que ningú més no formula cap altre
reparament, queda aprovada, per unanimitat, l’acta del Ple
municipal del dia 30 d’octubre de 2001.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I
LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL DESPLEGAMENT DE
LA POLICIA DE CATALUNYA, MOSSOS D’ESQUADRA.

El Sr. Capote explica que es tracta d’un conveni tipus que es
redacta igual per a tots els municipis, però en el text del qual s’han
fet petites esmenes per a adaptar-lo al nostre cas, esmenes que ja
han estat consensuades. Com se sap, Sant Celoni té constituïda
una Junta Local de Seguretat, en la que els Mossos d’Esquadra han
passat a substituir el lloc que ocupava fins ara la Guàrdia Civil. Ja
s’ha fet una primera reunió a la que va assistir l’inspector cap de
Granollers (de qui depèn jeràrquicament la comissaria de Sant
Celoni). Per a les properes reunions de la Junta, és possible que es
delegui l’assistència en el sergent cap de la comissaria de Sant
Celoni, Sr. Francesc Moragas. En principi, sembla que hi ha una
bona col·laboració entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, i
ja s’han dut a terme algunes actuacions conjuntes (se’n va fer una
per un assumpte de drogues, que va anar molt bé). Estem tots
contents i més quan en els tres últims anys la Policia Local no podia
comptar amb el recolzament de la Guàrdia Civil. La signatura del
conveni que avui es porta a aprovació és un tràmit legal per a
regular aquesta col·laboració.

El Sr. alcalde diu que, en efecte, es tracta d’un nou pas en el camí
de la recent implantació dels Mossos d’Esquadra a Sant Celoni. Cal
recordar que tots els grups polítics que conformen el Parlament de
Catalunya (i que també estem representats en aquest ajuntament)
vam optar en el seu moment per disposar de la nostra policia
autonòmica. Per altra part, s’ha de tenir en compte que el
desplegament dels Mossos d’Esquadra a Sant Celoni ha estat
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possible gràcies al desenvolupament urbanístic de nous plans
parcials, que ha permès disposar del terreny cedit a la Generalitat
de Catalunya per a la ubicació de la comissaria de districte. Sense
aquest terreny, segurament la comissaria s’hagués construït en
una altra població. Creiem que és un bon servei de capitalitat de la
subcomarca del Baix Montseny. Després de la signatura del
conveni, el proper mes de gener es celebrarà una reunió formal de
la Junta Local de Seguretat, per tal de seguir treballant en el tema
de la coordinació. La comissaria de districte de Sant Celoni disposa
de força efectius i per tal de donar-la a conèixer a la població,
(apart del tríptic que en el seu dia va repartir la Conselleria
d’Interior de la Generalitat), s’està pensant en concertar una visita
per part de tots els regidors, així com una visita de les diferents
entitats, amb una explicació “in situ” de quines són les funcions de
la comissaria de districte de Sant Celoni, dels efectius de què
disposa i del desplegament que efectua.

Continua explicant el Sr. alcalde que, com ha dit el Sr. Capote,
s’han fet ja un parell d’actuacions conjuntes entre la Policia Local i
els Mossos d’Esquadra. Val a dir que, per part de la Policia Judicial
de Granollers s’ha felicitat a la Policia Local de Sant Celoni per la
tasca d’investigació realitzada en un d’aquests casos, que va
facilitar que els Mossos poguessin procedir a fer les detencions
oportunes. Així mateix, aquests darrers dies de les nevades la
Policia Local va haver d’actuar en un terme municipal que no és el
nostre, en suplència dels Mossos d’Esquadra, que estaven
desbordats. Resulta que un cotxe s’havia estimbat en una cuneta
de la carretera de Santa Fe i en un primer moment va ser la Policia
Local qui va haver d’anar a ajudar als ocupants del vehicle.
Posteriorment també s’hi van personar els Mossos d’Esquadra.
Sempre és bo poder sumar esforços, especialment quan hi ha
problemes com ara amb les nevades dels últims dies.

Sr. Capote vol donar una dada molt important: si abans robaven
un cotxe s’havia de trucar per telèfon a la Guàrdia Civil de Sant
Celoni per tal que aquesta truqués al Cos, i sovint succeïa que els
arxius no estaven disponibles. Ara està previst que la Policia Local
es connecti via Internet al Sistema d’Informacions Policials (SIP)
dels Mossos d’Esquadra, a través del qual podrà fer-se la consulta
sobre la situació d’un vehicle directament des de l’ordinador de la
Policia Local. És a dir, si es troba un cotxe, realment no cal agafar
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el telèfon. S’agafa la matrícula i ja està. Serà un programa molt
efectiu.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que de conformitat amb allò que disposen l’article 25.2.a de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i
l’article 63.2.a de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya, l’ajuntament de Sant Celoni vetlla per la
seguretat en llocs públics a través de la implantació i prestació del
servei de policia local, tot de conformitat amb la Llei 16/1991, de
10 de juny, reguladora de les policies locals i la resta de
l’ordenament d’aplicació.

Atès que correlativament la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb l’article 13 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
ostenta la competència per a la creació de la Policia Autònoma en
el marc de l’Estatut i la legislació bàsica de l’Estat. Als efectes, la
Policia Autònoma de la Generalitat exerceix, entre d’altres, la
funció de protecció de les persones i béns i el manteniment de
l’ordre públic.

Atès que l’apartat 3 de l’article 13 de l’Estatut determina que
correspon a la Generalitat el comandament suprem de la Policia
Autònoma i la coordinació de l’actuació de les Policies Locals.

Atès que en aquests moments s’està produint el desplegament de
la policia de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, al nostre municipi,
la qual cosa té una importància especial en virtut de les
circumstàncies demogràfiques, econòmiques i de centralitat de la
subcomarca del Baix Montseny, cosa que aconsella, per a una
major eficiència, l’assoliment d’un sistema de seguretat de caràcter
global, que integri la diversitat de funcions dels cossos policials
presents, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local.

Atès que als efectes d’aconseguir la màxima cooperació i
coordinació per vertebrar les funcions encomanades als dos cossos
policials, es proposa la signatura d’un conveni que té per objecte
establir les bases, delimitar les funcions i fixar els aspectes
operatius per a fer efectiva la cooperació i la coordinació
esmentades.
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Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals i
a la vista del text del conveni.

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 de col·laboració a signar entre
l’ajuntament de Sant Celoni i la Conselleria d’Interior de la
Generalitat de Catalunya per al desplegament de la Policia de
Catalunya, Mossos d’Esquadra.

Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Interior als
efectes de la signatura del conveni i al Departament de Governació,
tot dins el termini de deu dies, comptats des de l'endemà de
l’adopció de l’acord.

Tercer.- Comunicar aquest acord, adjuntant una còpia del conveni,
a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya i la Subdelegació del Govern de l’Estat a Barcelona per al
seu coneixement i als efectes d’allò disposat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya i l’article 57 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

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

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SIGNAR ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I L’AJUNTAMENT DE
GUALBA PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA AL POLÍGON
INDUSTRIAL DE GUALBA I ANUL·LACIÓ DE LA TAXA PER A
LA UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC EN LES CANONADES
DE SUBMINISTRAMENT.

El Sr. alcalde explica que es tracta d’un conveni de col·laboració
entre els ajuntaments de Sant Celoni i Gualba que comportà
avantatges per als dos municipis. Recentment ja s’han signat altres
dos convenis amb l’ajuntament de Gualba per regular la recollida
d’escombraries i el subministrament d’aigua a la urbanització Royal
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Park (una part de la qual pertany al terme municipal de Sant Celoni
i l’altra part al terme municipal de Gualba). El conveni que es porta
avui a aprovació tancarà un tema important relacionat amb el
polígon industrial de Gualba i representarà un estalvi econòmic per
a l’ajuntament de Sant Celoni perquè es condonarà un deute per
taxes que ja ascendeix a uns dos milions de pessetes, i que
s’incrementa cada any en mig milió més.

El Sr. Giol pregunta si ha quedat abolida aquesta despesa.

El Sr. alcalde diu que, en efecte, quedarà abolida.

El Sr. Giol pregunta si ja s’ha signat el conveni.

El Sr. alcalde explica que no encara. Avui es porta a aprovació del
Ple el conveni “a signar” amb l’ajuntament de Gualba. El deute
quedarà condonat quan s’hagi signat el conveni.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que en data 24 de desembre de 1987 la Junta del Polígon
Industrial de Gualba, representada pel seu president i secretari, va
arribar a un pacte amb l’ajuntament de Sant Celoni, pacte que feia
referència a una cessió de terrenys del Polígon Industrial de
Gualba a favor de l’ajuntament de Sant Celoni, pels quals havien
de col·locar-se les canonades de l’aigua potable que abastaven
Sant Celoni.

Atès que els pactes establerts, com a contraprestació de les
cessions eren:

a. L’ajuntament de Sant Celoni es compromet a subministrar
aigua pel consum domèstic tant pels habitatges com per les
indústries del Polígon, amb subjecció a les tarifes de
subministrament vigents en cada moment a Sant Celoni.

b. En el supòsit de causa excepcional (incendi, etc..)
l’ajuntament de Sant Celoni es compromet a donar un cabal
d’aigua de 20 litres per segon i pel temps que duri
l’eventualitat.
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c. L’ajuntament de Sant Celoni posarà una boca d’incendis
cada 200 metres .

d. L’ajuntament de Sant Celoni senyalitzarà convenientment
sobre el terreny per on passa la canonada, per la qual cosa
posarà les corresponents fites, en les quals s’indicarà la
fondària en què passa la canonada.

e. En el supòsit que col·lisionessin serveis del Polígon amb les
canonades d’aigua, aniran a càrrec de l’ajuntament les
despeses de desplaçament de les referides canonades
d’aigua.

f. L’ajuntament de Sant Celoni es compromet a que els
terrenys que s’ocupin amb motiu de l’execució del referit
projecte restin, en allò possible, com es trobessin abans del
començament de les obres i a abonar als Srs. propietaris
amb fons propis de la corporació, tots els danys que es
poguessin ocasionar a la propietat i serveis del referit
polígon .

Atès que aquest pacte va ser ratificat per unanimitat pel Ple de
l’ajuntament de Sant Celoni, en sessió celebrada el dia 27 de gener
de 1988.

Atès que d’aquest acord no se'n va donar trasllat a l’ajuntament de
Gualba, el qual n’ha tingut coneixement en dates recents.

Atès que l’ajuntament de Gualba des de l’any 1993 va girar
liquidacions per taxes d’ocupació de sòl (pas de canonada d’aigua)
a l’ajuntament de Sant Celoni.

Atès que, per motiu d’aquestes liquidacions, se segueixen davant
de la Secció Primera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
recurs contenciós numero 1977/1998 i davant del Jutjat contenciós
administratiu numero 11,  contenciós amb el número 329/2000.

Atès que les parts volen donar per finalitzats els contenciosos
abans indicats, així com trobar un acord per tal que, en bon
veïnatge, es deixin de girar les liquidacions per ocupació de sòl per
part de l’ajuntament de Gualba contra l’ajuntament de Sant Celoni,
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vistes les obligacions que aquest ja va contraure en benefici del
Polígon.

Vist el text del conveni a signar, així com l’informe de la Secretaria.

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

Primer.- Aprovar el conveni a signar entre l’ajuntament de Sant
Celoni i l’ajuntament de Gualba per al subministrament d’aigua al
Polígon Industrial de Gualba i anul·lació de la taxa per utilització
del domini públic en les canonades de subministrament.

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

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

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ RELATIVA A LA
NECESSITAT D’AUGMENT DE PLACES DE CENTRE DE DIA PER
A DISMINUÏTS AL VALLÈS ORIENTAL.

El Sr. Vega explica que, com ja es va comentar a la Comissió
informativa (i tots els grups municipals s’hi van mostrar d’acord),
el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha demanat als ajuntaments
que aprovin aquesta moció perquè existeixen municipis a la
comarca, com ara el nostre, que no tenen coberta la seva
necessitat de places de centre de dia per a disminuïts. Tenim, per
exemple, el cas d’alguna  persona que s’ha de derivar cap al centre
d’Arbúcies, i a la que se li paga el transport, perquè el centre de
Granollers (que és a on ens pertany) no disposa de prou places.
Actualment el centre de dia de Granollers compta només amb 12
places i té una llista d’espera molt gran. L’objectiu d’aquesta moció
és que l’organisme competent, és a dir, el Departament de
Benestar Social de la Generalitat concedeixi l’ampliació de les
places necessàries per a la comarca. Des del nostre ajuntament
també tenim demanada una entrevista amb la Consellera de
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Benestar Social per tractar diversos temes que afecten el municipi,
un dels quals és aquest.

El Sr. alcalde diu que el Consell Comarcal demana a tots els
ajuntaments de la comarca que aprovin aquesta moció per
sol·licitar l’ampliació del centre de dia per a disminuïts de
Granollers, i així poder donar cobertura a totes les persones que
estan en aquesta situació.

El Sr. Giol pregunta si aquestes places es demanen només per a
Granollers.

El Sr. alcalde respon que el centre està a Granollers, però que les
places es demanen per a la comarca.

El Sr. Vega indica que seria impensable demanar un centre
d‘aquestes característiques per a Sant Celoni, però, si s’amplien
alguns mòduls del centre de Granollers, es cobririen les necessitats
de Sant Celoni i de la comarca en general.

El Sr. Alsina pregunta si la cobertura que hi ha actualment és el
centre Montserrat Montero.

El Sr. alcalde explica que la cobertura actual es dóna des del centre
Montserrat Montero de Granollers i també des d’un centre que hi
ha a Mollet. El que es demana des del Consell Comarcal (en que hi
són representats tots els partits polítics) és l’ampliació del centre
Montserrat Montero.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que la comarca del Vallès Oriental compta amb un centre de
dia d’atenció especialitzada per a disminuïts a Granollers, el centre
de dia Valldoriolf, que disposa de dotze places que en aquests
moments estan totes cobertes.

Atès que pel curs 2001/2002 l’ICASS ha derivat cinc nois/es de la
comarca al centre de dia de Can Ruti de Badalona perquè no
disposaven de places al centre de Granollers, i d’aquestes cinc
places n’han renunciat a dues, pel fet de ser de fora de la comarca
i de no disposar de mitjà de transport.
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Atès que per al curs 2002/2003 es preveu que entre cinc i sis
nois/es que actualment van a l’escola, aniran al centre de dia
perquè tindran vint anys.

Atès que pel curs 2003/2004 es preveu també que cinc nois/es
deixaran l’escola perquè faran vint anys i la seva disminució no els
permetrà anar als tallers.

Atès que per als propers dos anys es preveu un increment de deu
usuaris, sense tenir en compte l’increment produït per l’augment
de la població a la comarca, o bé per altres motius: afectats
medul·lars, traumatismes craneoencefàlics…

Atès que l’article 49 de la Constitució espanyola manifesta: “Els
poders públics duran a terme una política de previsió, tractament,
rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics,
als quals es prestarà l’atenció especialitzada que requereixin, i els
empararan especialment en la consecució dels drets que aquest
títol atorga a tots els ciutadans”.

Atès que la Generalitat de Catalunya en el Decret legal número 17
de refosa de les Lleis que regulaven l’assistència i els serveis
socials, de 16 de novembre de 1994, títol 1 article 10.2 d) defineix
com a àmbit d’actuació propi: “La promoció i l’atenció de les
persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials, i
també la promoció de llur integració social per aconseguir-ne el
desenvolupament personal i la millora de la seva qualitat de vida”.

Atès que el III PAS, en el capítol IV, dins el programa de promoció i
atenció a les persones amb disminucions, en l’apartat que fa
referència als serveis de centres diürns d’atenció especialitzada, no
preveu cap increment d’aquesta tipologia de servei, no excloent
que el futur Pla Integral per a la promoció dels drets i l’autonomia
de les persones amb disminucions físiques conclogui amb la
necessitat d’ampliació d’aquests serveis.

Atès que el Pla Integral de les persones amb disminució física a
Catalunya no concreta específicament la necessitat d’ampliació de
places als centres diürns d’atenció especialitzada. En l’àmbit 6, en
referència als serveis d’atenció diürna, dins les línies
programàtiques es proposa revisar els objectius i les
característiques dels serveis actuals, i iniciar un nou model de
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centre d’atenció diürna com a Servei de Referència i Gestor de
Recursos.

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

Primer.- Demanar la creació d’un centre d’atenció especialitzada
per a disminuïts a la comarca.

Segon.- Traslladar a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
la necessitat de creació d’un centre públic diürn d’atenció
especialitzada per a disminuïts a la comarca.

Tercer.- Trametre aquest acord a les diferents entitats i
associacions de disminuïts de la comarca.

Abans de passar a tractar el següent punt de l’ordre del dia, el Sr.
alcalde pregunta als grups municipals si volen presentar alguna
moció a consideració del Ple per la via d’urgència.

El Sr. Comas diu que el grup municipal d’IC-V tenia previst
presentar una moció (redactada de manera genèrica per a tota
Catalunya) però, després de parlar amb el regidor de Benestar
Social, han quedat per tractar sobre el tema i opta per retirar la
moció.

El Sr. alcalde explica, perquè els altres grups en tinguin
coneixement, que es tracta d’una moció referida a la violència de
gènere, és a dir, sobre el tema de les dones i nenes maltractades.
El regidor de Benestar Social ha comentat al regidor d’IC-V que
aquesta qüestió ja es va aprovar pel Ple al juny de l’any 1998, i
que existeix un servei transversal que s’ofereix des de diferents
àrees municipals que atén a dones en aquesta situació. És una
tasca que es fa d’una manera soterrada perquè es millor que no
aflori, i es treballa tant la prevenció dels maltractaments, com
l’actuació en el cas que aquests es produeixin. A nivell de comarca,
es va crear a Granollers un centre d’acollida de dones maltractades
(que, si cal, també acull als seus fills), finançat inicialment entre
tots els municipis i del que després se n’ha fet càrrec la
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Generalitat. És bo que el Sr. Comas disposi d’informació de tot el
que s’està fent en aquest tema per part de l’àrea de Benestar
Social des de l’any 1998. Tot és millorable, però s’ha de dir que
altres municipis han agafat com a model la tasca que s’està duent
a terme des de l’ajuntament de Sant Celoni.

A continuació intervé el Sr. Alsina i lliura al Sr. alcalde una moció
que presenten de manera conjunta els grups municipals de CiU,
ERC, PP i IC-V.

El Sr. alcalde diu que una vegada més es trenca per part de
l’oposició el compromís de comunicar les mocions abans del Ple a
tots els grups polítics. Però, dit això, d’entrada s’haurà de raonar i
votar la urgència de la moció. Però, donat que tots els grups
municipals en tenien coneixement, llevat del grup del PSC, potser
seria bo fer un recés per poder comentar la moció a nivell de grup,
com és costum en l’equip de govern. Sempre és bo que les
mocions es presentin amb una certa antelació per tal que tots els
grups se les puguin mirar abans de la sessió del Ple. Un exemple
d’això és la moció que volia presentar el regidor d’IC-V i que ha
optat per retirar perquè se li ha explicat que el què demana ja
estava aprovat pel Ple de l’ajuntament i l’equip de govern ja té un
protocol d’actuació establert.

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

<< Al Ple de l’ajuntament de Sant Celoni:

En Josep Alsina actuant com a portaveu del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya, en Jaume Figueras actuant
com a portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió, en Felip
Comas actuant com a portaveu del Grup Municipal d’Iniciativa-
Verds i en César Gómez actuant com a portaveu del Grup Municipal
del Partit Popular a l’ajuntament de Sant Celoni, i d’acord amb allò
que preveu l’article 103 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i
de règim local de Catalunya, presenta al Ple per a la seva
aprovació, si s’escau, la següent proposta de resolució:
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Atès que tots els grups municipals de l’ajuntament de Sant Celoni
hem rebut una comunicació del Sr. Antoni Sánchez i Facerias on es
denunciaven algunes irregularitats en el funcionament del patronat
de l’Hospital, carta adjunta a la moció i que tot seguit llegeixo:

“ Sr. Joan Castaño
President de la Junta del Patronat de
L’Hospital de Sant Celoni Fundació Privada

Benvolgut Senyor:

Han transcorregut ja 6 mesos des del meu acomiadament de
l’Hospital de Sant Celoni que vaig acceptar, tot i que els motius
indicats pel Dr. Riu al seu escrit em van semblar injustificats.

Per evitar la situació de crispació que es podia produir a
l’Hospital i, pensant que una decisió així havia de comptar amb
el V i P del President, vaig acceptar la meva marxa i la
consegüent conciliació com acomiadament improcedent.

Reflexionant sobre l’acomiadament, comunicat amb data 1 de
Juny, i l’anul·lació precipitada de la Junta del Patronat que
havia estat convocada anteriorment pel dilluns 4 de Juny,
penso que el Dr. Riu, donada la situació de malestar creada al
centre i la meva opinió al respecte, va creure que jo, amb la
intenció de buscar una solució, podia exposar a la Junta els fets
que, ara per conducte oficial, li exposo tot seguit i que
considero molt greus.

Al setembre de 1999 em va comunicar el Dr. Riu que havia
parlat amb un proveïdor molt important de l’Hospital perquè
donés feina a la Sra. Pilar Martí (aleshores regidora de sanitat
del nostre Ajuntament i membre de la Junta del Patronat). El
cost de la seva retribució en aquesta empresa havia de ser
assumit per l’Hospital. Que m’havia de posar en contacte i que
m’indicarien l’import mensual a pagar. Seguint aquestes ordres
l’Hospital va començar a pagar al mes 406.000,- pessetes amb
efectes des de Setembre del 1999.

Pel que a mi em consta, la Sra. Pilar Martí desconeixia aquests
fets i va creure que li oferien la feina per amistat amb el Dr.
Riu i sense cap perjudici per a l’Hospital.

Com a conseqüència de tot això, voldria demanar que si fos
possible, en la seva condició de President de la Junta del
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Patronat, m’informi sobre quines explicacions va donar el Dr.
Riu a vostè i a la Junta sobre el meu acomiadament, qui va
decidir-ho, les raons del mateix i qui va concretar els detalls.

Per últim i amb el degut respecte, notificar-li que el present
escrit, als possibles efectes judicials, compleix una finalitat
cautelar.

Molt atentament,
Antoni Sánchez i Facerias”

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni té una vinculació orgànica
amb la fundació que presideix l’alcalde Sant Celoni, Sr. Joan
Castaño, i dita fundació es nodreix de fons públics, i per tant si les
acusacions fetes en l’escrit del Sr. Antoni Sánchez i Facerias són
certes se’n poden derivar perjudicis per a l’interès públic.

Es proposa al Ple que prengui els següents ACORDS:

Primer.- Posar en coneixement de la Fiscalia i del Jutjat de guàrdia
corresponent de Granollers la carta rebuda pels diferents grups
municipals per a que obri les diligències que entengui oportunes
per si dels fets denunciats s’esdevinguessin responsabilitats
criminals d’algun tipus.

Sant Celoni, 18 de desembre de 2001.
Signat per tots els portaveus dels grups de l’oposició. >>

Llegida la moció per part del Sr. Alsina, intervé el Sr. alcalde i diu
que, d’entrada, tot és votable, però caldria veure si a nivell jurídic
el Ple de l’ajuntament pot entrar en un tema com el que es
planteja, que ja està en mans d’advocats. En segon lloc, li sembla
que sempre ha de prevaler la presumpció d’innocència davant
l’acusació d’una persona. Per altra part, la junta d’una fundació és
sobirana i, en aquest cas, és la Junta del Patronat de l’Hospital de
Sant Celoni qui pren els acords que creu convenients. En el dia
d’ahir mateix es va fer una reunió ordinària de la Junta en que els
seus membres van aprovar, entre altres acords, el pressupost per
a l’any 2002. Ell, explica el Sr. alcalde, n’és membre perquè és
l’alcalde, com el mossèn perquè és el mossèn o el jutge de pau
perquè és el jutge de pau, però dins la Junta del Patronat no tenen
les atribucions d’alcalde, ni de mossèn, ni de jutge de pau, i el seu
vot és com el de qualsevol dels patrons. En una altra ocasió ja
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s’havia intentat des de l’ajuntament interferir en el funcionament
normal de l’Hospital i considera que seria un error posar-nos en un
tema en què la Junta del Patronat ha fet i farà en cada moment el
que estimi més convenient. Fer el contrari, representaria donar per
certa qualsevol acusació que es fes per part de qualsevol persona.
Li sembla que no és una qüestió que s’hagi de discutir en un Ple de
l’ajuntament, malgrat que els grups polítics, com tots els
ciutadans, tenen la possibilitat de denunciar qualsevol fet que
interpretin que pugui ser delictiu. La Junta del Patronat de
l’Hospital ha discutit abastament aquest punt i farà el que cregui
convenient. Cadascú que assumeixi la responsabilitat de les seves
manifestacions i dels seus escrits. No voldria dir res mes, conclou
el Sr. alcalde, perquè el contrari seria intervenir en la dinàmica
d’una fundació privada que ja té els seus propis òrgans de decisió.

El Sr. Alsina manifesta que els grups polítics de l’oposició entenen
que és un tema urgent i gravíssim. Per això han presentat
conjuntament aquesta moció en què es demana, de manera molt
explícita i senzilla, que el Ple de l’ajuntament presenti la carta del
Sr. Antoni Sánchez i Facerias davant del fiscal. Si els membres de
l’equip de govern no ho entenen així, ells mateixos ...

El Sr. Arenas Serra indica que en el text de la moció hi ha un punt
que no és del tot correcte, en concret, on es diu que “atès que tots
els grups municipals de l’ajuntament de Sant Celoni hem rebut una
comunicació del Sr. X”, perquè el grup del PSC no l’ha rebut.

El Sr. Alsina diu que el grup municipal del PSC podria estar
informat d’aquesta carta ja que el Sr. alcalde la va rebre
personalment i n’era coneixedor. En efecte, en el text de la moció
que s’ha redactat es parla de “tots els grups municipals”, però si es
vol matisar es pot posar “tots els grups de l’oposició”. Això, però,
no afecta al fons de la qüestió.

El Sr. alcalde diu que ell va rebre la carta del Sr. Antoni Sánchez i
Facerias, no com a representant d’un grup polític, sinó com a
membre de la Junta del Patronat de l’Hospital, igual que la van
rebre tots els altres membres. Alguns regidors aquí presents i que
formen part de la Junta també la van rebre. No vol entrar a discutir
el contingut de la carta perquè considera que, encara que es
pretengui, aquest no és el fòrum adequat per a fer-ho.
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El Sr. Arenas Serra indica que, com abans ha dit el Sr. alcalde, tot
és votable, però l’equip de govern considera que no s’escau ni tan
sols el fet de votar la urgència de la moció perquè és un assumpte
que no compet al Ple municipal. En tot cas, però, si s’ha de votar la
urgència, el grup municipal del PSC votarà negativament.

El Sr. Alsina diu que, sense entrar en el contingut de l’escrit,
considera que uns fets que afecten directament a l’alcalde i a
regidors d’aquest ajuntament, així com als fons públics d’un ens on
l’ajuntament de Sant Celoni hi és representat a través de la figura
del Sr. alcalde, han de tractar-se al Ple municipal i s’han de poder
discutir tranquil·lament. Aquesta carta, igual que l’han rebuda els
grups polítics municipals, l’han rebuda els patrons de l’Hospital i
està circulant pel carrer. La gent voldrà saber què en pensa el Ple
de l’ajuntament, on hi està representat el poble de Sant Celoni. Es
demana senzillament que, com ha fet moltes vegades l’equip de
govern, es passi aquesta documentació a instàncies judicials i que
sigui el fiscal qui investigui. Si hi ha algun fet que sigui cert, ja es
prendran les accions oportunes, i si no hi ha res de cert, aquí
s’acaba el tema. Insisteix el Sr. Alsina en que es tracta d’un tema
urgent. Si s’ha de fer un recés, es fa i se’n torna a parlar d’aquí a
uns minuts.

Per indicació del Sr. alcalde, es procedeix a fer un recés de dos
minuts en la sessió del Ple que es celebra.

Transcorreguts els dos minuts es reprèn de nou la sessió.

Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que en el Ple hi ha presents tres
regidors que són membres de la Junta del Patronat de la Fundació
Hospital, i el grup municipal del PSC considera que aprovar aquesta
moció representaria passar per sobre de les decisions que ha pres
o que pot prendre el Patronat, que seria saltar-se la seva
independència i que la moció “no ha lugar”. A més, si els fets que
s’expliquen a la carta del Sr. Antoni Sánchez i Facerias arribessin a
ser veritat, aquesta persona ho havia d’haver posat en
coneixement i denunciar-ho judicialment o a qualsevol membre de
la Junta del Patronat des del primer dia. Si això, segons es diu a la
carta, feia dos anys que es produïa, no hi ha cap explicació lògica
de que aquesta persona no ho hagués posat en coneixement de
qualsevol membre del Patronat o no hagués posat una denúncia.
Ens estem creient una acusació que tenim al davant i estem posant
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en dubte l’actuació d’altres persones. Es diu a la carta que els fets
es van produir fa dos anys, però en canvi la denúncia es produeix
ara, sis mesos després d’un acomiadament amb avinença. No té
raó de ser aquesta denúncia i hi pot haver una imputació de
falsedat. Cadascú, però, que assumeixi el que hagi d’assumir. En
definitiva, l’equip de govern creu que la Junta del Patronat de
l’Hospital ha de continuar fent la seva tasca, decidint allò que
cregui que ha de decidir, i no barrejant-se l’ajuntament en el
funcionament de l’Hospital ni interferint en qüestions internes
d’aquesta Fundació Privada.

El Sr. Arenas Serra reitera que els regidors del grup municipal del
PSC votaran no a la urgència de la moció, tot i que la paraula
urgència potser no és la més idònia en aquest cas.

El Sr. Alsina diu que no entén el raonament que fa l’equip de
govern per votar negativament la urgència de la moció. No es pot
negar que es tracta d’una qüestió urgent quan els mateixos
membres del Patronat van ser convocats a una Junta
Extraordinària per aquest tema. Per tant, si era urgent per a
l’Hospital, també ho és per al Ple municipal. Entendria que es votés
que no al contingut de la moció, però no es pot negar la urgència
de l’assumpte. L’equip de govern no té cap argument per votar que
no a aquesta urgència. En la carta es parla d’una exregidora
d’aquest ajuntament i, si el que es diu és cert, la salut democràtica
i política de Sant Celoni podria quedar greument afectada. El que
pretenen simplement els grups de l’oposició amb aquesta moció és
que la justícia ho investigui i, si el fiscal troba fets, que actuï. És
així de simple. Tots els grups de l’oposició, insisteix el Sr. Alsina,
continuen creient que s’ha d’aprovar la urgència de la moció, i que
després s’ha de passar a tractar i a votar el seu contingut.

El Sr. alcalde explica que, reiterant el que ja ha dit, recorda que fa
uns anys es va voler portar al Ple de l’ajuntament el tema d’un
acomiadament que es va produir a l’Hospital i, en aquella ocasió,
l’equip de govern va mantenir la mateixa postura que s’està dient
avui. En aquell cas, davant de les evidències i proves concloents
d’una actuació no correcta per part d’una persona de l’Hospital, la
Junta del Patronat va posar els fets en coneixement dels tribunals i
aquests van dictar sentència, corroborant les irregularitats
denunciades per la Junta. Tornant al cas d’avui, si el que diu la
persona que ha escrit la carta és veritat, ho havia d’haver posat en
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coneixement judicial fa molt de temps i no ara, quan fa sis mesos
que se’l va acomiadar per unes raons concretes, i amb avinença
per les dues parts. De tots aquests fets la Junta en té coneixement,
ja els ha discutit i ha pres les seves decisions.

Intervé el Sr. Segarra i diu que no s’haurien de barrejar les coses.
Està clar que l’acomiadament del Sr. Antoni Sánchez i Facerias és
una qüestió entre el gerent de l’Hospital i aquest treballador. Aquí
del que s’està parlant és de que apareix el nom d’una persona que
ha sigut regidora de l’ajuntament i que, per tant, és importantíssim
clarificar els fets que es diuen. Ningú afirma que aquest senyor
tingui o no la raó, ni es posa en dubte l’actuació de la Fundació de
l’Hospital. Es demana només que s’aprovi la moció per posar el
tema en mans del fiscal i que la justícia digui si és veritat o no. Els
grups polítics de l’oposició demanen a l’equip de govern que doni
recolzament a la moció, amb l’únic objectiu de clarificar les coses.

El Sr. Arenas Serra considera que s’hauria de deixar aquí el tema.
S’ha dit que l’equip de govern no es pot negar a aprovar la
urgència de la moció. Evidentment que s’hi pot negar. Sí que és un
tema urgent, però no per a l’ajuntament, sinó per a la Fundació
Hospital. Aquí no s’està intentant ocultar res, ni quedarà afectada
la salut democràtica del municipi, ni res d’això. És només una
qüestió de procediment. Com s’ha comentat, precisament en
aquesta sala hi ha tres persones que són membres del Patronat de
l’Hospital, i el Patronat és un òrgan sobirà que recentment en una
Junta Extraordinària ha adoptat una sèrie de decisions urgents en
relació a aquest tema. Si les tres persones aquí presents que
formen part del Patronat acorden ara una altra actuació pel seu
compte, representarà que estan desautoritzant els acords presos
en la Junta Extraordinària del Patronat. Per això, insisteix el Sr.
Arenas, està dient que és una qüestió de procediment. Potser
d’aquí a uns mesos serà un tema de competència municipal, però
no en aquest moment, i per això el grup del PSC votarà que no a la
urgència, tot i que no és una paraula que s’adeqüi al cas. El vot
serà negatiu perquè el tema no escau al Ple municipal, ja que
l’assumpte està seguint el seu procés natural decidit per la Junta
sobirana de l’Hospital. No s’han de barrejar les coses. Ja hi haurà
temps en endavant per veure el curs que seguiran els fets.

El Sr. Vega diu que, com a membre del Patronat de l’Hospital, creu
que la Junta ha pres les decisions oportunes. És un tema que està
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sobre la taula, però aquí s’està fent una mica de safareig. La Junta
del Patronat ha valorat que és un tema difícil i ha fet el que creia
que havia de fer. En la sessió d’ahir de la Junta es van aprovar els
pressupostos de l’Hospital per a l’any 2002. Aleshores, què passarà
ara? Que també els grups de l’oposició els voldran verificar? La
Junta del Patronat de l’Hospital és sobirana i actua com ha
d’actuar, malgrat que també es pot equivocar. Considera que en
aquest assumpte s’han pres els acords que s’havien d’haver pres,
per unanimitat de tots els membres del Patronat. Creu que el tema
s’està excedint.

Pren la paraula el Sr. Figueras i diu que, encara que sigui repetir el
que ja s’ha dit, en la carta apareix el nom d’una exregidora de
l’ajuntament i això fa que els fets transcendeixin del que és la
Fundació Hospital de Sant Celoni, i passin a afectar també a
l’ajuntament. No es tracta de que els grups polítics de l’oposició
creguin o deixin de creure l’escrit del Sr. Antoni Sánchez i Facerias,
sinó que pensen que s’han d’investigar els fets. I la manera més
objectiva d’investigar és mitjançant una tercera persona aliena a
l’Hospital i a l’ajuntament, com és la Fiscalia. Així mateix, pel
contingut del document sembla que poden haver-hi actuacions que
no siguin ajustades a dret i, per això, considera el Sr. Figueras que
no és ni molt menys descabellat, sinó del tot ajustat, que es faci
aquesta proposta al Ple. Lògicament, des del moment en que
s’implica a una exregidora, no és un fet de competència estricta de
l’Hospital, sinó que és d’interès de l’ajuntament que s’aclareixi al
màxim possible. Per això, els grups polítics que signen la moció
entenen que és un assumpte urgent i que la manera més senzilla
d’evitar que “el safareig” i que se’n faci una utilització inadequada,
és posar-ho en mans dels instruments que té un Estat de dret, en
aquest cas el fiscal, perquè aquest faci les oportunes investigacions
i decideixi amb objectivitat sobre la matèria.

El Sr. Arenas Serra diu que estan tornant allà mateix: es tracta de
discutir sobre la urgència de la moció, però en canvi s’estan donant
arguments sobre el contingut. L’equip de govern creu que,
d’entrada, que no és de rebut que els grups de l’oposició, davant
una carta d’un extreballador de l’Hospital, presentin una moció
demanant al Ple municipal que aprovi portar els fets a la Fiscalia.
Potser sí que el tema derivarà a l’ambit municipal, però de moment
només compet a l’Hospital i s’ha de seguir el procediment. Només
hi ha una carta rebuda pels grups de l’oposició, però no pel grup
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del PSC. Ell, indica el Sr. Arenas, no és membre del Patronat de
l’Hospital, però entén que el Patronat està obert a donar
explicacions sobre les seves actuacions a qualsevol membre de
l’ajuntament, sigui de l’equip de govern o de l’oposició. Ningú
pretén tapar ni desplaçar res, només és una qüestió de
procediment. Pot estar equivocat, però li sembla que l’oposició
només presenta com a aval de la moció la carta del Sr. Antoni
Sánchez i Facerias. Només això. En canvi, no han tingut cap
trobada amb el Patronat. L’equip de govern creu que això no és
prou per enviar l’assumpte a la Fiscalia. No nega que més endavant
potser sí. Potser també els grups de l’oposició podrien fer un recés,
si així ho volen.

El Sr. Comas diu que ells tenen clar el que pensen i no els cal fer
cap recés. Ho tenen claríssim.

Enhorabona, doncs, diu el Sr. Arenas Serra

Després d’aquestes intervencions, per indicació del Sr. alcalde es
procedeix a votar la urgència de la moció, amb el següent resultat:

Per 9 vots en contra de la urgència dels senyors Castaño, Arenas
Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado i Arenas Vilà, i
amb 7 vots favorables a la urgència de la senyora Lechuga i dels
senyors Figueras, Giol, Alsina, Segarra, Gómez i Comas, queda
denegada la urgència de la moció presentada pels grups
municipals de CiU, ERC, PP i IC-V.

5.- 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:

 Una carta del Sr. Jordi Artigas i Masdeu comunicant que, per
motius personals, deixa el càrrec d’assessor del Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, que ha vingut ocupant en els darrers tres anys.
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 Un escrit de la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster
retornant, degudament signat, el conveni d’agermanament
entre l’ajuntament de Sant Celoni i el Casal Jaume I de la vila de
Llíria.

 Un escrit de la Sra. Helena Ris Romeu notificant que deixa el
càrrec de gerent de la Regió Sanitària Centre del Servei Català
de la Salut, per passar a incorporar-se com a directora general
de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

 Una carta del Sr. Salvador Moix i Garolera informant que
abandona el càrrec de Director d’Atenció Primària de Granollers,
depenent de l’Institut Català de la Salut.

 Una carta de l’H. Sr. Pere Macias i Arau fent saber que deixa el
càrrec de Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, que ha vingut desenvolupant en els
últims quatre anys i mig, per passar a fer-se càrrec de la
Secretaria General Adjunta de CDC i de la coalició CiU, alhora
que expressa el seu agraïment per la bona disposició i esperit
d’entesa demostrats des d’aquest ajuntament.

 Un escrit de l’H. Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas, fins ara
Director General d’Administració Local, notificant el seu recent
nomenament com a Conseller de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya.

 Un escrit del Sr. Ramon Canal i Comaposada, comunicant el seu
nomenament com a nou gerent de la Regió Sanitària Centre del
Servei Català de la Salut, en substitució de la Sra. Helena Ris
Romeu.

 Un escrit de la Secretaria per a la Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya comunicant que, d’acord amb el
conveni signat amb Telefònica i Localret, l’operadora es va
comprometre a que Catalunya comptés abans de finals d’any
amb una cobertura del 95%, pel que fa a troncals de fibra òptica
per a totes les poblacions de més de 2.500 habitants, tecnologia
que ja ha arribat a Sant Celoni.

 Un escrit signat pels membres del Comitè Unitari de Personal de
l’ajuntament de Sant Celoni, adreçat a tots els regidors/es
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d’aquesta corporació, en relació a les diverses al·lusions al
comitè fetes pel regidor del grup municipal del Partit Popular en
el transcurs de diversos Plens municipals.

 Una carta de Fecsa-Endesa informant de les mesures i
actuacions que va prendre l’empresa amb motiu dels incidents
en les línies elèctriques provocats pel temporal de vent i les
excepcionals condicions meteorològiques dels passats 11 i 15 de
novembre, alhora que agraeix la col·laboració prestada des de
l’ajuntament i, en especial, des de la Policia Local.

 Una carta del president de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr.
Manuel Royes, comunicant la concessió d’una subvenció per
import de 1.000.000 pessetes, sol·licitada per l’ajuntament de
Sant Celoni per al projecte de cooperació al desenvolupament
“Aigua pel consum humà i per cultius” a Senegal.

 Una nota de la Sra. Antònia Gil i Carrasco, secretària general de
la Unió Sindical Obrera de Catalunya, acusant rebuda de la
notificació de la moció aprovada pel Ple municipal sobre la Llei
d’estabilitat pressupostària.

 Una nota de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat
de Catalunya agraint l’escrit de l’ajuntament de Sant Celoni en
què s’informà de la campanya de sensibilització per un ús més
saludable de l’alcohol, que es porta a terme dins del Pla
supramunicipal de prevenció de les drogodependències del Baix
Montseny.

 Un escrit conjunt del president del Consell Comarcal del Vallès
Oriental i de la Secretaria de la Dona del sindicat CCOO,
informant de la concessió d’una subvenció d’import 8.205,15 €
dels Fons Social Europeu per a la iniciativa comunitària EQUAL,
que pretén afavorir la igualtat d’oportunitats de les dones en el
mercat del treball.

Acabat l’extracte de la correspondència rebuda, el Sr. alcalde
explica que, tal com s’ha vist, el Comitè Unitari de Personal de
l’ajuntament ha presentat una carta que es demana sigui llegida
públicament davant del Ple municipal. És per això que, a
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continuació, procedeix a donar lectura d’aquesta carta, el contingut
de la qual es transcriu a continuació:

<< A l’atenció dels regidors i regidores municipals
de l’ajuntament de Sant Celoni

Sant Celoni, 22 de novembre de 2001.

Senyors/es:

El Comitè Unitari de Personal de l’ajuntament de Sant Celoni ha
tingut coneixement que en la sessió del Ple del dia 30 d’octubre
de 2001 el regidor del grup municipal del Partit Popular, Sr.
César Gómez Sinobas, va fer al·lusió a aquest comitè en
l’apartat de precs i preguntes.

Les paraules del Sr. Gómez van ser que “havia parlat amb un
(referint-se als membres del comitè), però estan tan acollonits
pel Sr. Capote que ningú vol dir res”. Posteriorment va reiterar
que “el comitè està realment atemorit”.

No és la primera vegada que el Sr. Gómez es refereix a
nosaltres, legals representants dels treballadors, en termes
ofensius. Ja en el Ple de 28 de novembre de 2000 el regidor del
grup municipal del PP va manifestar que “la valoració de llocs
de treball s’aprova per reial decret del Sr. Capote, que domina
el comitè d’una manera total.”

En relació a tots aquests comentaris, els membres del Comitè
Unitari de Personal de l’ajuntament de Sant Celoni hem de
manifestar el següent:

En primer lloc, volem deixar ben clar que fins a la data d’avui
cap dels membres que formem part d’aquest comitè, (tant els
representants dels treballadors funcionaris com dels
treballadors laborals), no hem parlat mai amb el Sr. César
Gómez Sinobas de cap assumpte relacionat amb el
funcionament i/o l’actuació del comitè. Per tant, quan diu que
ha parlat amb “un” del comitè, el Sr. Gómez està faltant a la
veritat.

En segon lloc, volem afirmar que cap de nosaltres se sent
“acollonit”, “atemorit” o “dominat” per la figura del regidor de
Personal. Pel contrari, quan els membres del comitè ens hem
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posicionat en opinions diferents a la del Sr. Capote, hem
defensat allò que crèiem sense cap mena de por i fent ús del
dret a la negociació que ens assisteix.

Negociar, però, vol dir que ambdues parts han de fer algunes
concessions en les seves postures. I, si bé és cert que els
representants dels treballadors hem hagut de cedir en les
nostres reivindicacions inicials en determinats temes, també és
cert que l’empresa ha fet concessions importants.

Els resultats de tot plegat han fet possible la consecució, entre
d’altres coses, d’un Conveni laboral per als anys 2000 i 2001
(amb un contingut molt més elaborat que el de convenis
anteriors), un Estudi de Seguretat i Riscos Laborals (l’aplicació
del qual ha de permetre millorar les condicions físiques dels
llocs de treball i evitar al màxim possible l’accidentalitat
derivada de l’exercici laboral) i, sobretot, el Catàleg de Llocs de
Treball (que estableix les funcions i retribucions de tots i cada
un dels llocs de treball de l’ajuntament, i que considerem una
eina bàsica de la què cal disposar).

Potser hi ha qui entén que les relacions comitè–empresa han
de tenir un caràcter agressiu i bel·ligerant, però tots els qui
constituïm l’actual Comitè Unitari de Personal hem estat
d’acord des d’un principi en mantenir una actitud negociadora
(que no vol dir feble) a l’hora de plantejar les nostres
reivindicacions.

Així mateix, val a dir que els membres del comitè hem estat
sempre oberts a mantenir contactes i establir diàleg amb totes
les forces polítiques que ens ho han demanat, possibilitat que
el grup municipal del Partit Popular no ha utilitzat mai. És per
això que encara sorprèn més el coneixement de la dinàmica del
comitè de què fa gal·la el Sr. Gómez.

Per tot això, demanem al Sr. César Gómez Sinobas que
rectifiqui públicament davant del Ple municipal les seves
afirmacions en relació al Comitè Unitari de Personal, perquè no
són certes i perquè constitueixen una ofensa no només a les
nostres persones sinó també a la resta de treballadors de
l’ajuntament que són els qui, en definitiva, (i no cal oblidar)
ens van escollir de manera lliure i democràtica per a què els
representem.

Demanem finalment al Sr. Gómez que, en endavant, quan es
refereixi al Comitè Unitari de Personal, ho faci amb tot el
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respecte i consideració que es mereix aquest òrgan de
representació, el mateix respecte i consideració amb què
nosaltres hem volgut redactar aquesta carta.

Malgrat tot, també volem comunicar al Sr. Gómez que, de
persistir en la seva actitud ofensiva vers nosaltres, ens
reservem el dret d’iniciar les accions legals que siguin
oportunes davant els tribunals de justícia, a fi de defensar el
bon nom d’allò que representem.

Agrairíem al Sr. alcalde que, en la seva qualitat de president
del Ple municipal, faci lectura d’aquesta carta en la propera
sessió d’aquest òrgan que es celebri i en distribueixi una còpia
a tots els regidors dels grups polítics que formen la corporació,
per al seu coneixement. >>

6.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L'ALCALDIA I PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ EN ELS MESOS
D’OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2001.

L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions
dictades durant els mesos d’octubre i novembre de 2001, i la
corporació se’n dóna per assabentada:

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA D’OCTUBRE DE 2001

DIA     CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
01 Desestimant sol·licitud de Francisco J. Vidal Cervantes
01 Contractació d’un peó, Juan Ramos Méndez
01 Contractació d’un peó, Almany Jangana
01 Contractació d’una auxiliar d’administrativa, Lourdes Ballescà Rivero
01 Autoritzant permís per ocupació de via pública
01 Aixecant l’ordre de suspensió instruït a Caixa de Sabadell
01 Concessió llicència d’obres a Daniel Fradera Seus
01 Concessió llicència d’obres a Miguel Àngel Estupiña Rodríguez
01 Concessió llicència d’obres a Ramon Puig Costa
01 Alta al padró d’habitants
01 Alta al padró d’habitants
01 Alta al padró d’habitants
01 Alta al padró d’habitants
01 Alta al padró d’habitants
01 Baixa al padró d’habitants
01 Baixa al padró d’habitants
02 Concessió llicència d’activitats a Amadeu Lleonart Vila
02 Aixecant l’ordre de suspensió a Amadeu Lleonart Vila
02 Alta al padró d’habitants
02 Alta al padró d’habitants
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02 Aprovant despesa del Nissan Micra
02 Retornant en quantitat a l’empresa Peva Clean SL
02 Aprovant despesa de serveis de neteja
02 Aprovant  despesa dels treballs a l’escola Montnegre de La Batllòria
03 Aprovant la factura al Patronat Municipal Museu de Granollers
03 Concessió llicència d’obres a Josep Berenguer Busca
03 Concessió llicència d’obres a Juan Sánchez Campos
03 Concessió llicència d’obres a Maria Luisa Zueras Reguart
03 Concessió llicència d’obres a Salvador Mercader Sureda
03 Concessió llicència d’obres a T. Mecánicos José Amat SL
03 Concessió d’una subvenció a la Junta de Compensació de la Urb. Can Coll
03 Alta al padró d’habitants
03 Alta al padró d’habitants
03 Alta al padró d’habitants
03 Alta al padró d’habitants
03 Alta al padró d’habitants
03 Baixa al padró d’habitants
03 Alta per omissió al padró d’habitants
03 Alta per omissió al padró d’habitants
03 Aprovant la fra. lliurada per l’empresa Construccions Jaume Clopés SL
03 Acordant la pròrroga del contracte de lloguer c/ Mn. Jacint Verdaguer
03 Aprovant la despesa per l’execució de les obres de pavimentació
04 Admetent la renúncia a la sol·licitud de llicència d’obres
04 Aprovant la despesa per obres d’arranjament del Safareig
05 Concessió llicència d’obres a Jordi Carreras Anfrons
05 Concessió de pròrroga d’un mes de la llicència d’obres menors
05 Alta al padró d’habitants
05 Alta al padró d’habitants
05 Baixa al padró d’habitants
05 Aprovant certificació d’obres d’urbanització
05 Aprovant certificació d’obres d’urbanització
05 Alta per omissió al padró d’habitants
05 Aprovant despesa pel subministrament de 2000 m de tub
06 Contractació d’un peó, Juan Antonio Martí Cantón
06 Concessió de drets funeraris a Rosa Gisbert Valls
08 Concessió llicència d’ocupació d’un habitatge
08 Aprovant certificació núm. 3 i autoritzar el seu pagament
08 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
08 Cursets de natació
08 Concessió llicència d’obres a Antoni Ducròs Bosch
08 Aixecant ordre de suspensió
08 Concessió llicència d’obres a Maria Ribes Martí
08 Adjudicant contractació de treballs de redacció de projecte
08 Alta al padró d’habitants
08 Alta al padró d’habitants
08 Alta al padró d’habitants
08 Baixa al padró d’habitants
08 Baixa al padró d’habitants
08 Baixa al padró d’habitants
08 Aprovant la relació núm. 01014 corresponent a Crèdits Incobrables
08 Aprovant despeses per obres de construcció
08 Aprovant la factura presentada per l’empresa Ballestas J.J.M SA
08 Concessió de drets funeraris a Felipa Cristobela Delfa Martín
08 Aprovant despesa per la compra de material informàtic
08 Atorgant l’ADF Forestec una subvenció
09 Contractació d’un tècnic superior, Isaac Morist Tirado
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09 Contractació d’un professor, Martí Ninou Serra
09 Concessió llicència d’obres GN-481/2001
09 Concessió llicència d’obres GN-483/2001
09 Concessió llicència d’obres GN-484/2001
09 Concessió llicència d’obres GN-485/2001
09 Concessió llicència d’obres a Carlos Sánchez Aranda
09 Concessió llicència d’obres a Dolors del Pino Astorga
09 Concessió llicència d’obres a Joan Vila Riera
09 Concessió llicència d’obres a Lluís Ramírez García
09 Concessió llicència d’obres a Marta Rodríguez Gener
09 Alta al padró d’habitants
09 Alta al padró d’habitants
09 Baixa al padró d’habitants
09 Atorgant subvenció al Centre Excursionista de St. Celoni
09 Baixa al padró d’habitants
09 Baixa al padró d’habitants
09 Aprovant despesa per dos escales pel cementiri municipal
09 Aprovant despesa per la calefacció de l’escola Montnegre de la Batllòria
09 Concessió de drets funeraris a Francisca Salva Sánchez
10 Concessió llicència d’ocupació d’un habitatge
10 Contractació d’un tècnic informàtic, Joaquim Masferrer Vila
10 Concessió llicència d’obres a Joan Roca i Domingo
10 Desestimant sol·licitud formulada pel Sr. Fernando Molina Sánchez
10 Concessió llicència d’obres a Carles Plans Real
10 Alta al padró d’habitants
10 Baixa al padró d’habitants
10 Aprovant la fra. Presentada per la Fundació Acció Baix Montseny
10 Aprovant la fra. Presentada per Jaevam SL
10 Autoritzant a Uquifa SA per obtenir mostres d’aigua
11 Concessió de bestreta a Paulo Jiménez Espejo
11 Acceptant cessió gratuïta d’una finca
11 Contractació d’un tècnic mig, J. Francisco Mañas López
11 Alta al padró d’habitants
11 Alta al padró d’habitants
11 Alta al padró d’habitants
11 Baixa al padró d’habitants
11 Aprovant despesa per la contractació de treballs d’impressió
11 Aprovant despesa per treballs d’organització del programa Sant Celoni V@
15 Concessió de bestreta a Esther Vives López
15 Concessió llicència d’activitats a Antoni Pérez SL
15 Autoritzant dipòsit temporal de terres a Els Masos de Sant Celoni SL
15 Alta al padró d’habitants
15 Baixa al padró d’habitants
15 Aprovant despesa de la contractació dels serveis de gimnàstica
15 Aprovant fra. que es relacionen amb Link Comunicacions SA
15 Aprovant despesa del projecte de les rieres
16 Concessió llicència d’obres a la C. de propietaris del C/ Ramis 7
16 Concessió llicència d’obres a Josep Maria Espejo Diumenge
16 Concessió llicència d’obres a Pere Plana Massaguer
16 Concessió llicència d’obres a Rosa M. Colomer Bruguera
16 Aprovant liquidació del segon trimestre a Sorea SA
16 Aprovant despesa de renovació de l’assegurança d’un automòbil
16 Aprovant despesa de renovació de l’assegurança d’un automòbil
16 Alta al padró d’habitants
16 Baixa al padró d’habitants
16 Aprovant certificació de les obres de reconstrucció del Pont Romà
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16 Aprovant certificació per l’empresa Bassa Mar SA
16 Alta per omissió al padró d’habitants
16 Aprovant despesa pels treballs d’impressió
16 Aprovant fra. als treballs de control d’emissions a Uquifa SA
16 Aprovant despesa per les obres de reforç d’un mur
17 Aprovant expedient de contractació
17 Concessió llicència d’obres a Juan José Ramos Pacheco
17 Concessió llicència d’obres a Pere Plana Massaguer
17 Concessió llicència d’instal·lació a Residencial Sant Martí SL
17 Alta al padró d’habitants
17 Aprovant despesa pel subministrament de dues llicències de l’AutoCad 14
17 Aprovant pagament a la Creu Roja
17 Aprovant concessió de subvencions a entitats esportives d’aquesta vila
18 Concessió llicència d’obres a Fuerzas Eléctricas de Catalunya SAU
18 Alta al padró d’habitants
18 Baixa al padró d’habitants
18 Baixa al padró d’habitants
18 Autoritzant a Mapfre per fer la revisió de cotxes
18 Autoritzant a la Policia Local per tal de senyalitzar el gual del c/Girona, 10
18 Aprovant despesa per la contractació dels treballs
19 Aprovant devolució del dipòsit pels equips de la XX Copa de Futbol Sala
19 Concessió llicència d’entrada de vehicles a través de la vorera
19 Concessió llicència d’obres a Comunitat de Veïns del C/Doctor Fleming
19 Concessió llicència d’obres a José Antonio Ruiz Recio
19 Concessió llicència d’obres a Ramon Morella Sala
19 Prendre coneixement d’un informe d’intervenció
19 Alta al padró d’habitants
19 Alta al padró d’habitants
19 Alta al padró d’habitants
19 Alta al padró d’habitants
19 Aprovant despesa de contractació per l’assegurança dels cursos de  FP
19 Concessió de subvenció
19 Aprovant despesa per la reposició d’elements de mobiliari
22 Aprovant liquidació per la taxa d’obertura d’establiment
22 Contractació d’una professora
22 Comunicant al Sr. Cañete de l’aprovació del seu projecte
22 Alta al padró d’habitants
22 Alta al padró d’habitants
22 Baixa al padró d’habitants
22 Baixa al padró d’habitants
22 Baixa al padró d’habitants
22 Concessió de bestreta a Antonio Forés Almagro
22 Baixa al padró d’habitants
22 Baixa al padró d’habitants
22 Baixa al padró d’habitants
22 Baixa al padró d’habitants
22 Baixa al padró d’habitants
22 Baixa al padró d’habitants
22 Baixa al padró d’habitants
22 Baixa al padró d’habitants
22 Baixa al padró d’habitants
22 Aprovant despesa i contractació per treballs de disseny
22 Alta per omissió al padró d’habitants
22 Aprovant relació de despeses i autoritzant pagaments
22 Concessió de drets funeraris
22 Aprovant despesa
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23 Concessió llicència d’obres
23 Concessió llicència d’obres
23 Alta al padró d’habitants
23 Aprovant liquidació de Fecsa Enher SA
23 Aprovant la referida relació de liquidacions de la taxa
23 Retornant el 50% de la taxa ingressada a l’empresa Inverplan SL
23 Concessió de llicència d’ocupació dels habitatges
24 Concessió de llicència d’obres
24 Concessió de llicència municipal d’obres
24 Abandonament a la via pública d’un vehicle
24 Concessió de llicència d’obres a Manuel Pulido Sánchez
24 Concessió d’ajuda per disminució
24 Alta al padró d’habitants
24 Alta al padró d’habitants
24 Aprovant la referida relació de liquidacions de la taxa
24 Concessió de subvenció
24 Aprovant relació de despeses, Festa Major de La Batllòria
25 Concessió de llicència classificades
25 Concessió de llicència d’obres a Eladio Herrera Sanguino
25 Concessió de llicència d’obres a Montserrat Pons Vidal
25 Baixa al padró d’habitants
25 Baixa al padró d’habitants
25 Alta per omissió al padró d’habitants
25 Alta per omissió al padró d’habitants
25 Aprovant despesa per material informàtic
25 Aprovant relació de liquidacions
25 Atorgant bestreta a la Coral Briançó
25 Atorgant subvenció al Centre Excursionista
25 Atorgant subvenció a l’Associació de Gent Gran de l’Esplai
26 Contractació d’un tècnic mig
26 Concessió de llicència d’entrada de vehicles a través de la vorera
26 Abandonament a la via pública d’un vehicle
26 Aprovant despesa pel subministrament d’una font
26 Aprovant despesa pel subministrament de jocs infantils
26 Aprovant despesa en concepte dels treballs de redacció
26 Aprovant despesa per la compra de quatre ordinadors
27 Gratificacions
27 Productivitat
29 Abandonament a la via pública d’un vehicle
29 Aprovant el projecte tècnic d’enjardinament de zones verdes
29 Concessió de llicència d’obres
29 Concessió de llicència d’obres
29 Concessió de llicència d’obres
29 Autoritzant canvi de titularitat
29 Concessió de llicència d’obres
29 Concessió de llicència d’obres
29 Concessió de llicència d’obres
29 Concessió de llicència d’obres
29 Alta al padró d’habitants
29 Alta al padró d’habitants
29 Baixa al padró d’habitants
29 Baixa al padró d’habitants
29 Alta per omissió al padró d’habitants
29 Baixa al padró d’habitants
29 Aprovant despesa per contractació d’uns serveis
29 Aprovant concessió d’una subvenció
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30 Desestimant els recursos presentats
30 Concessió de llicència d’ocupació d’un habitatge
30 Concessió de llicència d’activitats classificades
30 Alta al padró d’habitants
30 Alta al padró d’habitants
30 Alta al padró d’habitants
30 Concessió de canvis de domicili
30 Concessió de drets funeraris
30 Aprovant despesa de l’adquisició de vestuari de treball
31 Reiterant al titular de l’establiment Bar Eladio
31 Contractació d’un tècnic de Medi Ambient
31 Concessió de llicència d’obres
31 Concessió de llicència d’obres
31 Concessió de llicència d’obres
31 Concessió de llicència d’obres
31 Alta al padró d’habitants
31 Alta al padró d’habitants
31 Aprovant relació de despeses
31 Aprovant el pressupost estimatiu de la Festa Major
31 Aprovant despeses

RESOLUCIONS DEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ D’OCTUBRE DE 2001

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
17 Arxivar expedient sancionador Sr. Agustí Isun Bonilla
17 Imposar sanció Sr. Antonio Rodríguez Ruiz
17 Imposar sanció Sr. Antoni Subirà Sánchez
17 Arxivar expedient sancionador Sra. Carmen Ortega Villegas
17 Arxivar expedient sancionador Sra. Isabel Pelegrín López
17 Imposar sanció Sr. Josep M. Arnau Martínez
17 Arxivar expedient sancionador Sr. Juan Cruz Sáez Trecu
17 Arxivar expedient sancionador Sr. Juan España Marchan
17 Imposar sanció Sr. Jorge Julián Blázquez Sánchez
17 Arxivar expedient sancionador Sr. Joaquim Oller Sibina
17 Imposar sanció Sr. Josep M. Ros Piazuela
17 Imposar sanció Sr. Ramon Sanchez Lopez
17 Resolució per pagament voluntari Sr. Joan Soler Borrell
19 Reducció de sanció Sr. Joaquín Gallardo Pajuelo
30 Imposar sanció multes lot 107

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DE NOVEMBRE DE 2001

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
01 Concessió drets funeraris a David Rosell Arenas
01 Concessió drets funeraris a José Belmonte Hernández
02 Alta al padró d’habitants
02 Alta al padró d’habitants
04 Concessió drets funeraris a Lluís Bonfill Bargalló
05 Declarant l’extinció de la llicència d’activitats
05 Denegant sol·licitud de canviar la ubicació de la plaça d’estacionament
05 Concessió llicència d’obres a Amèlia Capote Iglesias
05 Concessió llicència d’obres a Comunitat de Veïns C/ Abad Oliba 6
05 Concessió llicència d’obres a Josep M. Torras Riera
05 Concessió llicència d’obres a Manuel Marín Marín
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05 Alta al padró d’habitants
05 Alta al padró d’habitants
05 Baixa al padró d’habitants
05 Aprovant el conveni entre l’Ajuntament de Sant Celoni i Caixa Manlleu
05 Aprovant despesa pel subministrament d’elements de senyalització
06 Concessió de llicència d’activitats classificades
06 Concessió de llicència d’obres a Joaquim Giró Durbau
06 Concessió de llicència d’obres a Josep Maria Galceran Planchart
06 Concessió de llicència d’obres a Maria Dolores Alarcón García
06 Concessió de llicència d’obres a Maria del Puig Calvet Canaleta
06 Alta al padró d’habitants
06 Alta al padró d’habitants
06 Baixa al padró d’habitants
06 Atorgant als usuaris de menjador beques
06 Aprovant expedient de contractació
06 Alta per omissió al padró d’habitants
07 Autoritzant al Club Ciclista  per a la 2ª Pedalada Popular pel Montnegre
07 Concessió llicència d’entrada de vehicles a través de la vorera
07 Atorgant llicència d’obres per l’asfaltat d’un tram
07 Alta al padró d’habitants
07 Aprovant despesa per la contractació d’un inflable
07 Concessió de l’ informació sobre la piràmide de la població de Sant Celoni
08 Contractació d’un oficial, Jaime Millet Lajusticia
08 Concessió llicència d’obres a Maria Rosa Álvarez Aymar
08 Alta al padró d’habitants
08 Baixa al padró d’habitants
08 Baixa al padró d’habitants
08 Baixa al padró d’habitants
09 Retornant concepte de dipòsit urbanístic
09 Concessió llicència d’obres a Comunitat de propietaris del C/Jaume I
09 Concessió llicència d’obres a Montserrat Brutau Perea
09 Concessió llicència d’obres a Teresa Pujadas Arabia
09 Aprovant expedient de contractació
09 Habilitant com a secretària accidental
09 Concessió de canvi de domicili
09 Baixa al padró d’habitants
09 Baixa al padró d’habitants
09 Baixa al padró d’habitants
09 Aprovant relació de despeses i autoritzant el seu pagament
13 Generant crèdits a la partida de l’estat de despeses
13 Aprovant el projecte tècnic d’obres ordinàries de nou accés
13 Retornant concepte de dipòsit urbanístic
13 Concessió llicència d’obres per a l’obertura de rasa
13 Concessió llicència d’activitats classificades
13 Autoritzant la Policia Local per tal de lliurar un vehicle
13 Concessió llicència d’obres a Magdalena Illa Quer
13 Concessió llicència per a la construcció de canalització
13 Alta al padró d’habitants
13 Alta al padró d’habitants
13 Alta al padró d’habitants
13 Aprovant certificació d’obres
13 Baixa al padró d’habitants
13 Baixa al padró d’habitants
13 Baixa al padró d’habitants
13 Baixa al padró d’habitants
13 Baixa al padró d’habitants
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13 Baixa al padró d’habitants
13 Baixa al padró d’habitants
13 Autoritzant el canvi de vehicle a Joaquim Codina Vega
13 Alta per omissió al padró d’habitants
13 Alta per omissió al padró d’habitants
13 Aprovant factura núm. 100455
13 Alta per omissió al padró d’habitants
13 Alta per omissió al padró d’habitants
14 Prendre coneixement de l’informe emès per l’Interventor
14 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
14 Concessió llicència d’obres a Dump SA
14 Concessió llicència d’obres a Joaquim Puigtió Coll
14 Concessió llicència d’obres a Natividad Abadal Rabionet
14 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
14 Atorgant a Sorea SA una pròrroga d’un mes en el termini de lliurament
14 Alta al padró d’habitants
14 Alta al padró d’habitants
14 Alta al padró d’habitants
14 Alta al padró d’habitants
14 Baixa al padró d’habitants
14 Baixa al padró d’habitants
14 Baixa al padró d’habitants
14 Baixa al padró d’habitants
14 Aprovant una aportació de fons
15 Alta al padró d’habitants
15 Aprovant despesa per a la renovació de l’assegurança d’un vehicle
15 Aprovant despesa per a la renovació de l’assegurança d’un vehicle
15 Aprovant despesa per a la renovació de l’assegurança d’un vehicle
15 Aprovant despesa per l’adquisició de 64 bobines
15 Atorgant subvenció a la Junta de Compensació de la Urbanització Can Coll
15 Aprovant certificació núm. 8/01 i aprovant factura a CEDIA.
15 Aprovant despesa pels treballs de pintura de vint fanals
15 Aprovant contractació de l’empresa Teatració
16 Concessió llicència d’obres a Juan Villar Martín
16 Concessió llicència d’obres a Mataró Telefonia SL
16 Alta al padró d’habitants
16 Concessió de bestreta a Rosa Maria Roma Prat
16 Baixa al padró d’habitants
16 Alta per omissió al padró d’habitants
16 Alta per omissió al padró d’habitants
16 Alta per omissió al padró d’habitants
16 Concessió de drets funeraris
19 Concessió llicència d’ocupació d’un habitatge
19 Contractació d’un tècnic mig, Otília Sebastià Gimeno
19 Prorrogant contractació a Elisenda Ramírez Gil
19 Autoritzant a la Policia Local retirar vehicle i procedint trasllat al dipòsit
19 Prenent coneixement de l’informe emès per l’ Interventor accidental
19 Prenent coneixement de l’informe emès per l’ Interventor
19 Concessió llicència municipal per a l’actualització
19 Autoritzant a la Policia Local retirar vehicle i procedint trasllat al dipòsit
19 Autoritzant a la Policia Local declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
19 Prenent coneixement de l’informe emès per l’ Interventor
19 Concessió llicència d’obres a Montserrat Torres Alarcón
19 Concessió llicència d’obres a Lluís Noguer Acevedo
19 Autoritzant a la Policia Local declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
19 Autoritzant a la Policia Local declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
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19 Autoritzant a la Policia Local per tal de lliurar el vehicle a un gestor
19 Autoritzant a la Policia Local declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
19 Alta al padró d’habitants
19 Alta al padró d’habitants
19 Alta al padró d’habitants
19 Baixa al padró d’habitants
19 Baixa al padró d’habitants
19 Aprovant la factura de l’empresa Cedia
19 Alta per omissió al padró d’habitants
19 Aprovant factura LL-3/01 corresponent al lloguer
19 Aprovant despesa per la instal·lació d’una porta metàl·lica
19 Aprovant despesa en concepte de treballs i ampliació d’una pàgina web
20 Cessió gratuïta de terreny de la finca inscrita en el Registre de la Propietat
20 Contractació d’una auxiliar administrativa, Margarita Gener Sánchez
20 Alta al padró d’habitants
20 Alta al padró d’habitants
20 Alta al padró d’habitants
20 Alta al padró d’habitants
21 Concessió llicència de primera ocupació d’un habitatge
21 Concessió llicència d’obres per a l’obertura de cata sobre vorera
21 Treien del Padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
21 Aprovant certificació núm. 1 de les obres d’urbanització de la Carretera Vella
21 Aprovant certificació núm. 1 de les obres d’urbanització del C/ Sant Pere
21 Aprovant relacions corresponents a Crèdits Incobrables
21 Alta per omissió al padró d’habitants
21 Acordant liquidació de la taxa per ocupació de via pública
21 Aprovant despesa pel subministrament de diferents espècies vegetals
21 Aprovant factura núm. 100207, lliurada per l’empresa Jaevam SL
21 Aprovant factura núm. 100221, lliurada per l’empresa Jaevam SL
21 Aprovant la despesa de contractació de treballs de redacció
22 Concessió llicència d’obres a N’Amadeu Lleonart Vila
22 Alta al padró d’habitants
22 Aprovant despesa pel subministrament de sis unitats d’ aparca bicicletes
23 Concessió llicència de primera ocupació d’un habitatge
23 Concessió llicència d’entrada de vehicles a través de la vorera
23 Concessió llicència d’obres a Maria Assumpció Rabassa Saurí
23 Aprovant certificació núm. 4, presentada per Construccions Deumal SA
23 Aprovant despesa per la contractació de treballs de redacció
23 Concessió drets funeraris a Antònia Morales Hueso
25 Aprovant factures, lliurades per Torrent de Tayeda
26 Estimant parcialment el recurs de reposició interposat
26 Correcció de l’error de fet en què es va incórrer en la concessió de llicència
26 Disposant la cessió de les dades contingudes al padró municipal
26 Arxivant l’expedient de diligències prèvies
26 Gratificacions
26 Concessió llicència d’obres a Sebastià Travesa Gené
26 Concessió llicència d’obres a Glòria Montasell Ducròs
26 Concessió de pròrroga d’un mes de la llicència d’obres menors
26 Concessió de pròrroga d’un mes de la llicència d’obres menors
26 Productivitat
26 Alta al padró d’habitants
26 Alta al padró d’habitants
26 Alta al padró d’habitants
26 Alta al padró d’habitants
26 Alta al padró d’habitants
26 Alta per omissió al padró d’habitants
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26 Concessió drets funeraris a Rosa Fradera Salarichs
27 Desestimant el recurs de reposició interposat per Derivados Forestales SA
27 Adjudicant a la mercantil JAEVAM SL, la realització d’obres contingudes
27 Desestimant les al·legacions presentades en la instal·lació d’un nou tanc
27 Concessió llicència d’obres a Susana Jeremias Martínez
27 Concessió llicència d’obres a Antoni Pardell Miarnau
27 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
27 Baixa al padró d’habitants
28 Incorporant modificació consistent en una variació de la superfície
28 Corregint error de fet en què es va incórrer a la proposta de resolució
28 Concessió llicència d’obres a Glòria Amadó Serés
28 Concessió llicència d’obres a Derivados Forestales SA
28 Alta al padró d’habitants
28 Baixa al padró d’habitants
28 Aprovant despesa per a la contractació d’impressió
28 Generant crèdits a les partides de l’Estat de Despeses
28 Aprovant despesa per adquirir vuit paranys
28 Aprovant despesa per adquirir quatre pilons retràctils semiautomàtiques
28 Aprovant transferència de crèdits entre partides entre partides de l’Estat
28 Aprovant despesa per adquirir dos equips de transmissió per a la Policia
29 Concessió llicència d’obres a Viajes Halcón SA
29 Comunicant les consideracions de la Ponència Tècnica de la CTIAC
29 Comunicant les consideracions de la Ponència Tècnica de la CTIAC
29 Declarant l’extinció de la llicència d’instal·lació per a taller de construcció
29 Deixant sense efecte l’expedient incoat per la baixa
29 Alta per omissió al padró d’habitants
29 Alta per omissió al padró d’habitants
29 Atorgant subvenció al CEIP Montnegre de la Batllòria
29 Aprovant la concessió d’una subvenció a l’ONG FODDE
30 Prenent coneixement de l’informe emès per l’Interventor municipal
30 Concessió llicència d’activitats classificades a INVERPLAN SL
30 Concessió llicència d’obres a Gisela Serra Massó
30 Alta al padró d’habitants
30 Alta al padró d’habitants
30 Aprovant despesa al cablejat d’edificis municipals
30 Concessió de canvis de domicilis
30 Aprovant despesa per contractació de treballs de col·locació

RESOLUCIONS DEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ DE NOVEMBRE DE 2001

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
08 Suspensió expedient sancionador Francisco Márquez Rodríguez
09 Imposar sanció Sra. Ana M. Subirà Auladell
09 Imposar sanció Sra. Anna M. Navascues Molera
09 Imposar sanció Sra. M. Àngela Rodríguez Andrés
09 Imposar sanció Sr. Bernat Francesc Marfil Sánchez
09 Arxivar expedient sancionador Sr. Carles Alfaras Panareda
09 Inadmissió de revisió d’ofici Ferranz Global
09 Arxivar expedient sancionador Sra. Josefa Haro Rodríguez
09 Arxivar expedient sancionador Sr. José Sánchez Olivé
09 Imposar sanció Sra. Montserrat Sunyer Bover
09 Arxivar expedient sancionador empresa OBACH CCC
09 Arxivar expedient sancionador Sr. Ricard Pastor Areces
14 Suspensió expedient sancioandor Sr. Joan Àlvarez Domènech
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20 Imposar sanció Sr. Victoriano Rodríguez Rodríguez
21 Arxivar expedient sancionador Sr. Gregorio Allué Bastaros
21 Arxivar expedient sancionador Sr. Gregorio Allué Bastaros
21 Arxivar expedient sancionador Sr. Miguel Àngel Arias López
21 Arxivar expedient sancionador Sra. Teresa Prats Cortada
23 Imposar sanció Sr. Àngel Arredondo Padilla
23 Imposar sanció Sr. Antonio Cassi Martínez
23 Imposar sanció Sr. Antonio Garcia Rodríguez
23 Arxivar expedient sancionador Sr. Aureliano Hermosa González
23 Imposar sanció Sra. Edith Aguilar Gomis
23 Arxivar expedient sancionador Sr. Francisco Javier Boada Juncà
23 Imposar sanció Josefa Rovira Calls
23 Arxivar expedient sancionador Sr. Javier Rodríguez Garcia
23 Desestimar recurs potestatiu Sra. Margarita Calatayud Ventura
23 Arxivar expedient sancionador Sr. Vicente Perandones Mosquera
27 Imposar sanció multes lot 108
28 Desestimar recurs potestatiu Consultoria Santa Fe
28 Desestimar recurs potestatiu Consultoria Santa Fe
28 Desestimar recurs potestatiu Consultoria Santa Fe
28 Imposar sanció Sr. Julio López Soria
28 Imposar sanció Sra. Matilde Cobos Martín
28 Imposar sanció Sra. Susana Porrero Ortega
28 Imposar sanció Sr. Salvador Prat Pagès

7.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS D’OCTUBRE I
NOVEMBRE DE 2001.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de la contractació urgent
de diferent personal feta durant els mesos d’octubre i novembre de
2001.

Atès que durant el mes d’octubre de 2001 s'ha procedit a la
contractació del següent personal: dos peons per realitzar tasques de
recolzament estacional a la brigada municipal, una persona de suport
administratiu a l’àrea de Benestar Social, una persona per realitzar la
substitució de dos peons de les instal·lacions esportives durant el
període de vacances, un tècnic superior per a la planificació i
reestructuració de l’àrea de Recursos Humans, dos professors per
substituir la baixa per incapacitat transitòria d’una mestra de l’Escola
d’adults, un tècnic per a la revisió i actualització de programes
informàtics, un tècnic per tasques de programació, comunicació i
formació, un tècnic per realitzar la gestió i planificació del butlletí
municipal i un tècnic de suport a l’àrea de Medi Ambient.
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Atès que durant el mes de novembre de 2001 s’ha procedit a la
contractació del següent personal: una peó per realitzar tasques de
recolzament estacional a la brigada municipal, un tècnic especialista
en psicomotricitat per a l’escola mancomunda La Tordera i una
auxiliar administrativa de recolzament a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà.

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:

Octubre de 2001

Juan Ramos Méndez Peó
Almany Jangana Peó
Lourdes Ballescà Rivero Auxiliar administrativa
Juan Antonio Martí Cantón Peó
Isaac Morist Tirado Tècnic superior
Martí Ninou Serra Professor
Joaquim Masferrer Vila Tècnic informàtic
Juan Francisco Mañas López Tècnic mig
Marta Palomé Planas Professora
Teresa Pou Busquet Tècnic mig
Jordi Viader Anfrons Tècnic de Medi Ambient

Novembre de 2001

Jaime Millet Lajusticia Oficial
Otília Sebastià Gimeno Tècnic mig
Margarita Gener Sánchez Auxiliar administrativa

8.- PRECS I PREGUNTES.

Pregunta que formula el grup municipal d’ERC:
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 Com està la situació d’en Manuel Morales (sergent de la
Policia) i quan s’integrarà a la seva tasca com a sergent ?

El Sr. Arenas Serra explica que ha arribat ja a l’ajuntament amb
fermesa la sentència que absol penalment al Sr. Manuel Morales.
S’han donat instruccions als serveis jurídics de l’ajuntament per tal
de que es continuï la tramitació de l’expedient administratiu, que
en el seu moment es va aturar. I un cop fets els tràmits
administratius adients, es resoldrà sense cap demora la situació del
Sr. Manuel Morales.

Prec que formula el grup municipal d’ERC:

 Es prega al Sr. alcalde que compleixi els compromisos
adquirits davant la ciutadania en el Ple municipal de
juliol, en el que es va comprometre a presentar un
projecte d’arranjament del pont d’entrada a Sant Celoni
pel carrer Doctor Trueta en tres mesos.

El Sr. alcalde indica que, malgrat ésser un prec, vol donar alguna
informació al respecte d’aquest tema. Com ja es va comentar en un
anterior Ple, es tracta d’unes obres d’arranjament gens fàcils
perquè el pont del carrer Doctor Trueta és un punt molt important
d’entrada a Sant Celoni, amb molt trànsit de vehicles. Per això,
l’execució de les obres s’haurà de fer durant els mesos d’estiu. El
que s’ha fet ara és la contractació dels treballs de sondeig perquè
per sota la calçada hi passen diversos serveis i hem d’assegurar-
nos que quan comencin les obres no sorgeixin problemes de
projecte i de costos afegits.

Preguntes que formula el grup municipal d’IC-V:

 Pregunta pel Sr. Garcia: Com tenim el tema de les obres
de la Carretera Vella?

El Sr. Garcia explica que la comissió de seguiment de les obres de
la Carretera Vella va demanar que a partir del 15 de desembre les
obres s’aturessin, i així s’ha fet. Es va parlar amb l’empresa
adjudicatària de les obres i la setmana passada van estar treballant
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en posar sauló, tant a les voreres com a la calçada, per tal que
durant la campanya de Nadal la Carretera Vella pugui estar oberta
al trànsit.

 Diu el Sr. Comas que va estar parlant amb el Sr. Capote
sobre el tema de buscar una alternativa a la circulació de
vehicles per l’avinguda de la Pau perquè no pot ser que
en la data que estem aquest carrer no sigui encara d’una
direcció única total. Sobre aquest tema, hi ha alguna
resposta?

El Sr. alcalde respon que, com tothom sap, la pretensió de
l’ajuntament de Sant Celoni és que l’avinguda de la Pau sigui de
direcció única en la seva totalitat. Però això no depèn només de
nosaltres ja que la solució implica a carrers del municipi de Santa
Maria de Palautordera, i cal un acord entre els dos ajuntaments.
Properament les dues parts ens reunirem de nou per tal d’intentar
tancar el tema i arribar al màxim punt d’acord possible.

Pregunta que formula el grup municipal del PP:

 Aprofitant que s’ha fet una pregunta sobre el Sr. Morales,
voldria demanar si per part de l’àrea d’Hisenda es podria
informar dels cents de milers de pessetes que costen els
judicis del Sr. Capote a l’ajuntament de Sant Celoni. És a
dir, quan costen a l’ajuntament els judicis perduts
(perquè tots es perden gràcies a Déu) dels que el Sr.
Capote n’és l’organitzador.

El Sr. alcalde diu que el Sr. Gómez està fent unes afirmacions
sense fonaments.

El Sr. Gómez diu que les afirmacions que està fent les diuen els
tribunals. El Sr. Capote els fa fora i el tribunal dóna la raó als
acusats. De pas, li agradaria que se li fessin fotocòpies dels
resultats dels dos judicis que s’han fet del Sr. Morales.

El Sr. alcalde respon que ja es va explicar bé que l’ajuntament va
posar en coneixement del Síndic de Greuges totes les accions que
s’havien fet en aquest tema per part dels nostres serveis jurídics.
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El Síndic va dir que s’havia respectat en tot moment el seguiment
del procés i que s’havia fet el correcte quan, en base a uns
informes tècnics que deien que podia existir alguna irregularitat,
l’ajuntament ho va posar en coneixement de la Fiscalia i aquesta va
tirar endavant el procés. L’equip de govern no ha fet res que no
s’hagués de fer. Altra cosa és que el resultat a nivell penal és el
que és. Com abans s’ha dit, però, queda un procés administratiu
que segueix el seu camí i que es tancarà quan s’hagi de tancar.
Respecte del que ha afirmat el Sr. Gómez, s’ha de dir que aquest
judici no és del Sr. Capote, sinó de l’ajuntament.

És igual, diu el Sr. Gómez, doncs de l’ajuntament. Tots són tan
culpables com ell, però aquí el qui treu la cara és el Sr. Capote.

El Sr. Arenas Serra diu que, sense entrar en discussions, voldria dir
només que el comentari fet pel Sr. Gómez dels plets que
l’ajuntament perd “gràcies a Déu”, li sembla una afirmació
totalment gratuïta, perquè tots els plets que l’ajuntament interposa
són en defensa de l’ajuntament i del poble.

Imagina’t si l’equip de govern ho fa bé, replica el Sr. Gómez, que
quan el tribunal dóna la raó a un acomiadat, se l’ha d’indemnitzar
amb 10, 12 ò 14 milions de pessetes. I això que? Qui ho paga? El
poble, no?

El Sr. Arenas Serra manifesta que ell no diu ni bé ni malament,
només afirma que els plets s’han posat sempre defensant els
interessos de Sant Celoni.

Diu el Sr. Gómez que l’ajuntament deu tenir un mal assessor
jurídic.

El Sr. Arenas Serra recorda que el Sr. alcalde li acaba de dir que
els procediments s’han fet bé.

El Sr. Gómez insisteix en que l’ajuntament té uns mals assessors,
que haurà de canviar.

Preguntes que formula el grup municipal de CiU:
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 El termini d’execució de les obres d’urbanització de la
Carretera Vella era de cinc mesos. Ja han passat tres
mesos i només s’ha fet una de les tres fases. Hi haurà un
nou replanteig del termini ?

El Sr. Garcia explica que ja s’ha fet la meitat de la primera fase de
les obres. Vist el poc rendiment de l’empresa, se’ls ha demanat un
plàning real del que creuen que serà necessari per finalitzar l’obra i
una relació del personal amb la categoria professional.

El Sr. Figueras pregunta de quin import són les sancions.

El Sr. Garcia contesta que la sanció és de 20.000 pessetes diàries i
que s’ha sancionat a l’empresa pel retard parcial que porta, sense
esperar que finalitzés tot el termini.

El Sr. alcalde diu que la idea és que a partir del 15 de desembre i
fins passades les festes de Nadal, es pugui transitar per la
Carretera Vella i que el comerç no en resulti tan perjudicat.

Si no hi ha cap més pregunta, diu el Sr. alcalde, la rivalitat política
no treu que vulgui desitjar unes bones festes de Nadal a tots els
membres del Ple, i també a tota la gent que normalment és
present a les sessions (secretari, interventor, periodistes i
responsable de so).

Pren la paraula el Sr. Arenas Serra i, abans de plegar i en nom de
tots, diu que voldria felicitar el Sr. Joan Castaño perquè en el dia
d’avui es compleixen 12 anys d’estar al front de l’Alcaldia de Sant
Celoni.

El Sr. alcalde agraeix aquesta felicitació i en no haver-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 11:45 hores de la nit,
estenent-se la present acta de la que jo, el secretari municipal, en
dono fe.

L’alcalde     El secretari
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