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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2002.

Sant Celoni, 26 de febrer de 2002.

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, les regidores Adela Gener
Sánchez i 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.

Pren la paraula el Sr. alcalde per avançar que, si es creu
convenient, en la sessió d’avui s’haurien d’incloure dos punts més
per la via d’urgència: donar compte de la liquidació del pressupost
municipal de l’any 2001 i aprovar la primera modificació de crèdit
d’enguany. Ja en parlarem quan s’arribi al final de la part
dispositiva de l’ordre del dia.

El Sr. alcalde, com és costum en tots els Plens, ofereix la paraula al
públic assistent per si algú vol comentar alguna qüestió relacionada
amb l’ordre del dia d’avui.

Atès que ningú fa ús de la paraula, s’obre la sessió i es procedeixen
a tractar els punts continguts a l’ordre del dia.
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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 INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ACCIÓ BAIX
MONTSENY.

El Sr. alcalde explica que, com tot sap i és bo recordar-ho, la
Fundació Privada Acció Baix Montseny va ser constituïda per
diversos ajuntaments de la subcomarca del Baix Montseny amb
l’objectiu d’intentar millorar la qualitat de vida de les persones amb
disminució i afavorir la igualtat d’oportunitats d’aquest col·lectiu,
especialment pel que fa a la seva inserció en el món laboral. Entre
els membres de la fundació s’inclouen també representants dels
pares, de la Creu Roja, del Consell Comarcal i de la Fundació
Tallers de Catalunya. Actualment la fundació es dedica a treballs de
pintura i de jardineria, però per unanimitat de tots els membres es
va aprovar una ampliació de les activitats contemplades als
estatuts, per tal que els treballadors de la fundació puguin optar a
un ventall més gran d’obres i de serveis i es puguin presentar a
més concursos públics. Així mateix, la modificació dels estatuts
deixa oberta la possibilitat d’ampliar el número de patrons de la
fundació, de manera que entre els seus membres hi pugui haver
persones de reconeguda talla, que s’hagin destacat en alguna cosa.

Després d’aquesta intervenció i,

Atesa la entrada en funcionament de la Fundació Acció Baix
Montseny, entitat sense ànim de lucre l'objectiu de la qual és
procurar la integració social de col·lectius amb dificultats
d'adaptació.

Atès que després de gairebé dos anys del seu funcionament la
gestió encaminada a la consecució de la seva finalitat és plenament
satisfactòria per a aquesta Alcaldia.
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Atès que per part de la Fundació Acció Baix Montseny es va
considerar que, per a una millor consecució de la seva finalitat, és
necessari procedir a la modificació dels seus estatuts de tal manera
que resti ampliat el seu objecte social per així poder ampliar el seu
camp d’actuació, així com suprimir qualsevol limitació a l’ampliació
dels membres de la fundació, sempre que així s’acordi. També es
contempla l’ampliació del seu capital fundacional.

Atès que el Patronat de la Fundació Acció Baix Montseny, en sessió
de data 9 de setembre de 2001, va acordar modificar els seus
estatuts als efectes que restin adaptats a la necessitat expressada.

Atès que és necessari procedir a l'aprovació de la modificació dels
estatuts per part del Ple de la corporació.

Vist l'informe de la Secretaria emès a l'efecte i la proposta de
modificació dels estatuts que en ell es conté.

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 la modificació dels estatuts de la Fundació
Privada Acció Baix Montseny, d'acord amb el següent text (consta
en negreta la part que suposa una modificació):

<< Article 4.- La finalitat de la Fundació és la d’afavorir la millora de la
qualitat de vida, la igualtat d’oportunitats i la inserció laboral i social de la
població que pateix algun tipus de disminució.

La finalitat anterior es portarà a terme mitjançant la realització
per part dels components de l’Entitat, de les activitats
remunerades següents:

a) Moviment de terres i perforacions. Explanacions i pedreres.
b) Edificacions. Demolicions, estructures de fàbrica i formigó,

estructures metàl·liques, feines de paleta, arrebossats
revestits, paviments, solats i enrajolats, aïllaments i
impermeabilitzacions.

c) Hidràuliques. Subministraments i sanejaments, canals,
sèquies i desaigües, defenses de marges i canalitzacions i
obres hidràuliques sense qualificació específica.

d) Vials i autopistes. Obres vials sense qualificació específica.
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e) Instal·lacions elèctriques. Instal·lacions elèctriques sense
qualificació específica.

f) Instal·lacions mecàniques. Instal·lacions mecàniques sense
qualificació específica.

g) Especials. Jardineria i plantacions, restauració de béns
immobles històrico-artístics, i instal·lacions contra incendis.

h) Serveis. Sanitaris, conservació i manteniment de béns
immobles, neteja i higienització, manteniment d’equips i
instal·lacions i altres serveis.

i) Pintura decorativa i industrial. Pintura interior i exterior
d’edificacions i instal·lacions.

j) Senyalització viària. Senyalització vertical i horitzontal de
qualsevol tipologia.

 Per aconseguir els seus objectius, la Fundació podrà crear els
centres i establiments laborals i les activitats docents i socials que
estimi o cregui pertinents, així com serveis i activitats
complementàries.

1.- Crear i portar la gestió i l’administració de centre especials de treball,
centres ocupacionals d’iniciativa social, així com els seus serveis
complementaris i tota aquells altres que responguin a les finalitats de la
Fundació, així com podrà promoure i organitzar tota mena d’activitats
culturals, esportives, recreatives i de lleure, per tal de respondre a les
mateixes.

2.- Gestionar temporal o definitivament qualsevol empresa, servei,
activitat econòmica, centres especials de treball i centres ocupacionals de
titularitat pública o privada; aquesta gestió s’entén en el sentit més
ampli, assumint íntegrament la responsabilitat empresarial, i, en especial,
pel que fa referència a l’establiment de relacions jurídiques de tipus
laboral o assistencial amb les persones disminuïdes ateses pels serveis de
la Fundació.

3.- Crear, promoure, potenciar i gestionar tot tipus d’empresa i/o activitat
econòmica que afavoreixin la integració laboral i social, directa o
indirectament, de les persones amb disminució.

4.- Mantenir i potenciar les relacions amb organismes oficials en aquelles
matèries que puguin ésser d’interès per a qualsevol empresa, servei,
activitat econòmica, centres especials de treball, centres ocupacionals i
serveis complementaris , així com per a les persones amb disminució en
general, pel que podrà sol·licitar, presentar i contractar qualsevol tipus de
qualificació administrativa a fi i efecte de poder participar en les licitacions
i concursos tant de caràcter públic com privat, d’acord amb la llei de
contractes de les Administracions Públiques.

5.- Realitzar tasques de formació, publicació i edició, vinculades sempre a
Fundació Acció Baix Montseny, o a les seves activitats, no essent en cap
cas activitat principal de l’objecte de l’entitat.
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6.- Exercir, dintre de la legalitat vigent, aquelles funcions i tasques que es
considerin per al compliment de les finalitats fundacionals i per a la
legítima defensa de les persones amb disminució.

7.- Crear, constituir, dotar i alhora ésser membre actiu de tota mena
d’Entitats Jurídiques sense ànim de lucre que tinguin per objecte el
desenvolupament laboral i social de les persones amb disminució, així
com crear, constituir i alhora ésser membre i participar en tota mena
d’Entitats Mercantils que reguli l’ordenament jurídic vigent, prèvia
autorització, si s’escau, del Protectorat.

Si calgués fer una aportació econòmica, aquesta no podrà anar mai en
detriment del patrimoni fundacional.

8.- Realitzar diferents actuacions de recolzament destinades a la
promoció i millora d’entitats o persones físiques o jurídiques, tant de
caràcter públic com privat, sense ànim de lucre, sempre i quan estigui a
l’abast i disposició de la Fundació, i respongui a les seves finalitats
fundacionals.

Article 16.- El Patronat quedarà constituït pels següents membres:

a) Alcalde de Sant Celoni
b) Alcalde de Santa Maria de Palautordera
c) Alcalde de Sant Esteve de Palautordera
d) Alcalde de Vallgorguina
e) Alcalde de Gualba
f) Alcalde de Fogars de Montclús
g) Alcalde de Montseny
h) Alcalde de Campins

Els alcaldes podran ser substituïts pels Regidors que ells designin a
l’efecte.

i) President del Consell Comarcal del Vallès Oriental o conseller en qui
delegui.

j) President de la Fundació Tallers de Catalunya o persona en qui
delegui.

k) President de l’assemblea local de Creu Roja o persona en qui delegui.
l) Dos familiars representants del col·lectiu de disminuïts beneficiaris de

la Fundació (en defecte, a iniciativa de la Fundació) quan es cregui
convenient i escollirà d’entre el seu sí els dos representants per
majoria simple. Aquesta representació l’ostentaran durant un període
màxim de quatre anys.

Tanmateix, es preveu incloure al Patronat, persones que per la seva
trajectòria puguin servir als interessos de la Fundació, d’acord a la
finalitat de la mateixa, sense un màxim de patrons.

Article 19.- El nombre de membres del Patronat s’estableix en un mínim
de vuit i sense un màxim concret, sens perjudici que el mateix
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Patronat pugui modificar en el seu futur el seu nombre, prèvia tramitació
de l’expedient de modificació dels estatuts. >>

Segon.-  Notificar aquest acord a la Fundació Acció Baix Montseny,
així com a la resta dels seus membres fundadors als efectes que
per part d'ells es procedeixi a acordar la modificació dels estatuts i
a l'atorgament de l'escriptura pública necessària per a l'efectivitat
de la modificació.

Tercer.- Exposar al públic aquest acord juntament amb l'expedient
instruït a l'efecte a la Secretaria municipal per un termini de trenta
dies hàbils, comptadors aquests des de l'endemà de la darrera
inserció al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya o tauler d'anuncis de la corporació, als
efectes de què tot el qui estigui interessat pugui presentar quantes
al·legacions o suggeriments consideri oportuns.

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 AMB ELS
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA I EL CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS ORIENTAL PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE
COMPANYIA.

El Sr. Arenas Vilà explica que l’ajuntament de Granollers ha fet
donació al Consell Comarcal del Vallès Oriental d’un terreny de
8.283 m2 (dels quals 3.973 m2 són edificables), que està situat al
Coll de la Manya, i juntament amb tots els municipis de la comarca
s’hi vol construir un centre d’acollida d’animals de companyia.
Aquest centre no només actuaria com a gossera, sinó que també
tindria com a funcions fer controls sanitaris als animals, controls de
zoonosi, servei d’adopcions i donacions d’animals de companyia,
servei de recollida i batudes, campanyes informatives a la població,
col·laborar en el cens d’animals de companyia, formació de tècnics
i altres campanyes a la població en general sobre el maneig dels
animals. A l’ajuntament de Sant Celoni, en funció del número
d’habitants del municipi, li correspon fer una primera aportació de
1.321.771 pessetes (7.944 €).
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El Sr. Alsina pregunta com funcionarà aquest servei: com hi podrà
portar animals la gent de Sant Celoni? Els vindrien a recollir?
S’haurà de trucar a algun telèfon? O tot això encara s’ha de
muntar?

El Sr. alcalde respon que el sistema de funcionament no està
aprovat encara. En principi el que s’ha tractat és de posar-nos
d’acord la majoria d’ajuntaments de la comarca i contribuir
econòmicament per fer possible la construcció de l’edifici. Més
endavant s’articularà la manera posar en pràctica les funcions que
farà el centre i que abans ha explicat el regidor de Sanitat.

El Sr. Alsina pregunta quan es calcula que entrarà en funcionament
el centre.

El Sr. alcalde explica que encara no s’han començat les obres. Creu
que el centre pot començar a funcionar entre 2002 i 2003, essent
realistes. Si heu vist, diu, l’informe que figura a l’expedient, la
Diputació de Barcelona va fer l’any 2001 una aportació econòmica
molt important i enguany fa també una elevada aportació, per tal
de fer possible la posada en marxa del centre.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a la signatura d’un conveni amb els
ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Vallès Oriental
per al finançament de les obres de construcció d’un centre
d’acollida d’animals de companyia.

Atès que la Diputació de Barcelona promou el Programa d’atenció
local als animals domèstics de companyia, amb el qual es pretén
respondre a les demandes i necessitats ciutadanes dels municipis,
proposant una millora en la gestió i eficiència dels centres d’atenció
i acollida dels animals domèstics amb la implicació de tots els
sectors, per tal de disposar d’una xarxa de centres d’atenció
d’aquests animals.

Atès que la Diputació de Barcelona ha elaborat el Projecte d’un
centre d’atenció d’animals domèstics de companyia del Vallès
Oriental.
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Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, un cop valorat el
projecte esmentat i realitzades consultes als ajuntaments de la
comarca, ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la redacció del
projecte executiu de l’obra de primer establiment del Centre
d’atenció d’animals domèstics de companyia (en endavant CAADC).

Atès que l’ajuntament de Granollers, per a la ubicació del CAADC,
ha cedit al Consell Comarcal l’ús de la finca situada al Sector G-4,
Coll de la Manya de Granollers, l’ús de la qual, segons el Pla
General d’Ordenació Urbana, pot ser el sanitari assistencial,
incloent clíniques veterinàries i establiments similars.

Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha redactat
l’esborrany d’un conveni a signar amb diversos ajuntaments de la
comarca per al finançament de les obres de construcció del CAADC.

Atès que el Consell Comarcal ha comunicat als ajuntaments
interessats la previsió econòmica de l’import que els correspondria
aportar (en el supòsit que el cost d’inversió definitiu fos de
86.000.000 de pessetes, tal com està previst en l’avantprojecte
tècnic), aportació que en el cas de l’ajuntament de Sant Celoni
seria de 7.944 €, equivalent a 1.321.771 pessetes.

Atès que els ens locals poden concertar els pactes, convenis o
condicions que considerin adequats, sempre que no siguin contraris
a l’interès públic o als principis de bona administració.

Vistos els informes emesos que figuren 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 conveni a signar amb els ajuntaments de la
comarca i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per al
finançament de les obres de construcció d’un centre d’acollida
d’animals de companyia.

Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès
Oriental en el termini de deu dies comptats des de l'endemà de la
seva adopció.
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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 DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
DEL SISTEMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL SECTOR CAN
SANS, PER PASSAR DE COMPENSACIÓ A COOPERACIÓ.

El Sr. Garcia explica que davant la impossibilitat dels propietaris de
desenvolupar per ells mateixos les unitats d’actuació de Can Sans,
van demanar a l’ajuntament que procedís a canviar el sistema
d’actuació urbanística, passant de compensació a cooperació i que
fos l’ajuntament qui desenvolupés l’àmbit de les UASU. Tal i com
consta en els informes, van adherir-se a la petició el 73% dels
propietaris de la UASU 48 i el 100% de la UASU 58. El passat mes
d’octubre es va fer l’aprovació inicial del canvi de sistema i es va
notificar a tots els interessats, sense que hi hagi hagut cap
al·legació en contra i, per tant, avui es porta aquest tema al Ple per
a la seva aprovació definitiva.

El Sr. alcalde explica que a Can Sans existeixen tres unitats
d’actuació: una ja era de cooperació i les altres dues ara també ho
seran. Com veiem, a vegades és molt difícil que la iniciativa
privada tiri endavant temes urbanístics perquè costa molt que els
propietaris es posin d’acord. En aquest cas és molt important que,
amb el consens de pràcticament la totalitat dels propietaris, es
procedirà a un canvi de sistema que permeti el desenvolupament
de les unitats d’actuació. Com es pot observar al pressupost, la
primera fase de les obres d’urbanització que es preveu és la
portada d’aigua potable a Can Sans i la construcció de la xarxa de
clavegueram d’aigües residuals i d’aigües pluvials, per fer possible
més endavant la connexió a la depuradora

El Sr. Alsina pregunta quantes unitats d’actuació queden encara
pendents de desenvolupar a Sant Celoni.

El Sr. alcalde diu que no ho recorda de memòria. Si el Sr. Alsina vol
formular aquesta pregunta en l’apartat de precs i preguntes se li
podrà contestar per escrit. Algunes de les unitats d’actuació
contemplades a la revisió del Pla General d’Ordenació de l’any 1997
ja s’han pogut desenvolupar (com ara la UASU Sot de les Granotes
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que es va fer conjuntament amb el sector Pla de Palau), i n’hi ha
d’altres que encara no estan desenvolupades. Fins i tot hi ha
unitats d’actuació que provenen del Pla General de 1983.

El Sr. Alsina pregunta per què no es desencallen també aquestes
unitats d’actuació i es desenvolupen via ajuntament, com s’ha fet
amb Can Sans (que no s’ha pogut desenvolupar via veïns).

El Sr. alcalde explica que és un tema de gestió de prioritats. Des de
l’equip de govern, diu, ens ha semblat més convenient aquests
darrers anys tirar endavant els plans parcials, per tal de fer
possible disposar de zones noves, encara verges, on poder edificar.
Respecte de les unitats d’actuació s’han mirat de desenvolupar
especialment aquelles en les que els veïns hi estaven d’acord i que
es consideraven prioritàries. Les altres unitats, encara que els veïns
no es posin d’acord, també es tiraran endavant per part de
l’ajuntament.

El Sr. Gómez manifesta que s’abstindrà en la votació.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient incoat per al canvi de sistema d’actuació de les
unitats d’actuació UASU-48, Can Sans-1 i UASU-58, Can Sans-3 de
compensació al sistema de cooperació.

Atès que el dia 24 de juliol de 2001 diferents propietaris que
representen el 72,922% de la propietat en el cas de la UASU-48 i
el 100% en el cas de la UASU-58, van sol·licitar a l’ajuntament de
Sant Celoni que tramités el canvi de sistema d’actuació.

Atès que el programa d’actuació de la revisió del Pla general
d’ordenació urbana, aprovat per la Comissió d’urbanisme de
Barcelona en sessió de 17 de juny de 1997, va fixar el sistema de
compensació com a sistema d’actuació de les UASU-48 i UASU-58,
establint-se la seva execució en el primer quadrienni.

Atès que es demana el canvi de sistema al de cooperació degut a
les dificultats que planteja el sistema d’actuació actual.

Atès que l’article 23 del Decret 308 de 26 d’agost de 1982, del
Reglament per al desplegament i aplicació de la Llei 9/1981, de 18
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de novembre, sobre protecció de la legalitat urbanística es remet a
l’article 155 del Reglament de gestió urbanística.

Atès que l’article 155 d’aquest reglament regula que el canvi de
sistema establert en el pla podrà ser substituït d’ofici o a petició
dels interessats, subjectant-se als tràmits establerts per a la
delimitació de polígons.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de 22 d’octubre de 2001 es va
aprovar inicialment el canvi de sistema d’actuació de la UASU-48,
Can Sans-1 i de la UASU-58, Can Sans-3, passant-lo de
compensació a cooperació amb el benentès que s’ha d’inscriure la
càrrega de la urbanització de les finques de dites unitats d’actuació
en el Registre de la Propietat i s’ha de fer front al pagament de la
taxa per tramitació dels instruments de planejament.

Atès que l’anunci d’informació pública s’ha publicat en “El
Periódico” el dia 7 de novembre de 2001 i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, número 269, de 9 de novembre de 2001 i
s’ha notificat a cada propietari de les unitats d’actuació.

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

Atès allò establert a l’article 38 del Reglament de gestió
urbanística.

Atès allò establert a l’article 22 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases del règim local, segons la modificació
introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, correspon al Ple
l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres
instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística.

A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per 16 vots a
favor de les senyores Gener i Lechuga i dels senyors Castaño,
Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado, Arenas
Vilà, Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Comas, i amb l’abstenció del
senyor Gómez, el Ple municipal ACORDA:
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Primer.- Aprovar definitivament el canvi de sistema d’actuació de
la UASU-48, Can Sans-1 i de la UASU-58, Can Sans-3, passant-lo
de compensació a cooperació, amb el benentès que s’ha d’inscriure
la càrrega de la urbanització de les finques de dites unitats
d’actuació en el Registre de la Propietat i s’ha de fer front al
pagament de la taxa per tramitació dels instruments de
planejament.

Segon.- Trametre el referit expedient a la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona perquè es doni per assabentada.

5.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE D’OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MOSSÈN JACINT VERDAGUER
ALS EFECTES EXPROPIATORIS.

El Sr. Garcia indica que amb la finalitat de poder tirar endavant la
urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, s’ha de procedir a
l’expropiació de dues parts de finca de 125 m2 i de 7,71 m2
respectivament. Tal com estipula la llei, es porta avui al Ple per a la
seva aprovació inicial.

El Sr. Gómez pregunta què s’ha de fer amb aquests terrenys que
s’expropien.

El Sr. Garcia explica que les superfícies que s’expropien es
destinaran a sistema viari, per tal de poder fer tot el carrer Mossèn
Jacint Verdaguer tal com determina el Pla General d’Ordenació de
1983.

Pregunta el Sr. Gómez si l’ajuntament paga o no paga per aquestes
expropiacions.

Respon el Sr. Garcia que en tota expropiació és obligatori pagar.

El Sr. alcalde diu que, si el Sr. Gómez s’ha mirat l’expedient, veurà
que està clar que s’han valorat els dos terrenys a expropiar. Quan
es parla d’expropiació és perquè es paga un valor per la superfície
que s’expropia. Aquest valor pot ser pactat de mutu acord entre
l’ajuntament i el propietari o, si no hi ha acord, és el tribunal
corresponent qui dictamina el seu preu just.
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El Sr. Figueras pregunta si l’import per indemnitzar aquestes
expropiacions està inclòs dins el pressupost del projecte.

El Sr. Garcia diu que la llei estipula que tots els costos per
urbanitzar un carrer s’han d’incloure en el projecte, altra cosa és
que es girin als veïns. Això ens ho pot aclarir millor el Sr. Secretari.

El Sr. secretari explica que, en principi, el projecte tècnic delimita
exactament la superfície del carrer i les finques a expropiar, i inclou
una valoració d’aquestes finques que ha d’estar d’acord amb la Llei
del sòl (la Llei 6/1998). En base a aquesta valoració, teòricament
objectiva, s’inicia tot l’expedient expropiatori, que començarà amb
la declaració d’utilitat pública, que ja ve implícita en l’aprovació del
projecte, i prossegueix amb un tràmit (que en aquest cas és
ordinari), a través de la presentació dels fulls d’apreuament per
part de l’administració, que és un procediment contradictori entre
particulars i administració.

El Sr. alcalde indica que en situacions semblants, si el Pla General
determina que una part de finca s’ha de destinar a sistema viari,
moltes vegades s’ha aprofitat l’ocasió en què es demanava una
llicència d’obres per edificar sobre aquella finca, per fer
implícitament una cessió gratuïta de terreny a favor de
l’ajuntament. Si no recordo malament, diu, en el mateix carrer
Mossèn Jacint Verdaguer ja es va fer cessió d’una part de finca,
que ha fet possible que ara no s’hagués d’expropiar.

El Sr. Alsina diu que els regidors del grup municipal d’ERC entenen
que aquestes expropiacions són degudes al projecte d’urbanització
del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, i com que en aquest projecte
tot són un munt d’incògnites i de problemàtiques amb els veïns i
amb RENFE, que no se sap qui arribarà a pagar i el què, votaran en
contra d’aquest punt.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist el projecte tècnic d’obres ordinàries d’urbanització del carrer
Mossèn Jacint Verdaguer, tram comprès entre el carrer Doctor
Fleming i el carrer Doctor Trueta de Sant Celoni, redactat pels
Serveis Tècnics de l’ajuntament de Sant Celoni.
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Atès que l’informe de l’arquitecte tècnic municipal acredita que el
projecte compleix la normativa urbanística, així com les
prescripcions tècniques que li són aplicables i reuneix els requisits
que exigeixen els articles 24 a 33, activitats i serveis de les entitats
locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Atès que aquest informe posa en relleu que el projecte d’obres de
referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5
del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres
de construcció.

Atès que el projecte compleix la normativa d’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques i la de protecció contra
incendis, segons el Decret 241/1994, de 26 de juliol.

Atès que la finalitat del projecte és definir les obres d’urbanització
del carrer Mossèn Jacint Verdaguer en el seu tram comprès entre el
carrer Doctor Fleming i el carrer Doctor Trueta i l’adquisició del sòl
que aquestes comporten segons el Pla general d’ordenació de Sant
Celoni.

Atès que l’execució del projecte requereix l’expropiació forçosa dels
béns i drets que consten en la relació detallada incorporada al
projecte, per la qual cosa la competència per a la seva aprovació
correspon al Ple municipal a tenor de l’article 38 del ROAS, i
l’ajuntament actua en la seva doble condició d’expropiant i
beneficiari.

Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals –
especialment quan aquests porten aparellada l’expropiació forçosa
de béns i drets- requereix la seva aprovació inicial, la submissió a
informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació
definitiva, segons l’article 37 del ROAS, i s’afegeixen, en el present
supòsit, de forma acumulativa, els tràmits derivats de l’expropiació
en curs, un dels quals s’ha de traduir en la notificació individual des
acords que s’adoptin a les persones directament afectades que
apareixen identificades en la relació detallada de béns i drets a
expropiar.
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Atès que el projecte esmentat conté, tal com determina l’article 31
del ROAS, una relació detallada i valorada dels béns i drets que
s’han d’expropiar amb identificació dels titulars.

A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per 10 vots a
favor de la senyora Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra,
Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado i Arenas Vilà, i amb 7
vots en contra de la senyora Lechuga i dels senyors Figueras, Giol,
Alsina, Segarra, Gómez i Comas, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte tècnic d’obres ordinàries
d’urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer en el tram
comprès entre els carrers Doctor Fleming i Doctor Trueta de Sant
Celoni redactat pels serveis tècnics municipals amb un pressupost
de 396.717,98 euros; queda aprovada alhora, en unitat d’acte i de
forma inicial, la relació detallada de béns i drets que s’expropien i
s’ocupen per a l’execució del projecte esmentat, relació que figura
com a annex als presents acords i que conté les dades a què fa
referència l’article 31 del ROAS, una de les quals consisteix en la
valoració individualitzada dels béns i drets objecte d’expropiació i
ocupació.

Segon.- Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra
municipal ordinària abans indicat, així com la necessitat d’ocupació
dels béns i drets que apareixen identificats en la relació detallada a
què fa referència l’apartat anterior a efectes d’expropiació i
ocupació.

Tercer.- Sotmetre el projecte esmentat –inclosa la relació
detallada de béns i drets que s’expropien i ocupen que en forma
part- a informació pública, per un període de trenta dies hàbils
comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari El
Periódico, i en el tauler d’edictes de la casa consistorial, al efectes
d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte; i a efectes, alhora,
de corregir possibles errors en la relació de béns i drets que
s’expropien i, per últim, amb la finalitat afegida de poder al·legar,
si s’escau, el que es consideri pertinent sobre la procedència de
l’ocupació o disposició dels béns o drets esmentats o del seu estat
material o legal.
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Quart.- Notificar personalment els presents acords a tots els
titulars de béns i drets a expropiar que consten en la corresponent
relació, fent, alhora, els advertiments i oferiments que es
desprenen dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa i 18 del
seu Reglament.

Dins dels 10 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació
dels presents acords, els titulars de les finques objecte
d’expropiació han de presentar, davant la corporació municipal,
l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles o, si escau, el
certificat estès per la Gerència del Cadastre, atès el que disposen
els articles 50 i següents de la Llei estatal 13/1996, de 30 de
desembre; amb l’advertiment que l’incompliment d’aquest
requeriment pot portar aparellades les sancions que preveu l’article
54 de la Llei esmentada.

En qualsevol cas, la inobservança dels requeriments anteriors no
produirà la paralització del procediment expropiatori.

ANNEX

Relació detallada dels béns i drets que s’expropien:

Finca núm: 1
Ubicació: c/ Mn. Jacint Verdaguer, 1
Propietari: M. Montserrat Berenguer Magem 
Adreça: Av. Sant Ponç
Titulars d’altres drets:------
Superfície objecte d’expropiació: 125, 26 m2
Naturalesa (qualificació urbanística) zona 1, nucli antic
Referència cadastral dels terrenys: 7549102
Dades registrals:
Volum 199, llibre 20 de Sant Celoni, foli 59, finca 1952
Volum 441, llibre 38 de Sant Celoni, foli 51, finca 3256

Pendent del certificat registral de titularitats i càrregues.

Valoració dels béns i drets: 10.159,41 euros, (1.690.384 pessetes).
Destinació o afectació dels béns i drets: sistema viari.

Finca núm: 2
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Ubicació: c/ Mn. Jacint Verdaguer, 1 bis
Propietari: RENFE
Titulars d’altres drets:------
Superfície objecte d’expropiació: 7,71 m2
Naturalesa (qualificació urbanística) zona 1, nucli antic
Referència cadastral dels terrenys: 7549103
Dades registrals:
Pendent del certificat registral de titularitats i càrregues.

Valoració dels béns i drets: 625,33 euros (104.046 pessetes).
Destinació o afectació dels béns i drets: sistema viari.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES
AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’APROVACIÓ
PROVISIONAL DE LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MOSSÈN JACINT
VERDAGUER.

Explica el Sr. Garcia que els veïns del carrer Mossèn Jacint
Verdaguer han presentat una sèrie d’al·legacions mitjançant les
quals demanen l’anul·lació de l’expedient d’imposició de
contribucions especials. Aquestes al·legacions s’han passat als
serveis jurídics de l’ajuntament, a fi de que valoressin la seva
procedència. Vistos els informes emesos, intentaré explicar perquè
creiem des de l’equip de govern que les al·legacions han de ser
desestimades.

La principal argumentació dels veïns és que les obres d’urbanització
del carrer Mossèn Jacint Verdaguer no suposen cap benefici
especial per a ells. Entre altres coses, diuen que el carrer es fa per
augmentar el número de places d’aparcament de la plaça de
l’Estació. Hem fet estudiar això pels Serveis Tècnics i per la Policia
Local, i resulta que actualment al carrer hi poden estacionar 98
cotxes i, en canvi, amb el nou projecte només 67.

Diuen també els veïns que la remodelació del clavegueram és
beneficiosa per a tot el poble i no només per a ells. Revisat el
projecte amb el tècnic redactor, voldria recordar que en el tram del
carrer Mossèn Jacint Verdaguer, entre el carrer Doctor Trueta i el
carrer Amèriques, no existeix clavegueram i és normal que quan es
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faci el carrer es prevegi un col·lector en aquest tram per les
parcel·les edificables. Per altra part, ja es va explicar en una reunió
amb els veïns que el projecte preveu canviar la part de col·lector
existent, sempre i quan estigui en mal estat. Però si està en bones
condicions, no es canviarà i no hi haurà cap cost. El que sí que està
previst, com ja s’ha fet en els últims carrers urbanitzats, és el
sistema de separació de les aigües residuals i de les aigües
pluvials, per benefici a la llarga de les aigües residuals.

Un altre dels punts que al·leguen els veïns, continua explicant el
Sr. Garcia, és que la urbanització del carrer suposarà un gran
increment de tràfic i, sobretot, de sorolls. Respecte això, s’ha de dir
que el carrer té actualment una amplada de 21 metres, està ple de
pols, la circulació de vehicles és en els dos sentits i cadascú aparca
com li sembla. Si s’ha revisat el projecte, es pot veure que un cop
urbanitzat, el carrer quedarà reduït a un sol sentit circulatori i que
en la façana de RENFE s’instal·larà un sistema d’arbrat per reduir al
mínim l’impacte visual i els sorolls que produeixen els trens.

Demanen també els veïns que les companyies subministradores de
serveis paguin el soterrament de les seves instal·lacions. Això
també ho vol l’equip de govern en tots els carrers que s’urbanitzen.
Després de moltes negociacions, el que sí que s’ha aconseguit és
que Gas Natural i Telefònica subministrin els tubs de les seves
instal·lacions. I amb Enher-Fecsa estem negociant la possibilitat,
com hem fet en altres carrers, de que la companyia es faci càrrec
de la línia elèctrica i els veïns del soterrament i les rases.

Els veïns del carrer Mossèn Jacint Verdaguer manifesten també
que, si les al·legacions anteriors resulten desestimades, la
distribució econòmica de les contribucions especials hauria de ser
diferent a la que s’aplica del 90% a càrrec dels veïns i del 10% a
càrrec de l’ajuntament. Aquesta petició s’ha valorat per part de
l’equip de govern i, si en carrers de semblants característiques s’ha
seguit aquest criteri, s’ha considerat oportú mantenir-lo. S’ha de
dir, però, que normalment quan finalitzen les obres d’urbanització
d’un carrer, l’ajuntament acaba aportant més del 10%, ja sigui per
imprevistos, perquè es fa càrrec de la direcció d’obres o per coses
que surten. De tota manera, amb el repartiment que s’ha fet, de
l’import total del carrer l’ajuntament paga el 10%, RENFE (a qui li
girem contribucions especials per primera vegada a Sant Celoni)
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paga al voltant del 30-31%, l’empresa TEMAPE el 25% i a la resta
de veïns entre un 34 i un 35%.

Un altre dels punts que al·leguen els veïns és contra el sistema que
utilitza l’ajuntament per distribuir les quotes individuals de les
contribucions especials, que es fa en funció de la façana i de
l’edificabilitat de la finca, al 50% cada paràmetre. La meva
sorpresa és que els veïns demanen que s’apliqui un altre sistema
de distribució econòmica, o per metres lineals de façana o per
cadastre. Jo he fet fer quatre números i no sé veure on és el
benefici en aquest cas. Considero que el sistema més equitatiu de
repartiment és en funció de la façana al 50% i de l’edificabilitat al
50%.

Per tot això, conclou el Sr. Garcia, demanaria que no es tinguessin
en compte aquestes al·legacions, malgrat que això no vol dir que
no es buscaran solucions. Es parlarà amb els veïns, es faran
reunions, com hem fet en tots els carrers, i es buscaran les millors
opcions per estar tots contents. Però s’ha de tenir en compte que si
apliquéssim alguna de les peticions que demanen els veïns en les
seves al·legacions, això seria contrari a les línies d’actuació que
s’han seguit en altres carrers de Sant Celoni.

Pren la paraula el Sr. Alsina i diu que el grup municipal d’ERC, com
ja ve dient al llarg d’aquesta legislatura, defensa que en tota obra
on s’imposin contribucions especials, no s’apliqui la repartició del
90% veïns i 10% ajuntament. La implicació econòmica dels veïns
en aquest carrer encara passa a ser molt més gran ja que el cost
ve determinat per una façana que és tota de RENFE i més tenint en
compte que històricament les aportacions de RENFE a Sant Celoni
han sigut mínimes. Recordem que al darrera de l’estació del tren
està prevista una zona d’aparcament d’unes 400 places que no ha
sigut mai construïda, tot i que aquest equip de govern s’havia
compromès a negociar amb RENFE la seva construcció. Per tant,
poc entenem que RENFE s’avingui a pagar aquestes contribucions
especials. Nosaltres creiem que la urbanització del carrer Mossèn
Jacint Verdaguer és un projecte necessari, tal com ja vam dir en
l’últim Ple, perquè aquest carrer és un dels eixos de circulació
importants de Sant Celoni, com alternativa per no passar per la
famosa Carretera Vella que tanta problemàtica està portant ara
amb les obres. No estem contra el projecte, estem contra
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l’aplicació de les contribucions especials en les condicions que
pretén l’equip de govern. Per això hi votarem en contra.

Intervé el Sr. alcalde per recordar que en aquest punt, apart de
tractar la resolució de les al·legacions presentades pels veïns, es
proposa també aprovar definitivament l’aplicació de contribucions
especials per les obres d’urbanització del carrer Mossèn Jacint
Verdaguer. Com ja he dit sempre que s’ha tractat de l’aprovació de
contribucions especials, si algun regidor té coneixement d’algun
familiar que sigui propietari d’una finca en aquest carrer, això s’ha
interpretat com una causa d’incompatibilitat per poder votar.

Intervé el Sr. secretari i aclareix que si algun regidor té algun tipus
de parentiu directe o amistat manifesta amb algú que estigui
afectat per l’aplicació de les contribucions especials, cal que
s’abstingui en la votació per garantir la imparcialitat del Ple.

El Sr. Comas diu que està molt clar que no té dret a vot, però
pregunta: Per què no puc escoltar?

Les normes, respon el Sr. alcalde, no les posem ni tu no jo.

El Sr. Comas diu que el Sr. secretari acaba de dir que pot assistir,
però que no pot votar.

El Sr. secretari matisa que s’ha d’abstenir de votar i d’influenciar en
el possible en el debat.

A continuació, intervé el Sr. Figueras i explica que el grup
municipal de CiU, amb coherència amb el vot que ja va manifestar
en l’aprovació inicial, hi votarà en contra. Reiterem, diu, la nostra
opinió de que quan es giren contribucions especials als veïns
afectats per unes obres és perquè el projecte els hi representarà un
benefici especial. El projecte d’obres d’urbanització del carrer
Mossèn Jacint Verdaguer sí que dóna un benefici especial als veïns
però no només a ells, ja que s’hi construeix una zona d’aparcament
per a tothom (tot i que ara també s’hi aparca i que potser amb
l’execució del projecte s’hi estacionaran menys cotxes). Per posar
un exemple, seria un benefici molt més especial pels veïns que s’hi
construís una zona verda, un parc, i aleshores sí que se’ls podria
aplicar contribucions especials en la proporció que pretén l’equip de
govern. Però la construcció d’un pàrking està clar que no és un
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benefici específic pels veïns d’aquell carrer perquè, entre altres
coses, les pròpies normes urbanístiques obliguen a les noves
construccions a tenir pàrkings, de manera que els veïns del carrer
Mossèn Jacint Verdaguer segurament que ja tenen el seu propi
aparcament. Sí que és un benefici especial des del moment en què
s’asfalta un carrer que actualment està ple de pols i que produeix
molèsties, però no en el nivell de poder exigir el 90% del seu cost
als veïns.

Continua dient el Sr. Figueras que el regidor d’Urbanisme ha parlat
de la Llei d’hisendes, que és la que estableix com s’han de fer les
contribucions especials, però aquesta llei no marca que
obligatòriament la distribució hagi de ser del 90% pels veïns i del
10% per l’ajuntament. La llei diu que podrà ser de fins al 90% pels
veïns i 10% per l’ajuntament, però no prohibeix que es pugui fer
un repartiment del 50% i 50% com s’ha fet en altres carrers, com
en el cas de la Carretera Vella. No insistirem més. És el mateix
criteri que ja vam exposar en el moment de l’aprovació inicial de
les contribucions especials. Som coneixedors del criteri de l’equip
de govern, que també es recolza en la coherència en quant als
criteris d’aplicació de contribucions en altres carrers, però nosaltres
seguim manifestant la nostra oposició i pensem que part de les
al·legacions formulades pels veïns podrien molt ben ser estimades,
tot i que en dret tot és opinable. L’opinió de l’equip de govern és
respectable, però nosaltres no la compartim i per això votarem en
contra.

El Sr. Gómez diu que corrobora el que ha dit el Sr. Figueras i
considera que els veïns del carrer Mossèn Jacint Verdaguer seran
els paganos de l’aparcament que es vol construir en el seu carrer,
quan ells no en tenen cap necessitat. Com ha manifestat el regidor
de CiU, considero, diu, que hauria de ser al 50%-50% com a
màxim. Llavors vosaltres (l’equip de govern) presumiu de les coses
que heu fet, però qui és que ho fa? O fan els veïns perquè són ells
els paganos. Vosaltres la única cosa que feu és fer-los passar per
l’aro i, en comptes de tractar a la gent amb una mica de
democràcia, imposeu la vostra dictadura: aquí passareu i s’ha
acabat. Les al·legacions no serveixen per res.

El Sr. alcalde demana al Sr. Gómez que mesuri les seves paraules i
que sigui respectuós. La democràcia fa que s’acordin coses, de les
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quals a vegades la gent en pot discrepar, i exemples en tenim de
diferents governs que fan coses en contra d’una majoria del país.

Respon el Sr. Gómez que ell està parlant d’aquí, del nostre
municipi. No parlo, diu, de la resta d’Espanya. Per tant jo, amb tota
la il·lusió del món, votaré que no.

Intervé de nou el Sr. Garcia i explica que és veritat que el Pla
General estipula que els blocs de pisos han de disposar d’una plaça
d’aparcament per a cada habitatge, però no obliga a la seva
adquisició. La Llei del sòl té una prescripció on diu que per cada
100 m2 de construcció hi ha d’haver a l’entorn una plaça
d’aparcament. En el carrer Mossèn Jacint Verdaguer es preveu un
total de 6400 m2 de construcció i 67 places d’aparcament, és a dir,
3 places més del que estipula la llei. Les places d’aparcament es
poden disposar d’una manera o altra. El projecte estableix que les
places d’aparcament estiguin en bateria. Si no fos així, estarien en
línia, amb la qual cosa la circulació dels vehicles seria de doble
sentit, amb l’augment de tràfic i de molèsties que això
comportaria. Aquestes circumstàncies es van explicar als veïns,
perquè quan es fa un projecte és costum d’aquest equip de govern
explicar-lo als veïns i recollir les seves opinions, sempre i quan les
creiem oportunes. També s’ha de dir que el projecte ja contempla
la construcció d’una petita plaça entre els carrers Amèriques i
Mossèn Jacint Verdaguer, i la instal·lació d’arbrat a tot l’entorn (a
petició dels veïns), tot per donar més qualitat de vida a la zona.

M’ha semblat entendre, continua el Sr. Garcia, que es deia que
degut a la façana de RENFE als veïns els pertoca pagar més. Haig
de dir que el primer que em va interessar més de l’al·legació dels
veïns (i que vaig estudiar especialment) va ser veure si podia
haver-hi un sistema millor de repercussió econòmica, de manera
que en comptes d’aplicar els criteris de façana i edificabilitat al
50%, es fes per volum edificable, per cadastre o fer façana. Pel
valor cadastral i pel volum edificable, resulta que RENFE té quota
zero. Per contra, RENFE sí que computa molt per façana, això és
veritat. Però resulta que en el carrer Mossèn Jacint Verdaguer
coexisteixen blocs de pisos que tenen molta edificació amb cases
que en tenen poca i la sorpresa és que quan es fan els números
aplicant només el criteri de la façana, resulta que totes les cases
paguen molt més que si ho féssim al 50% la façana i al 50%
l’edificabilitat. És a dir, aplicant només el criteri de la façana s’obté
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un repartiment gens equitatiu i hi ha un perjudici d’uns propietaris
respecte d’altres, que no passaria si totes les finques tinguessin el
mateix tipus d’edificació. Per això s’ha cregut oportú mantenir els
dos criteris de façana i edificabilitat al 50% cadascú. Si algú ho vol,
li puc ensenyar aquests números.

Intervé el Sr. Arenas Serra i diu que no vol entrar a debatre els
detalls del projecte perquè el regidor d’Urbanisme ja ho ha explicat
correctament. Però, tornant al tema de la “cançó enfadosa” dels
percentatges que han de pagar els veïns i l’ajuntament, la
coherència (com ha dit el Sr. Figueras) ens fa adoptar aquests
paràmetres. Per sort, potser d’aquí a poc temps ja no haurem
d’entrar en el debat del 90-10 ò 50-50 en què des de fa temps
cadascú va dient la seva d’acord amb la seva coherència. Perquè la
veritat és que s’estan acabant els carrers de la zona urbana per
urbanitzar i això potser no és un mèrit (com diu el Sr. Gómez) però
sí que és una realitat i són molts els carrers urbanitzats que també
anys enrera s’haguessin pogut tirar endavant i no es van fer.
Alguna cosa deu haver canviat.

El Sr. Alsina voldria recordar que l’equip de govern porta dotze
anys governant i que fins al dotzè any no ha actuat sobre el carrer
Mossèn Jacint Verdaguer. Si el fet que s’hagi trigat dotze anys en
tirar endavant una via prioritària i prou influent a Sant Celoni com
és aquesta, és senyal de que s’acaben els carrers..., m’estranya
molt, diu.

Pren la paraula el Sr. Figueras per exposar només un petit detall.
La llei marca tres o quatre sistemes a l’hora de ponderar la quota
que correspon als diferents veïns, però és l’ajuntament qui decideix
quin o quins d’aquests sistemes vol imposar. L’ajuntament de Sant
Celoni sempre ha aplicat els paràmetres de l’edificabilitat i de la
façana al 50% cada un. Això no vol dir, però, que per aquest cas
concret en què hi ha un veí molt important que és ric i que només
té façana, es pugui aplicar només el criteri dels metres lineals de
façana. No he fet els números amb aquest sistema, però em
sembla que els veïns en sortirien afavorits perquè el que té més
façana és RENFE, que té tota la meitat del carrer.

El Sr. alcalde matisa que RENFE no és propietària de tota la meitat
del carrer perquè en aquella banda també hi ha cases al final.



24

Diu el Sr. Garcia que molt gustosament després ensenyarà aquests
números i recorda que efectivament la propietat de RENFE no
agafa tota la façana del carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Recordem
que tocant al carrer Doctor Trueta hi ha també habitatges i
terrenys on es podria edificar.

El Sr. alcalde indica que, com abans ha dit el regidor d’Urbanisme,
hi ha un parell de finques que si s’apliqués només el criteri de
façana haurien de pagar més. De tota manera, diu, voldria
comentar que els arguments que s’han donat em semblen
totalment legítims, però l’equip de govern ha de mantenir els
criteris seguits en els darrers anys en l’aplicació de contribucions
especials (90% veïns i 10% ajuntament), que han fet possible que
pràcticament no quedi gairebé cap carrer de la zona urbana de
Sant Celoni per urbanitzar (els que resten per urbanitzar estan
inclosos en unitats d’actuació). Està clar que això ha representat un
esforç important dels veïns, però també és evident que aquests
anys hem vist que tenir tants carrers urbanitzats també vol dir més
costos directes per l’ajuntament, de neteja, enllumenat, etc. Crec
que és bo que el Sr. Gómez ho tingui en compte perquè a
l’ajuntament també li pertoca tot el tema de manteniment.

En quant als arguments de les places d’aparcament, prossegueix el
Sr. alcalde, voldria recordar que tots els carrers que es fan a Sant
Celoni disposen de zones per aparcar, des dels plans parcials que
s’han desenvolupat darrerament, fins al carrer Esteve Cardelús (bo
és recordar-ho al Sr. Alsina), que té aparcament a cada costat i
que es va tirar endavant amb bon resultat per al municipi, malgrat
que hi va haver moguda de veïns. Recordo que el vot dels grups de
l’oposició va ser contrari al vot de l’equip de govern, contradient les
determinacions del Pla General al respecte. En aquest cas del
carrer Mossèn Jacint Verdaguer crec que les al·legacions estant
raonades, però són opinables i, com s’ha dit, si es fes el
repartiment només en funció de la façana hi hauria veïns que en
sortirien perjudicats. I per altra part, a nivell jurídic els tècnics han
estudiat que, si RENFE impugna davant els tribunals l’aplicació
d’aquest mòdul, segurament l’ajuntament ho tindria perdut.

En el seu escrit d’al·legacions els veïns citen una sentència en què
el Tribunal Suprem va fallar contra un ajuntament, en un cas
similar al del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, on es van aplicar
contribucions especials només en funció del volum edificable. I com
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que l’edificabilitat dels terrenys de RENFE és zero, la seva quota
era també zero i la resta de veïns havien de suportar tot el cost de
les obres. Nosaltres, manifesta el Sr. alcalde, considerem que el
més just és l’aplicació dels dos criteris (metres lineals de façana i
volum edificable al 50% cada un) i no com en el cas d’aquesta
sentència, en què a RENFE se l’exonerava de pagar. Crec que és un
tema de valentia política el fet d’aplicar contribucions especials a
RENFE. No tots els ajuntaments ni tots els equips de govern de
Sant Celoni ho han fet. Si ens fixem els qui acostumem a anar en
transport públic a Barcelona, veurem que als costats de la via del
tren molts municipis tenen encara bastants carrers per urbanitzar i
segur que deu ser un problema d’impugnació de RENFE. És un gran
salt qualitatiu que l’ajuntament de Sant Celoni afronti la qüestió de
passar contribucions especials a RENFE. El Sr. Alsina plantejava si
RENFE arribaria a pagar les quotes que se li imputen. Això ja es
veurà en tot cas en la sentència que dictin els tribunals, si és que
RENFE ho impugna. Com sempre diem, els veïns estan en el seu
dret d’acudir als tribunals per defensar els seus interessos si
entenen que l’ajuntament aplica malament les contribucions
especials. En el carrer Bruc, per exemple, la sentència va estimar
en part la demanda dels veïns, havent de ser l’aportació de
l’ajuntament superior al 10%, però desestimant la demanda de que
era sistema general, que hauria representat que l’ajuntament
assumís tot el cost d’urbanització. Per contra, també hi ha
sentències a favor de l’ajuntament com la dels habitatges de
protecció oficial del Germà Julià o la més recent dels carrers Eduard
Domènech i Bernat Martorell.

Intervé el Sr. Alsina per fer un matís: quan el Sr. alcalde ha parlat
de la urbanització del carrer Esteve Cardelús, voldria recordar-li
que els veïns havien de fer una cessió de tres metres i simplement
demanaven que l’ajuntament també cedís aquests mateixos metres
per l’altra banda del carrer.

El Sr. alcalde respon que segurament el Sr. Alsina no ho recorda
bé. Valdria la pena que es mirés les actes dels Plens d’aquell
temps. Els veïns del carrer Esteve Cardelús van edificar els seus
habitatges amb la condició en la seva llicència d’obres que quan
fora l’hora cedirien tres metres perquè així estava determinat en el
Pla General. L’ajuntament no podia en cap cas cedir aquests tres
metres perquè es tracta dels terrenys del camp de futbol.
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El Sr. Alsina voldria recordar també al Sr. alcalde la problemàtica
dels aparcaments del carrer Esteve Brunell.

El carrer Esteve Brunell, explica el Sr. alcalde, es va urbanitzar en
el seu dia i es van aplicar contribucions especials en proporció del
90-10, igual que en altres carrers. Si hi ha algun problema de
circulació o d’estacionament caldrà revisar-ho, però no té res a
veure amb el que estem tractant aquí d’unes al·legacions a unes
contribucions especials. Si s’escau, el Sr. Alsina pot fer-ne menció
en l’apartat de precs i preguntes, i li estarem agraïts si ens fa saber
que s’ha de modificar o millorar alguna qüestió relacionada amb
l’aparcament del carrer Esteve Brunell.

Després d’aquestes intervencions i,

Vistes les al·legacions formulades contra els acords provisionals
d’imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de
les obres d’urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, tram
comprès entre els carrers Doctor Fleming i Doctor Trueta.

Atès que en data 30 d’octubre de 2001 per acord del Ple municipal es
va aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions
especials per al finançament de l’execució de les obres d’urbanització
del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, tram comprès entre els carrers
Doctor Fleming i Doctor Trueta.

Atès que els acords provisionals, així com la resta de l’expedient,
va estar exposat al públic per un termini de 30 dies hàbils
mitjançant la corresponent inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la
Província número 278 de 20 de novembre de 2001 i al diari “El
Periódico” del dia 14 de novembre de 2001.

Atès que durant el termini d’exposició pública es va interposar
escrit d’al·legacions contra els acords provisionals, escrit que va ser
subscrit per part de la Sra. Victòria Domínguez Martín, el Sr.
Manuel Montané  Guasch, el Sr. Martí Cucurella Cruixent, el Sr.
David Pertegal Méndez en representació de la comunitat de
propietaris del carrer Vallgorguina 12 de Sant Celoni i el Sr. Pere
Pou Monrabà actuant com a administrador únic de la mercantil
Temape SL.
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Atès que la resolució de les al·legacions formulades es basa en els
següents FONAMENTS DE DRET:

Primer.- A la primera de les al·legacions

De la lectura de l’escrit d’al·legacions formulat es desprèn que
l’argument principal sobre el que gira gran part del raonament és
precisament el que s’exposa en aquesta primera al·legació i que
serveix de base a una part substancial dels motius que es contenen
amb posterioritat.

Aquest argument es basa en afirmar que les obres tenen la única i
exclusiva finalitat de proveir d’una zona d’aparcament a la propera
estació de ferrocarril i, aprofitant (sic) que es fa aquest
aparcament, es realitzen altres obres que els al·legants consideren
marginals tals com: enllumenat públic, xarxa de clavegueram,
abastament d’aigua i hidrants contra incendis, soterrament de les
línies elèctriques, abastament de gas i línies telefòniques i de
comunicacions.

A aquesta única i exclusiva finalitat s’associa naturalment
l’argument de què els beneficiats per la realització de les obres són
els usuaris del ferrocarril, per tant, la totalitat de la població, no
només de Sant Celoni sinó de tota la seva àrea d’influència
coneguda com la subcomarca (no oficial) del Baix Montseny, de la
qual Sant Celoni n’és la seva capital natural.

Si el benefici de les obres a realitzar és tan i exclusivament
general, segons els al·legants, la conseqüència natural, també
segons els al·legants, és la confusió entre els conceptes de benefici
especial i general i, per tant, la impossibilitat d’aplicar l’article 28
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, atès que aquest precepte exigeix la concurrència d’un
benefici especial o un augment de valor dels béns dels subjectes
passius del tribut.

Aquesta corporació ha de discrepar radicalment de tal
argumentació atès que l’objecte del projecte d’obres no és el de
construir única i exclusivament un aparcament per a l’únic i
exclusiu benefici del servei de ferrocarril i dels seus usuaris, sinó
urbanitzar un carrer, el colindant amb les propietats dels al·legants
que en l’actualitat no disposa de gran part dels serveis que, de



28

conformitat amb allò que disposa l’article 8 de la Llei 6/1998, de 13
d’abril, i l’article 119 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, confereixen a un terreny la qualitat de solar.

És aquesta i no una altra la finalitat que anima a l’ajuntament de
Sant Celoni a l’execució de les obres que es contenen al projecte i
així es pot deduir clarament de la proporció relativa existent entre
els costos de la pavimentació pròpiament dita, que ascendeix a
170.017,49 € (28.288.530 pessetes) i la instal·lació de la resta de
serveis, que ascendeix a 238.720,73 € (39.719.787 pessetes),
citats anteriorment que, segons els al·legants, aquesta corporació
executa de passada, aprofitant que construeix un aparcament per
als ferrocarrils.

D’acord amb aquestes dades, la pavimentació representa un
41,59% del cost total, del que es desprèn que les obres no tenen
com a única finalitat la construcció d’un aparcament, és més, a tota
urbanització s’han d’imputar les partides corresponents a
pavimentació com a part integrant de l’obra i que beneficia
indubtablement a les propietats colindants.

Cal ressaltar que d’acord amb la normativa, Reial Decret
2159/1978, de 23 de juny, el número d’aparcaments que han de
preveure’s en proporció a la superfície potencialment edificable a
l’entorn del tram que s’urbanitza és de 1 plaça per cada 100 m2

d’edificació, que s’han de preveure existeixi o no la estació del
ferrocarril, i això sense comptar que la norma que imposa aquesta
proporció és de 1978, quan de tots és conegut que la necessitat de
places d’aparcament s’ha incrementat de manera exponencial en
els darrers anys, la qual cosa desvirtua per si mateixa
l’argumentació exposada pels al·legants.

D’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana l’edificabilitat de les
finques que donen front al carrer Mossèn Jacint Verdaguer és en
total de 6.399,30 m2, per la qual cosa han d’existir a la zona un
mínim de 64 places d’aparcament, contenint-se al projecte una
previsió de 67, això sense tenir en compte que gran part del carrer
que s’urbanitza no és colindant amb la via fèrria i transcorre distant
de l’estació de RENFE que es troba a la plaça de l’Estació i només
en les proximitats del carrer Mossèn Jacint Verdaguer.
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No nega aquesta corporació que el ferrocarril obté un benefici
especial i un augment de valor dels seus terrenys, present o futur,
per la realització de les obres i és per aquest motiu que no ha
dubtat en incloure a aquesta empresa entre els subjectes passius
amb una quota per dues finques de 120.054,92 €, 19.975.458
pessetes, que suposa un 31% del total, inclusió que els mateixos
al·legants, amb motiu de l’al·legació tercera, consideren molt
encertada.

En conclusió, les obres contingudes al projecte tal i com enuncia el
seu títol, són d’urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer i no
de construcció d’un aparcament per als ferrocarrils, tal i com es pot
desprendre de la seva lectura i dels raonaments exposats per
aquest ajuntament fins al moment i, per tant, atès que es beneficia
especialment als propietaris dels immobles colindants, tant els
d’una banda com de l’altra, es verifica el fet imposable de les
contribucions especials municipals, tal i com es defineix legalment
a l’article 28 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals i, per tant neix, en el moment del seu
acreditament, l’obligació de contribuir per part dels subjectes
passius que, de conformitat amb l’article 30 de la llei citada, no són
altres que els propietaris citats.

No acaba aquí el contingut dels arguments dels al·legants dins
aquesta primera al·legació. Als efectes de donar recolzament a la
seva afirmació d’inexistència de benefici especial per la realització
de les obres i, per tant, la no producció del fet imposable del tribut,
divideixen les obres contingudes dins el projecte en tres grups, a
saber:

Primer grup: Obres relacionades amb la dotació de noves places
d’aparcament.

Els arguments sustentadors d’aquest apartat són reiteratius dels ja
exposats fins aquí, la qual cosa excusa d’un reiteratiu nou anàlisi,
atès que és aplicable tot el dit fins aquí.

Segon grup: Grup d’obres relacionades amb la xarxa de
clavegueram.

Respecte d’aquest punt els al·legants volen negar la producció del
fet imposable del tribut atès que consideren que no existeix
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benefici o augment de valor especials insistint en què les obres de
construcció del clavegueram beneficien a la generalitat de la
població de Sant Celoni en base a l’afirmació de què el carrer es
troba en un final de casc urbà i que el desguàs d’una part
important de carrers de la vila descarreguen al col·lector general a
través d’aquesta via, afirmant que, en tot cas, el benefici especial
es produeix en els propietaris d’aquells carrers.

Els mateixos al·legants reconeixen al seu escrit que es produeix
una millora per la construcció del clavegueram, per tant, existeix
un benefici especial, cosa que no neguen malgrat que consideren
cal imputar a d’altres propietaris allunyats de les obres.

Aquesta corporació està conforme en què és innegable que
qualsevol obra pública produeix un benefici, general i especial, en
els habitants del municipi, altrament s’abstindria d’executar les
obres, i també és innegable que les xarxes de clavegueram, com
no pot ser d’altra manera, estan composades per canonades que,
connectades les unes en les altres, porten les aigües residuals fins
als col·lectors generals anomenats en alta, que condueixen els
fluids fins a la planta de depuració d’aigües residuals.

Si accepten l’anterior, que sembla força evident, negar que existeix
un benefici especial i un augment de valor en les seves finques
causat per la  construcció del clavegueram que transcorre davant
de les façanes dels al·legants i on han de descarregar els seus
albanyals, i en canvi, afirmar que aquest benefici especial sí que es
dóna en propietats allunyades de les obres, sembla quant menys
un argument artificiós i forçat.

És evident que totes les aigües discorren buscant el punt més baix i
que per arribar al seu destí les que es troben en cotes més altes
han de descarregar en les que es troben en cotes més baixes,
d’acord en què es dóna una proporció de benefici en les finques
situades a aquestes cotes més altes, però no hem d’oblidar que el
municipi, representant de l’interès general, ja participa en aquest
cost, participació que indirectament s’obté dels impostos imposats
a la generalitat dels ciutadans.

Tercer grup: Obres relatives al subministrament de serveis.
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S’al·lega, en aquest apartat com a argument principal, que els
subjectes passius del tribut pel soterrament de les xarxes de
serveis han de ser les companyies subministradores, tot de
conformitat amb l’article 32,1,c) en relació amb l’article 30,2,d) de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals.

L’article 30 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, té el redactat que transcrivim de manera
íntegra a continuació:

“ Artículo 30

1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas
físicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las
obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que
originen la obligación de contribuir.

2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a) En las contribuciones especiales por realización de obras o
establecimientos o ampliación de servicios que afecten a bienes
inmuebles, los propietarios de los mismos.

b) En las contribuciones especiales por realización de obras o
establecimientos o ampliación de servicios a consecuencia de
explotaciones empresariales, las personas o Entidades titulares de éstas.

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de
los servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los
bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad
en el ramo, en el término municipal correspondiente.

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías
subterráneas, las Empresas suministradoras que deban utilizarlas.”

La correcta interpretació del precepte ens porta a afirmar que els
subjectes passius de les contribucions especials que ens ocupen
són els propietaris dels immobles directament afectats per les
obres, atès que aquestes es realitzen en raó d’aquests immobles.

D’acord amb aquesta interpretació, les companyies
subministradores serien subjectes passius de les contribucions
especials només en el cas en què l’objecte de les obres fos
l’exclusiva construcció de galeries subterrànies.
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Aquesta interpretació és avalada pel Tribunal Suprem en diverses
sentències d’entre les que citem la de 24 d’octubre de 1991,
dictada en recurs extraordinari de revisió.

“TS 3ª sección 1ª, S 24-10-1991, Recurso 667/1990. Pte: Ruiz-Jarabo
Ferrán, José M.

En este sentido, en el presente caso, y según ya hemos adelantado, las
sentencias opuestas como contradictorias mantienen criterios diferentes,
pues la ahora sometida a revisión no entiende como jurídicamente
procedente que en las obras de pavimentación e instalación de servicios
en una calle sea persona especialmente beneficiada el titular de una
explotación industrial o comercial sino solamente cuando tales obras o
servicios se realizaren por razón de dichas explotaciones, y si no fuere
así, la persona beneficiada, y por lo tanto el sujeto pasivo de las
contribuciones especiales, debe ser el propietario de los inmuebles
afectados por las obras o servicios, siendo así que, por el contrario, la
sentencia contradictoria con la que es objeto de la presente revisión,
admite unas contribuciones especiales "mixtas", con simultaneidad de
cuotas para propietarios y titulares de las explotaciones industriales o
comerciales.

SEGUNDO.- Según el artículo 27.2 RD 3250/1976 de 30 diciembre,
aplicable por razón de temporalidad al supuesto enjuiciado en la
sentencia que ahora se revisa, las personas especialmente beneficiadas,
y por consiguiente, los que deben ser considerados sujetos pasivos de las
contribuciones especiales, son los propietarios de los inmuebles,
cuando las obras o los servicios que se establezcan, amplíen o mejoren
afecten a un bien inmueble -ap. a)-, o la persona o entidad titular de una
explotación industrial o comercial, cuando las obras y servicios sean
realizados por razón de tales explotaciones -ap. b)-, de lo que se infiere,
que la precitada normativa ofrece dos posibilidades para que una entidad
local pueda girar contribuciones especiales por la ejecución de obras o
por el establecimiento, ampliación o mejora de servicios municipales,
según quien sea la persona especialmente beneficiada por las obras o
servicios en cuestión, el propietario del inmueble en el supuesto del ap.
a), y el titular de la explotación industrial o comercial en el caso
contemplado en el ap. b), lo que se reafirma con lo específicamente
establecido en los aps. c) y d) del precitado art. 27.2, en los que se
refieren a la ampliación o mejora del servicio municipal de extinción de
incendios, con señalamiento como sujetos pasivos a las Compañías de
seguros, y a la construcción de galerías subterráneas, con indicación de
las empresas suministradoras que deban utilizarlas.

Es decir, que siempre se establece una específica indicación de quién es
la persona especialmente beneficiada en cada caso, no regulándose en
modo alguno unas contribuciones especiales "mixtas" que contemplen
distintos supuestos allí contemplados de forma simultánea, sino que es
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preciso considerar como sujeto pasivo a una u otra de las personas o
entidades a las que se alude en los distintos apartados del art. 27.2, en
función de las características de las obras o servicios realizados.

Si estos últimos afectan a un inmueble, únicamente será sujeto pasivo el
propietario del mismo, y si las obras y servicios se realizan por razón de
explotaciones industriales o comerciales, lo serán las personas o
entidades titulares de las mismas; no existe, por ello, razón de
compatibilidad o de concurrencia de ambos sujetos pasivos, máxime,
cuando a mayor abundamiento, y como se declara en la sentencia ahora
cuestionada por el Ayuntamiento recurrente en esta revisión, en el
supuesto que enjuiciamos no existe dato alguno demostrativo que las
obras de pavimentación y la instalación de servicios realizados en la calle
... se realizaran "por razón de explotaciones industriales y comerciales".

Pels motius exposats procedeix desestimar la primera de les
al·legacions per considerar que l’acord municipal és conforme a
dret.

Segon.- A la segona de les al·legacions.

Partint de la premissa de què per als al·legants no existeix cap
benefici especial, atès que la única finalitat de les obres és la de
construir un aparcament, resulta que la part a finançar pel municipi
amb recursos procedents d’altres fonts, ha de ser el 100% del cost
de les obres i, per tant, és improcedent la imposició del tribut.

No obstant, en cas que no es considerés així, els al·legants
plantegen com a argument subsidiari que la base imposable del
tribut no ha d’arribar al 90% del cost suportat de les obres atès
que creuen que el benefici general concurrent en la obra és
superior al 10% establert als acords provisionals, malgrat que no
expressen quin ha de ser aquest percentatge.

La configuració legal de la determinació de la base imposable del
tribut no està subjecta a cap regla, tret de la limitació general de
què no pot sobrepassar el 90% del cost suportat per l’administració
en la realització de les obres. Ens trobem clarament davant una
potestat discrecional de l’administració que, de tots és conegut, no
vol dir arbitrària i per això l’adopció de qualsevol criteri ha de ser
raonada.

La repercussió en el tribut del 90% del cost suportat per
l’administració es fonamenta en primer lloc en què el carrer que es
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projecta urbanitzar està qualificat al Pla General d’Ordenació
Urbana com a sistema viari clau VM - Sistema viari municipal amb
la consideració de carrer: Aquells vials de circulació rodada i
vianant, que defineixen la xarxa pública de suport de l’edificació o
que voregen tangencialment les barreres urbanes. Per tant, dins la
planificació general del municipi es tracta d’un carrer d’ús
exclusivament veïnal, al servei principal de les persones que viuen
a la zona colindant.

Els propis al·legants distingeixen dos grans grups entre el veïnat
del carrer, els de la banda oest dels quals en formen el 100% dels
afectats, tal i com ells mateixos fan notar al primer incís del seu
escrit, i els de la banda est, constituït principalment per un afectat,
la companyia RENFE.

D’acord amb l’anterior, l’ajuntament ha imposat inicialment el
tribut afectant a la totalitat dels propietaris colindants amb les
obres, també a RENFE, que són tots beneficiats per la seva
realització.

No hem d’oblidar que els al·legants identifiquen sempre l’interès de
l’empresa RENFE amb l’interès general dels veïns del municipi de
Sant Celoni i de tota la subcomarca del Baix Montseny, confonent
que malgrat aquesta empresa gestioni un servei públic que pot
utilitzar una gran població potencial, no només de Sant Celoni i de
la subcomarca del Baix Montseny, el benefici especial produït per la
millora que produirà l’execució de les obres reverteix directament
en els comptes d’explotació d’aquesta empresa incrementant els
seus beneficis o disminuint les seves pèrdues, directa o
indirectament, que han de revertir, com en tota societat anònima,
en els seus accionistes.

Resulta de tot l’anterior que l’ajuntament de Sant Celoni ha tractat
la imposició i ordenació d’aquestes contribucions especials d’igual
manera que en altres indrets del municipi en els que la qualificació
de la vialitat afectada correspon a un interès purament veïnal,
predominant aquest sobre el general i, per tant la repercussió dels
costos ha estat imposada al 90%.

Valgui aquest raonament, que encara es troba dins l’expedient
d’imposició i ordenació de contribucions especials atès que els
acords fins ara presos són merament provisionals, com a
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subsanació d’una eventual manca de plasmació en l’expedient de la
justificació del percentatge de repercussió dels costos contingut a
l’acord provisional, afirmada pels al·legants en base a l’article 79.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Pels motius exposats procedeix desestimar la segona de les
al·legacions per considerar que l’acord municipal és conforme a
dret.

Tercer.- A la tercera de les al·legacions.

Si a la precedent al·legació es discuteix sobre el principi de justícia
externa en el repartiment de les quotes tributàries que es generen
per contribucions especials, en aquesta tercera es discuteix envers
del principi de justícia interna.

Els al·legants consideren que no son ajustats a dret els mòduls de
repartiment aplicats a l’ordenació del tribut considerant que el de
volum edificable no és procedent atès que la manca actual
d’edificabilitat en els terrenys de RENFE comporta una important
distorsió en el repartiment de les quotes entre els afectats.

En recolzament de la seva posició citen la sentència del Tribunal
Suprem de 25 de gener de 1996 que considera en un cas similar
com a improcedent l’establiment com a criteri de repartiment el del
volum edificable.

Els raonaments de la sentència citada, en la part que interessa, es
transcriuen a continuació:

“Así como el artículo 25,2 Ley 40/81 de 28 octubre, responde a un
principio de justicia externo en cuanto tiende a excluir del importe de
las contribuciones especiales el porcentaje del coste de las obras que
representa el interés colectivo implícito en su realización, el artículo 31
a) RD 3250/76 de 30 diciembre se dirige al círculo interno de los
especialmente beneficiados para que todos ellos sean gravados en una
proporción igual al del beneficio obtenido, por lo que esta Sala ha
declarado en S 7 diciembre 1994, a propósito del artículo 222,1 a) RD
Leg. 781/86 de 18 abril (de idéntico contenido al artículo 31 a, RD
3250/76) que la libertad que, con carácter general, estos preceptos
conceden a los Ayuntamientos para aplicar como módulo de reparto de
las contribuciones especiales, conjunta o separadamente, alguno de los
diversos elementos que el precepto proporciona, metros lineales de
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fachada, superficie, volumen edificables y bases imponibles de las
contribuciones territoriales rústica y urbana de las fincas beneficiadas,
está condicionada por la necesidad de obtener en cada caso concreto lo
que ha venido calificándose como un principio de justicia en el reparto,
difícil de plasmar en formulaciones abstractas pero que puede
traducirse como la exigencia de que en cada caso concreto las fincas
especialmente beneficiadas por las obras contribuyan a su financiación
en un porcentaje que represente la proporción de su beneficio en
relación con las demás.

En el supuesto ahora examinado la elección por parte del Ayuntamiento
como módulo de reparto del volumen edificable de las diversas fincas
colindantes con la vía pública urbanizada, que pudiera haber sido
acertado para distribuir el coste de las obras entre la relación de sujetos
especialmente beneficiados por ellas confeccionada por aquella
Corporación, no lo es si tenemos en cuenta lo antes argumentado, puesto
que la inclusión de  los terrenos de RENFE, que no son en la actualidad
edificables, imponen la búsqueda de otro módulo de reparto que permita
su aplicación a todos los terrenos afectados.”

En el cas jutjat per la Sala, es declara no ajustada a dret la elecció
del mòdul de volum edificable, però no en sí mateix sinó perquè
aquest és l’únic mòdul aplicat per l’ajuntament demandat, cosa que
donà com a resultat que RENFE no havia de satisfer cap quota o
molt mínima vulnerant-se el principi de justícia interna.

En el nostre cas, l’argumentació de la Sala no és d’aplicació perquè
l’ajuntament de Sant Celoni ha ponderat les circumstàncies
concurrents i, precisament perquè ho ha fet ha aplicat dos mòduls
conjuntament i al 50%, el de longitud de façana i el de volum
edificable.

L’elecció conjunta dels dos mòduls pondera el repartiment de la
càrrega tributària entre els diversos propietaris, atès que
precisament té en compte la diferència de volums edificables entre
les finques, diferència que és ponderada amb la longitud de les
façanes.

És evident que si s’apliqués qualsevol altre mòdul dels permesos
per la llei que no tingués en compte el volum edificable, llavors
seria RENFE la que resultaria perjudicada atès que en l’actualitat
aquest volum és molt reduït, malgrat que no inexistent atès que en
una de les finques ascendeix a 1.209,95 m3, en canvi, la resta de
propietaris que sí gaudeixen d’una major edificabilitat en l’actualitat
serien beneficiats en detriment de RENFE atès que no contribuirien
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per aquest concepte que, com tots sabem, és un component
determinant en el valor d’un bé immoble urbà.

Aquesta corporació considera que perquè es compleixi el principi de
justícia interna dins l’expedient han de mantenir-se conjuntament
els mòduls previstos als acords provisionals atès que tenen en
compte les diferències d’edificabilitat entre les finques que no pot
ser en cap cas ignorada.

Per veure el compliment d’aquest principi només cal comparar les
quotes calculades provisionalment corresponents a RENFE
120.054,92 € (19.975.458 pessetes) respecte de la resta de
propietaris  256.355,32  €  (42.653.937 pessetes) i que suposen
un 31% del total de quotes.

A l’igual que respecte de l’al·legació precedent, valgui aquest
raonament, que encara es troba dins l’expedient d’imposició i
ordenació de contribucions especials atès que els acords fins ara
presos són merament provisionals, com a subsanació d’una
eventual manca de plasmació en l’expedient de la justificació de
l’elecció dels mòduls de repartiment dels costos contingut a l’acord
provisional, en base a l’article 79.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Pels motius exposats procedeix desestimar la tercera de les
al·legacions per considerar que l’acord municipal és conforme a
dret.

De conformitat amb l’anterior, a proposta de la Comissió
informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans,
per 10 vots a favor de la senyora Gener i dels senyors Castaño,
Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado i Arenas
Vilà, i amb 6 vots en contra de la senyora Lechuga i dels senyors
Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Gómez, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra.
Victòria Domínguez Martín, el Sr. Manuel Montané Guasch, el Sr.
Martí Cucurella  Cruixent, el Sr. David Pertegal Méndez en
representació de la comunitat de propietaris del carrer Vallgorguina
12 de Sant Celoni i el Sr. Pere Pou  Monrabà actuant com a
administrador únic de la mercantil Temape SL,  ateses les raons
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expressades als fonaments de dret d’aquesta resolució, per
considerar que els acords d’imposició i ordenació de les
contribucions especials per a la realització d’obres ordinàries
d’urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, en el seu tram
comprès entre els carrers Doctor Fleming i Doctor Trueta, són
conformes a dret.

Segon.- Aprovar definitivament els acords d’imposició i ordenació
de contribucions especials als propietaris beneficiats per l'execució
del projecte tècnic d’obres ordinàries d’urbanització del carrer
Mossèn Jacint Verdaguer, en el seu tram comprès entre els carrers
Doctor Fleming i Doctor Trueta d’aquesta vila.

Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats per al seu
coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos a
què tinguin dret.

Quart.- Publicar els acords d’imposició i ordenació definitivament
aprovats al Butlletí Oficial de la Província i resta de llocs legalment
preceptius per al general coneixement, amb expressió dels recursos
a que hom tingui dret.

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

7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU SUBSCRIT
AMB LA MERCANTIL CONSTRUCCIONS DEUMAL SA PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR P-
3 LES TORRES.

El Sr. Garcia explica que aquesta modificació del contracte subscrit
amb Construccions Deumal SA és una qüestió tècnica que es fa per
afavorir el desenvolupament elèctric del sector Les Torres. Per
accelerar el procés d’embrancament de les línies elèctriques s’ha
considerat més oportú que sigui l’ajuntament qui contracti aquests
treballs directament amb la companyia Fecsa-Enher. És
simplement un tema de procediment tècnic.
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El Sr. Figueras diu que, pel que sembla, són 6 milions de pessetes
que es descompten a Construccions Deumal SA i que es pagaran a
Fecsa-Enher.

El Sr. alcalde indica que inicialment la companyia elèctrica havia
demanat dotze milions per aquests treballs d’embrancament de
línies, però finalment s’ha quedat en sis.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que amb data 22 de març de 2001 el Ple de la corporació
aprovà el plec de clàusules particulars per a la licitació de les obres
d'urbanització del sector P-2 Les Torres.

Atès que la licitació es publicà al Butlletí Oficial de la Província
número 86 de data 10 d’abril de 2001, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 3369 de data 17 d’abril de 2001 i
al tauler d'edictes de la corporació.

Atès que acabat el procés de licitació el Ple de la corporació, en
sessió de data 5 de juny de 2001, procedí a l'adjudicació de les
obres esmentades anteriorment en favor de la mercantil
CONSTRUCCIONS DEUMAL SA, per un preu cert de 1.979.170,74 €
(329.306.303 pessetes), IVA inclòs.

Atès que s'ha verificat l'execució de les obres corresponents a la
contracta en qüestió, i per part de la direcció facultativa de la obra,
amb data 13 de desembre de 2001, s'emeté memòria tècnica
justificant la necessitat de suprimir l'execució d'una partida d'obra
que era inclosa dins el projecte aprovat a l'efecte.

Atès que aquesta partida d'obra es correspon als treballs
necessaris per a la connexió de les instal·lacions elèctriques del
sector a la xarxa de subministrament de la companyia FECSA-
ENHER, la valoració d'aquesta partida ascendeix a  37.580,09 €
(6.252.801 pessetes) IVA inclòs, i la direcció  facultativa considera
més adequat que aquests treballs siguin realitzats efectivament per
part de FECSA-ENHER.

Atès que amb data 19 de desembre de 2001, per part del legal
representat de la mercantil CONSTRUCCIONS DEUMAL SA es
presentà escrit pel qual es renuncia a la realització de la partida
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d'obra descrita anteriorment, de tal manera que no s'inclourà en
cap certificació.

Atès que per acord de la Comissió de Govern municipal de data 5
de febrer de 2002, es procedí a l'acceptació de la renúncia
anteriorment descrita.

Atès que prèviament, amb data 20 de desembre de 2001, havia
estat subscrit un conveni entre l'ajuntament de Sant Celoni i la
mercantil FECSA-ENHER amb la finalitat de regular els treballs
d'embrancament, per un preu total de 37.580,09 € (6.252.801
pessetes), IVA inclòs, conveni que també va ser aprovat per la
Comissió de Govern municipal.

Atesos els informes emesos per la Secretaria i per 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.- Ratificar l’acord de la Comissió de Govern municipal pres
en sessió ordinària de data 5 de febrer de 2002, la part dispositiva
del qual es transcriu de forma íntegra a continuació:

<< Primer.- Aprovar la modificació del contracte administratiu d’obres per
a l’execució de les contingudes al projecte d’urbanització del sector P-2 Les
Torres, subscrit amb la mercantil CONSTRUCCIONS DEUMAL SA, que resta
modificat en la manera i amb l’alcanç descrit als informes del tècnic
director de les obres, que obra a l’expedient i que forma part d’aquest
acord a tots els efectes.

Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la companyia FECSA –
ENDESA i aquest ajuntament per a l’estesa de la MT i BT al Pla Parcial les
Torres, per un valor de 6.252.801 pessetes, IVA inclòs.

Tercer.- Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple de la corporació en
tot allò que excedeixi de la competència d’aquesta Comissió de Govern.

Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats per al seu coneixement,
als efectes escaients i amb expressió dels recursos a que tinguin dret.

Cinquè.- 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. >>
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Segon.- Donar audiència a la legal representació de la mercantil
CONSTRUCCIONS DEUMAL SA per un termini de 3 dies als efectes
de què pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes o
bé procedeixi a l’acceptació de les modificacions proposades, en el
benentès de què de no pronunciar-se aquest acord esdevindrà
definitiu i plenament executiu.

Tercer.- Un cop tramitat l’expedient procedir a la formalització de
la modificació en document administratiu, tal i com disposa l’article
55 del  Reial Decret Legislatiu 2/2000, pel qual s'aprova la Refosa
de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Quart.- Habilitar el Sr. alcalde, o persona en qui delegui, per a la
signatura de qualsevol documentació necessària a l’efectivitat dels
acords presos.

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD D’INTERPOSICIÓ
D’UN RECURS DAVANT EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN
DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I EN CONTRA DE LA LLEI
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.

El Sr. alcalde comenta que els grups municipals ja coneixen el
tema perquè el Ple de l’ajuntament va aprovar fa un temps una
moció contra aquesta llei. Però per poder interposar recurs davant
el Tribunal Constitucional és necessari que hi hagi un acord explícit
dels ajuntaments delegant la seva representació i defensa.

La Llei d’estabilitat pressupostària, explica el Sr. alcalde, atenta
contra l’autonomia local i l’autonòmica. Els diferents partits
d’esquerra representats al Parlament de Catalunya van demanar un
dictamen al Consell Consultiu de la Generalitat, que va dictaminar
que alguns dels articles de la llei eren inconstitucionals. Tots els
ajuntaments i comunitats autònomes que creguin que la llei
interfereix en la seva autonomia, presentaran conjuntament un
recurs d’inconstitucionalitat, i això és el que es porta avui a
aprovació.

El Sr. Gómez manifesta que s’abstindrà en la votació.

Després d’aquestes intervencions i,
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Atès el compromís de les corporacions locals amb la política
europea d’estabilitat i creixement avalada per un balanç financer
del sector local amb saldo positiu al llarg dels darrers anys.

Atès que el compliment de les obligacions que poden derivar-se de
la Llei d’Estabilitat Pressupostària podran afectar greument el
finançament dels projectes d’inversió local, malgrat es disposi de
capacitat econòmica per fer-hi front.

Atès que aquesta pèrdua de capacitat inversora posa en perill
l’atenció, per part dels governs locals, de la demanda ciutadana de
serveis i equipaments públics.

Atès que el règim configurat a la Llei d’Estabilitat Pressupostària
limita l’autonomia de despesa local, afectant la capacitat per a
l’elaboració de pressupostos dels governs locals, i la seva aprovació
pels òrgans plenaris, més si tenim en compte les limitacions en
l’autonomia d’ingressos locals.

Atès que el text de la llei no resol l’equilibri entre el necessari rigor
en la definició d’objectius pressupostaris i de deute local, amb el
finançament suficient de la inversió local.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, per 16 vots a favor de les senyores
Gener i Lechuga i dels senyors Castaño, Arenas Serra, Capote,
Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado, Arenas Vilà, Figueras, Giol,
Alsina, Segarra i Comas, i amb l’abstenció del senyor Gómez, el Ple
municipal ACORDA:

Primer.- Iniciar el procediment previst a l’article 75 ter de la Llei
Orgànica del Tribunal Constitucional, amb la sol·licitud de l’emissió
de dictamen del Consell d’Estat sobre la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, General d’Estabilitat Pressupostària, en tant que podria
afectar a l’autonomia local garantida constitucionalment, amb la
finalitat de, posteriorment, interposar un conflicte en defensa de
l’autonomia local davant del Tribunal Constitucional.

Segon.- Delegar per a la substentació del present acord i instar la
sol·licitud al Consell d’Estat, atorgant la representació de la
corporació, en l’Excel·lentíssim Alcalde de Lleida, Antoni Siurana i
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Zaragoza, en qualitat d’alcalde d’un municipi membre del Consell
Nacional de la Federació de Municipis de Catalunya, i vice-president
de la comissió executiva i del consell federal de la FEMP.

Tercer.- Del present acord es donarà trasllat a l’Excel·lentíssim
Alcalde de Lleida i a la Federació de Municipis de Catalunya.

9.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA
GENERAL DE PREUS PÚBLICS DEL CONSORCI PER A LA
GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL.

El Sr. alcalde explica que tots els municipis que formen part del
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental han
d’aprovar aquesta ordenança que regula els preus dels serveis de
deixalleria, recollida selectiva, compostatge, transferència i
eliminació de residus.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist l‘expedient instruït per a l’aprovació inicial, si escau, de
l’Ordenança general reguladora dels preus públics del Consorci per
a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

Atès que els consorcis poden fixar preus públics, de conformitat
amb allò que es preveu en les respectives normes de creació i en
els termes establerts a la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, segons que disposa l’article 48.2
de la mateixa llei.

Atès que l’establiment o modificació dels preus públics correspon al
Ple de la corporació, sens perjudici de les facultats de delegació en
la Comissió de Govern.

Atès que l’article 21.1. dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Oriental disposa que la hisenda del Consorci es
pot nodrir, entre d’altres, dels preus públics.

Atès que l’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels
preus públics es regeix pel capítol VI del títol I de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, i d’altres normes concordants.
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Atès allò que estableix l’article 162.2 de la Llei 8/1987, de 17
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, en relació als
articles 60 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que fa al
procediment per a l’aprovació de les ordenances.

Atès que el Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus
del Vallès Oriental en sessió ordinària de 26 de novembre de 2001
va aprovar l’Ordenança general reguladora dels preus públics del
Consorci.

Atès que s’ha donat trasllat d’aquest acord a tots els ens
consorciats, per a que així mateix aprovin aquesta Ordenança
general i estableixin els preus públics del Consorci pel que fa als
serveis de deixalleries, recollida selectiva voluntària, compostatge i
transferència i eliminació de residus municipals ordinaris.

És per tot això que, a proposta de la Comissió informativa
d’Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans, per
unanimitat,  el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança general reguladora dels
preus públics del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental, tot d'acord amb el text que obra a l’expedient i que forma
part d’aquest acord.

Segon.- Establir els preus públics del Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental pels serveis de deixalleries, recollida
selectiva voluntària, compostatge i transferència i eliminació de
residus municipals ordinaris.

Tercer.- Sotmetre aquest acord, juntament amb l'expedient
instruït a l'efecte, a exposició pública per un termini de trenta dies
hàbils a comptar des de la darrera inserció dels edictes anunciadors
de l’exposició als mitjans de comunicació reglamentàriament
pertinents. Durant el referit termini tot aquell que estigui interessat
podrà examinar el text de l’Ordenança i presentar quants
suggeriments o al·legacions consideri oportuns al seu dret,
aportant la documentació que consideri oportuna.

Quart.- Considerar aprovada definitivament l’Ordenança si durant
el termini d'exposició pública no es presenta cap al·legació,
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reclamació o suggeriment per part de les persones legitimades, cas
en què es procedirà a la publicació del text als diaris oficials que
siguin procedents.

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.

10.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’ACORD DE
DISSOLUCIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM RECTORIA VELLA.

El Sr. alcalde diu que la dissolució de l’Organisme Autònom
Rectoria Vella és un tema que ja es va tractar en la darrera reunió
del Consell Director d’aquest organisme, en el que hi són
representats tots els grups polítics municipals. Tot va començar
amb la fundació de l’Escola Taller Rectoria Vella, que l’any 1992 es
va constituir en Organisme Autònom. S’ha vist, però, que les
finalitats i els objectius de la seva creació han quedat absorbits per
diferents àrees municipals (Cultura, Educació, Promoció Econòmica
i Medi Ambient). L’any passat ja vam arribar a un acord amb tots
els grups municipals per revisar l’existència de l’Organisme
Autònom perquè en l’actualitat la seva funció ha quedat reduïda a
la gestió de les despeses de manteniment de l’edifici de la Rectoria
Vella.

El Sr. Alsina indica que seria interessant que les memòries de
l’Organisme Autònom Rectoria Vella estiguessin centralitzades per
així tenir una memòria històrica de tota l’activitat realitzada per
aquest organisme en els seus anys d’existència.

El Sr. alcalde està d’acord en que és bo tenir endreçades totes les
actes, edicions, etc. que recullen les activitats programades per
l’Organisme Autònom Rectoria Vella, per tal de veure tot el què
s’ha fet des dels seus inicis.

El Sr. Alsina matisa, però, que així mateix els estatuts de
l’organisme contemplen que hi ha d’haver una memòria de totes
les activitats realitzades en cada exercici.

El Sr. alcalde conclou que tot el que estigui fet s’endreçarà.
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Després d’aquestes intervencions i,

Atès que amb data 4 de juny de 1992 es van aprovar els estatuts
de l’Organisme Autònom Local Rectoria Vella, els quals, un cop
tramitats adequadament, van entrar en vigor i portaren a la
constitució de l’Organisme.

Atès que l’Organisme ha complert adequadament la seva tasca
amb la gestió dels serveis que se li van adscriure, malgrat que
nous criteris de gestió i organització han suposat la transferència
de les seves finalitats, definides a l’article 4 del estatuts, i de gran
part dels serveis gestionats, cap a les àrees municipals,
determinant que l’ens restés reduït a l’administració de l’edifici
municipal de la Rectoria Vella.

Atès que aquesta única finalitat no justifica el manteniment i
funcionament d’un Organisme Autònom, per la qual cosa es
considera adequat procedir a la serva dissolució.

Atès l’acord adoptat per part del Consell de Direcció de l’Organisme
Autònom Local Rectoria Vella, en el que es proposa la seva
dissolució.

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

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 inicialment la dissolució de l’Organisme Autònom
Local Rectoria Vella, d’acord amb el que disposa l’article 24 dels
seus estatuts.

Segon.- Sotmetre aquesta acord a exposició pública per un termini
de 30 dies, comptats des de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de la
Província, diari de major circulació o tauler d'edictes de la
corporació, a efectes d’al·legacions, en el benentès que de no
presentar-se’n cap s’entendrà l’acord pres de manera definitiva,
acord definitiu que es ressenyarà als mateixos llocs per al general
coneixement.
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Tercer.- Determinar que els béns i drets pertanyents a
l’Organisme Autònom Rectoria Vella passaran a ser de titularitat de
l’ajuntament de Sant Celoni, que el succeeix de manera universal.

Quart.- Notificar aquest acord a l’administració de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya, així com sol·licitar la seva baixa del
registre d’ens locals de Catalunya.

11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INFORME RELATIU A
L’INCREMENT DE LES TARIFES A PERCEBRE PER PART DE LA
CONCESSIONÀRIA SOREA SA COM A CONTRAPRESTACIÓ DE
LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT DOMICILIARI
D’AIGUA POTABLE.

El Sr. alcalde comenta que a la Comissió informativa ja es va
explicar que la concessionària Sorea SA havia formulat un
plantejament d’increment de les seves tarifes i l’ajuntament havia
estudiat aquesta proposta, demanant a l’empresa la revisió
d’alguns conceptes que no quedaven prou clars. En el dia d’ahir
Sorea SA ha contestat al requeriment fet per l’ajuntament, però
com que no s’ha pogut celebrar cap Comissió informativa per
explicar la proposta concreta, deixarem aquest punt sobre la taula i
el posposarem per al proper Ple. Sempre que sigui en benefici dels
veïns és important no córrer.

12.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST
CONSOLIDAT PER A L’EXERCICI DE 2002.

Pren la paraula el Sr. Arenas Serra i diu que, més que resumir el
pressupost, voldria donar quatre pinzellades de les impressions de
l’equip de govern. El pressupost que portem a aprovació segueix la
línia, com en els darrers exercicis, d’apostar per una política
clarament inversora. Inversions que creiem totalment necessàries
per dotar a Sant Celoni dels equipaments i les infrastructures que li
pertoquen.

D’aquestes inversions destaquem per a aquest exercici l’ampliació i
adequació del teatre municipal Ateneu (com a gran centre cultural i
com a escola de música també), i la construcció d’un nou
equipament esportiu al Sot de les Granotes (parlem de la futura
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piscina coberta), amb un total entre aquests dos equipaments de 4
milions i escaig d’euros. Aquests espais comparteixen partida amb
altres previsions que, no per ser més modestes, són menys
importants per tal de modernitzar el nostre municipi.

Aquestes previsions de despesa inversora, com hem comentat en
altres exercicis, depenen molt de la dinàmica pròpia del nou
exercici i de les possibles variacions que pugui haver-hi en el dia a
dia i en la lògica racionalitat a l'hora de tirar endavant el
pressupost. De totes formes podem comprovar, una vegada tancat
i liquidat el pressupost del 2001, que l’execució de les inversions
està entre un 79 i un 83%, tenint en compte les baixes que hi ha
hagut en les diferents contractacions.

Com es pot comprovar en les dades de l’expedient, bona part de la
inversió necessària per tirar endavant aquest projecte passa per
crèdits amb entitats financeres. La bona salut econòmica que es
respira a l’ajuntament, aconseguida bàsicament aquesta última
dècada, ha fet possible que per poder contractar aquests suports
financers no sigui imprescindible demanar cap autorització especial,
com sí passa moltes vegades en altres administracions. El rati
d’estalvi net del 2001 que inclou la previsió ja d’aquest crèdit que
s’haurà de demanar en el pressupost de 2002, és positiu en un
19,96% i l’imprescindible és només que sigui positiu. Així mateix,
una altra dada és que el percentatge de deute viu (que cal que
sigui inferior al 110%) el tenim en un 71,61%. Això fa, doncs, que
puguem tirar endavant aquests projectes amb el finançament de
crèdit. La resta fins arribar al 7.849.000 euros d’inversió total,
l’obtenim amb el romanent de tresoreria, ingressos urbanístics,
transferències de capital, subvencions que ens vénen atorgades,
les contribucions especials i les quotes d’urbanització.

Les despeses previstes en el capítol 1 són bàsicament el reflex de
la realitat que tenim: uns serveis consolidats i una voluntat
assumida de capitalitat que ens obliga moltes vegades a tenir més
serveis dels que ens pertocaria per població. Això, com deia, fa que
tinguem el capítol 1 que tenim que, de totes maneres, es manté en
la mitjana de la província de Barcelona en despeses de personal,
segons dades de la Diputació.

Les despeses referents a activitats i iniciatives pròpies de les àrees
de l’ajuntament podríem dir que no varien substancialment en
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relació a altres anys, només en les específiques de cada exercici,
donat que a les alçades que estem ja de mandat s’han consolidat
moltes experiències noves que s’han introduït i que no cal
modificar. Com a modificació estructural més important figura la
desaparició de l’Organisme Autònom Rectoria Vella, el pressupost
del qual s’ha imputat enguany a les seves àrees.

Pel que fa al capítol d’ingressos s’ha de dir que, seguint la tònica
dels darrers anys, els ingressos que es proposen són molt ajustats
a la realitat i tenen en compte l’evolució d’aquests darrers anys. No
es comptabilitzen, però, les subvencions de mecenatge, ni els plans
d’ocupació, ni altres aportacions que, tot i que s’han treballat i que
hi ha moltes possibilitats d’aconseguir-los, no estan reconeguts. No
es vol pecar d’optimisme en aquest sentit.

Per acabar, conclou el Sr. Arenas Serra, dir només que bàsicament
la filosofia del pressupost és mantenir la despesa corrent, apostar
per les inversions sense gravar la butxaca dels celonins (com hem
pogut comprovar en l’última aprovació d’ordenances fiscals) i amb
tota aquesta equació mantenir la modernització, l’evolució i el
progrés de Sant Celoni en aquests últims anys.

A continuació intervé el Sr. Comas i manifesta que ell és nou en
aquesta plaça, però veu en els pressupostos coses que li quadren i
coses que no li quadren. Potser, diu, és per la meva manca
d’experiència. Per exemple, veig que en la primera fulla posa en
l’apartat 34.00.8 - Inspecció indústries contaminants. Previsió
inicial: 0. Drets reconeguts: 955.432. Això que significa?

El Sr. alcalde diu que intentarà contestar-ho, però si s’ha d’explicar
punt per punt el pressupost, el Ple s’eternitzarà.

Indica el Sr. Comas que no hi ha pas cap pressa.

El Sr. alcalde respon que no hi ha cap pressa, però les coses s’han
de fer operatives.

El Sr. Comas replica que si pregunta coses és precisament perquè
vol ser operatiu.

El Sr. alcalde demana al Sr. Comas que moderi el seu to. La
Comissió informativa es va fer molt abans de la celebració d’aquest
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Ple per tal que hi haguessin quinze dies llargs de temps perquè tots
els regidors de l’oposició poguessin mirar-se el pressupost, i dirigir-
se al regidor corresponent o a l’àrea d’Intervenció per formular les
seves preguntes. Això no treu que avui no es puguin anar
contestant coses, però s’ha d’entendre que si tothom preguntés
punt per punt, el Ple s’eternitzaria i al final (com en els Plens del
Parlament) s’hauria de fer només un torn o dos de cinc minuts per
persona (que ja preveu el ROM), per tal d’agilitzar-ho i de no
cansar-nos.

Dit això, prossegueix el Sr. alcalde, en relació a la pregunta
formulada pel Sr. Comas s’ha de dir que hi ha partides que s’obren
amb zero pessetes perquè inicialment no se sap si hi hauran
ingressos. No es pot preveure una quantitat d’ingressos que no
estigui segura. Al final de l’exercici de 2001 resulta que s’han fet
diverses analítiques d’emissions industrials i s’ha passat a les
indústries les corresponents factures en concepte d’aquests
controls. Ha quedat contestat?

Jo considero, diu el Sr. Comas, que en els Plens es poden fer les
preguntes que es creguin convenients. El meu to és el to normal i
corrent. Ho sento si no t’agrada, però és així. L’únic que faig són
preguntes i punt. Aquesta pregunta ha quedat contestada, però
tinc més preguntes per fer. Per exemple, pel que fa a la guàrdia
urbana, per què comencem amb 5 milions de pessetes i acabem
amb 18.865.271? Sembla que hi ha un cert desfàs.

El Sr. alcalde explica que aquesta quantitat correspon a multes.
Inicialment només es posen a la partida d’ingressos aquelles
multes que realment es van cobrant, però quan s’acaba l’any hi ha
un acumulat que manca per cobrar. Tècnicament, a nivell
d’Hisenda, tenim l’obligació de fer-ho constar, malgrat que una
bona part d’aquests 13 milions de diferència seran baixes en el
transcurs de 2002, perquè seran incobrables.

El Sr. Comas diu que en el pressupost de 2002 consta una partida
per a equipaments esportius de 50 milions de pessetes. Hi hauria
d’haver una relació d’aquests equipaments, no? perquè 50 milions
són molts milions.

El Sr. alcalde contesta que es tracta d’una partida d’inversions per
a la remodelació de la zona esportiva municipal (camp de futbol,
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pista coberta i pistes descobertes). El projecte no està fet encara,
però s’ha posat una quantitat indicativa de 50 milions de pessetes
del que podria costar la primera fase de les obres.

El Sr. Comas diu que la remodelació de l’edifici Sax Sala està
pressupostada en 20 milions. Què s’hi pensa fer?

El Sr. alcalde explica que els serveis tècnics de la Diputació de
Barcelona van redactar un pre-estudi i ara estan elaborant el
projecte definitiu. Bàsicament la remodelació consisteix en
endreçar l’edifici, insonoritzar-lo, fer-hi una bona entrada,
incorporar sortides d’emergència, calefacció, escenari, etc.

El Sr. Comas pregunta també en què consisteix la partida de 4,5
milions de pessetes per a la construcció d’una pista de tennis.

El Sr. alcalde respon que l’any passat l’ajuntament de Sant Celoni
va adquirir una pista de tennis i una zona al costat del pavelló
municipal, amb la intenció de remodelar aquesta pista i construir-
ne una de paddel, tot en base a un conveni signat amb el Club
Tennis Sant Celoni, conveni que el regidor d’Esports pot explicar
millor.

Intervé el Sr. Casado i explica que, en efecte, l’any passat es va
arribar a un acord amb el Club Tennis Sant Celoni pel qual aquesta
entitat cediria les seves instal·lacions, l’ajuntament adquiriria un
terreny al costat del pavelló on construiria una pista de tennis i un
paddel, i el club en portaria la gestió. Fins ara a les instal·lacions
del club (piscina i pistes de tennis) només hi podia accedir qui en
tingués accions o fos soci, i a partir d’ara tothom hi tindrà accés. El
conveni es va portar al Ple per a la seva aprovació i en el
pressupost d’enguany es preveu la construcció de les noves pistes.

El Sr. Comas pregunta si ja està fet el projecte tècnic de la piscina
coberta i del nou pavelló.

El Sr. alcalde diu que es va fer un concurs d’idees i properament es
convocarà la mesa de contractació per fer la proposta d’adjudicació
del projecte definitiu de la piscina coberta, segon pavelló i gimnàs
que s’han de construir al sector Pla de Palau.
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O sigui, diu el Sr. Comas, que encara no tenim el projecte i posem
una partida de 410 milions de pessetes en el pressupost perquè
l’obra es faci aquest any?

El Sr. alcalde respon que sí.

Pregunta el Sr. Comas per la partida destinada a la nau municipal.
Què és i on s’escau?    

El Sr. alcalde explica que la partida és per a la construcció d’una
nau que es pensa fer per a atendre les necessitats municipals.

El Sr. Comas pregunta també pel tema de l’ascensor de
l’ajuntament.

El Sr. alcalde diu que per poder instal·lar l’ascensor s’ha demanat
una subvenció a la Generalitat de 2.550.000 pessetes. Si aquesta
subvenció no arriba s’haurà de complementar la partida o deixar de
fer-lo.

Hi ha també una partida, indica el Sr. Comas, que li resulta una
mica estranya: Restauració de l’església de Sant Martí. En què
consisteix? S’ha demanat alguna ajuda per part de la Rectoria?

De la Rectoria no, respon el Sr. alcalde, sinó per part de l’Església i
del Bisbat.

Si ara ve un altre tipus de religió i demana una subvenció, també
se li donarà? pregunta el Sr. Comas.

El Sr. alcalde explica que es tracta d’un criteri de respecte i
manteniment del patrimoni local. Fins i tot s’han iniciat tràmits amb
el Departament de Cultura de la Generalitat per al reconeixement
dels esgrafiats de la façana de l’església de Sant Celoni com a
monument. Si s’ha inclòs una partida en el pressupost municipal
per fer possible l’arranjament d’aquests esgrafiats és perquè l’equip
de govern entén que és un patrimoni a conservar, i no pas una
qüestió de confessió religiosa. S’ha de tenir en compte que l’any
vinent es celebra el 300 aniversari de l’església de Sant Martí nova
(abans era l’església de Sant Martí del Pertegàs) i el Bisbat ha
demanat una subvenció a la Generalitat, però aquesta subvenció
com a màxim arriba a 6 milions de pessetes. Amb aquesta
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quantitat, amb possibles espónsors i amb altres ajuts que es
puguin aconseguir s’intentarà tirar endavant l’arranjament de la
façana de l’església, d’acord amb el projecte fet per la Diputació de
Barcelona. Segons aquest projecte, el cost de les obres és de més
de 22 milions de pessetes, perquè es tracta no només d’arreglar els
esgrafiats, sinó també de solucionar uns problemes d’humitats.
L’equip de govern ha valorat la importància de mantenir aquest
patrimoni.

El Sr. Comas indica que, en la seva opinió, per molt respecte que
tinguem, aquest és un tema que no pertany al poble, sinó que
compet al Bisbat de Barcelona. També podria venir qualsevol altra
religió i demanar una quantitat de diners per una cosa
determinada. És ser una mica partidista, crec jo.

El Sr. alcalde diu que, en tot cas, més que partidista, seria un tema
de religiositat. Però s’ha de tenir en compte que quan les diferents
confessions religioses volen fer obres no lligades amb el culte,
paguen les llicències de manera normal i corrent. En aquest cas
hem considerat que els esgrafiats de la façana de l’església de Sant
Martí són un tema a conservar com a municipi. Si mirem
enciclopèdies o llibres que parlin de Catalunya, els esgrafiats de
l’església de Sant Celoni hi apareixen destacats. Fent un incís,
voldria recordar que l’última vegada que el malaurat Ernest Lluch
va ser a Sant Celoni va escriure en el llibre d’honor de l’ajuntament
que vetlléssim pels esgrafiats de l’església, perquè creia que el seu
estat començava a requerir una actuació i no podia admetre que es
perdessin.

En el pressupost, continua dient el Sr. Comas, es parla d’una
xemeneia de La Batllòria. Es tracta de l’antiga xemeneia d’Inacsa?

El Sr. Pujol respon que sí, i explica que aquesta xemeneia data de
l’any 1930, és feta amb totxos d’obra vista i té 33 metres d’alçada.
Hi han aparegut unes esquerdes i en el pressupost es contempla
una partida per poder anellar-la. Val a dir que actualment no és de
propietat particular, sinó que està en zona d’equipaments.

El Sr. alcalde matisa que es tracta de l’antiga xemeneia de la
fàbrica Pàmias i que avui aquella zona és de l’ajuntament.
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El que m’estranya, diu el Sr. Comas, és que no he vist en el
pressupost cap partida per a l’arranjament de la plaça de la Vila. És
que ha quedat fora?

El Sr. alcalde respon que l’equip de govern ha considerat que,
tenint engegada la reforma de la Carretera Vella, no seria
interessant tenir dues obres d’aquesta importància en marxa, apart
del fet que la subvenció que tenim atorgada per la Generalitat de
Catalunya per a la reforma de la plaça de la Vila és per a l’any
2003.

El Sr. Comas diu que en el pressupost consten les partides de la
seguretat social de diferents regidories i també una partida que
deu tractar-se d’una seguretat social general. És així?

El Sr. interventor explica que hi ha tres partides en concepte de
seguretat social: la dels alts càrrecs, la general i la que correspon
al personal vigilant de la zona blava (que es comptabilitza
independentment per saber els costos d’aquest servei). La
seguretat social normalment sempre va en una única partida global
perquè costa molt fer diferenciacions.

El Sr. Comas considera que si a cada àrea es fa constar el que
cobren els alts càrrecs (pel que fa a retribucions bàsiques i
retribucions complementàries), seria lògic que també hi figurés el
cost de la seguretat social. Suposo que la partida de Quotes socials
correspon al còmput general de la seguretat social, perquè
ascendeix a 154 milions.

El Sr. interventor explica que de la partida general de la seguretat
social només es desglossa el que correspon als alts càrrecs i al
personal de la zona blava, simplement perquè fer el desglòs de la
seguretat social de tot el personal és molt costós.

El Sr. Comas creu que seria convenient que al costat de cada nivell
de sous figuressin els descomptes de la seguretat social.

El Sr. interventor insisteix en què és molt costós desglossar
independentment la seguretat social de cada persona i potser
tampoc és una informació tan important.
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Pren la paraula el Sr. Capote per aclarir que el cost global de la
seguretat social ascendeix als 154 milions que s’han dit. El que no
té la Intervenció municipal, però sí l’àrea de Personal, són els TC1 i
els TC2, que estan a disposició del Sr. Comas. Del cost global de la
seguretat social, com ha explicat el Sr. interventor, és desglossa el
que correspon als alts càrrecs (l’alcalde i els regidors adscrits al
règim de la seguretat social), i el que correspon als vigilants de la
zona blava. Cal recordar que en un acord de Ple de fa sis anys es
va decidir crear una empresa pública de parquímetres, que no és
una empresa com a tal però que havia de servir per veure’n el cost
total i comprovar si és autosuficient. El mateix acord establia que
els guanys d’aquesta empresa no anirien a les arques de
l’ajuntament sinó que repercutirien altra vegada en la via pública.
Per això des d’Intervenció es fa distinció en el pressupost de la
seguretat social dels dos vigilants de la zona blava. Si tens algun
dubte (referint-se al Sr. Comas) el més fàcil és anar a l’àrea de
Personal i consultar els TC1 i TC2, igual com fem els comitès en les
respectives empreses.

No es tracta, diu el Sr. Comas, de que jo vulgui imposar res.
Entenc, però, que si a cada àrea s’hi fa constar els treballadors que
hi ha i el que guanya cada treballador, la seguretat social també hi
ha de ser. Només dic això. Per altra part veig també que hi ha
moltes partides de despeses diverses. Potser és per la meva manca
d’experiència, però considero que no està prou documentat.
Suposo que amb els anys se’n va aprenent...

El Sr. Arenas Serra indica al Sr. Comas que parli amb el seu
company de partit, el Sr. Pascual, perquè ell era potser un dels
regidors que cada any es treballava més el tema dels pressupostos
i parlava amb el membres de l’equip de govern per conèixer amb
més detall el desglòs del pressupost que es passa a tots els grups
municipals i per saber a què s’imputen totes les despeses diverses.

El Sr. alcalde voldria aclarir només que, per qüestió tècnica,
algunes partides s’obren amb una quantitat molt petita, per fer
possible que després s’hi puguin imputar més despeses, si n’hi han.

Intervé el Sr. Gómez i diu que s’abstindrà de fer cap comentari
perquè veu com el Sr. alcalde es molesta quan ha de donar gaires
explicacions. Per tant, diu, jo passaré de llarg i cediré la paraula als
meus companys.
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Vostè, diu el Sr. alcalde, pot opinar i dir el que hagi de dir, que jo
no em molesto gens. Si fa les seves preguntes, jo el contestaré, i
m’agradaria que preguntés sobre el pressupost, com a senyal que
se l’ha mirat i se l’ha treballat. Si no pregunta res, sempre ens pot
quedar el dubte de la dedicació que hi ha posat.

El Sr. Gómez respon que amb les paraules que li ha dit el Sr.
alcalde al regidor d’IC-V, Sr. Comas, ja n’ha tingut prou.

El Sr. alcalde assenyala que ell només li ha dit al Sr. Comas que el
to amb què començava la seva intervenció no li semblava
l’adequat. Però se li han contestat a totes les preguntes i, com s’ha
comentat, l’equip de govern està a la seva la seva disposició per
fer-li els aclariments necessaris, al ser un regidor que s’ha
incorporat fa poc temps.

Intervé el Sr. Alsina per demanar al Sr. alcalde si cedeix la paraula
al seu company, Sr. Segarra, perquè pugui argumentar la postura
del grup municipal d’ERC davant el pressupost municipal.

El Sr. alcalde diu que normalment s’ha d’intentar que siguin els
portaveus dels grups municipals els qui facin la seva exposició, que
per això es nomenen. Si llavors hi ha alguna cosa de matís que es
vulgui comentar, ho pot fer un altre membre del grup. Però no hi
ha cap problema en què parli el Sr. Segarra.

El Sr. Segarra dóna les gràcies al Sr. alcalde i manifesta que, un
cop mirat el pressupost per a enguany, el grup municipal d’ERC es
felicita de que s’hagi presentat un pressupost d’uns 14.260.000 €,
que representa un augment del 8% respecte el de l’any passat,
que era de 13.165.000 €. Hem vist i ens ha sobtat que en la funció
primera, Òrgans de govern i administració general, en la que
s’enquadra tot el que seria la part administrativa de l’ajuntament,
hi ha un increment d’un 15%. Per contra, també ens ha sobtat que
en Seguretat i protecció civil el pressupost ha baixat un 10%,
possiblement sigui perquè han arribat els Mossos d’Esquadra. En la
funció de Seguretat i protecció social també hem baixat un 5,8%.

Però el que ens ha sorprès gratament és que en la funció quarta
que és la Producció de béns públics de caràcter social s’ha produït
un 35% d’increment respecte l’any passat, increment que és degut
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a la construcció de la piscina coberta, l’escola de música i la nau
municipal, entre altres. Tot això ascendeix a 7.786.976 €, en front
dels 5.100.000 € de l’any passat. Les actuacions que s’emporten el
tall són  l’Ateneu – Escola de música i la piscina coberta.

Pel que fa a la construcció de l’Escola de música, si s’analitzen els
diferents pressupostos que s’han presentat durant aquesta
legislatura, s’observa que vam començar amb 47 milions de
pessetes, dels quals 17 els pagava l’ajuntament i 30 la Diputació de
Barcelona. Després es va passar a un pressupost de vora 196
milions de pessetes a causa del canvi d’ubicació de l’escola ja que
en principi havia d’anar a l’antiga biblioteca de La Caixa però els
tècnics de la Diputació van dir que aquest no era el millor lloc. Si
no era el millor lloc, per què s’havia fet un pressupost? Com a
conseqüència de que aquell no era lloc més adient, es va buscar
una altra ubicació: l’Ateneu municipal. Farà gairebé dos anys, aquí
mateix a la sala de Plens davant un grup de pares de l’Escola de
música Maribaus (que s’anava a tancar) el Sr. alcalde va dir que
l’Escola de música municipal no es faria a l’antiga biblioteca de La
Caixa per qüestions de lloguer i de sonoritat, i que s’ubicaria en un
nou equipament al costat de l’Ateneu. Es va dir també que la nova
escola s’inauguraria el curs 2002-2003, és a dir, el proper
setembre. En el pressupost de 2001 hi havia una partida de
900.000 € per a la construcció de l’Escola de música. La pregunta
és: tenim projecte? Perquè, si tenim projecte, no entenc com
aquest any la partida per aquesta actuació és de 1.700.000 €, que
és quasi el doble de l’any passat. Potser és que volem fer una
escola molt més gran que el Conservatori de música, perquè no
s’entenen aquestes diferències de pressupost: comencem amb 47
milions de pessetes, passem a 900.000 € i ara a 1.700.000 €. En el
pressupost de l’any passat constava una partida de 180.000 € per a
la redacció del projecte tècnic. Entenc, per tant, que el projecte ja
deu estar fet, malgrat que encara que no se’ns ha presentat ni
se’ns n’ha dit res.

En quant a la piscina coberta, es demana un préstec bancari (com
també per l’Escola de música) i passa tres quarts del mateix. En el
pressupost figura una partida de 2.464.000 € per a aquesta obra,
però la pregunta torna a ser: tenim projecte de construcció? Crec
que abans se’ns ha dit que no. L’únic que s’ha fet és un concurs
d’idees, i no entenc com és que es pugui fer passar el carro davant
dels bous. Hauríem de tenir primer el projecte tècnic per poder
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saber exactament quin és el cost construcció de la piscina. Així
mateix, recordem que l’any passat se’ns va denegar per part de la
Generalitat una subvenció per a la construcció de nous
equipaments esportius. Voldria que es clarifiquessin aquestes
qüestions.

Per altra part, prossegueix el Sr. Segarra, la nau municipal, que
ens costarà 210.000 €, per a quin ús és?

Pel que fa a la restauració de la façana de l’Església (amb una
partida de 102.000 €), la pregunta és: hi ha un conveni amb el
Bisbat? Jo estic d’acord amb el que ha declarat abans el Sr. alcalde
que s’ha de salvaguardar el patrimoni de Sant Celoni, i que la
serigrafia de la façana de l’Església és part d’aquest patrimoni. Però
no és pot actuar de mecenes, sense tenir un acord previ signat
amb el Bisbat. Voldria saber exactament si existeix aquest conveni.

En quant a la remodelació de la plaça de la Vila, aquesta actuació
ja estava contemplada en el pressupost de l’any passat i, si mal no
recordo, la venim arrossegant tota aquesta legislatura. M’ha sobtat
que aquest any no estigui pressupostada i m’he quedat una mica
sobtat de com ho ha clarificat l’equip de govern. Què té a veure la
Carretera Vella amb la plaça de la Vila?

Una altra qüestió és que enlloc del pressupost no es parla del pont
d’entrada a Sant Celoni pel carrer Doctor Trueta. Està allà i hi
estarà per molts anys, però li recordo que vostè (dirigint-se al Sr.
alcalde) va aprovar una moció per arranjar aquest pont. Encara
estem esperant. I esperàvem que en el pressupost de 2002 hi
estigués contemplat aquest arranjament.

Pel que fa a la remodelació de Sax Sala, l’altre dia en la visita que
es va fer al Safareig per la seva reinauguració (que jo no entenc
com es pot fer tanta pompa quan l’únic que s’ha fet és pintar les
parets), se’m va clarificar que Sax Sala seria insonoritzat i arranjat.
Estic d’acord i conforme en què aquest local s’arrangi (ja era
hora!). També entenc que podem estar molt a la vora del que
s’anomena període electoral, perquè aquest és un pressupost
electoralista, ja que quan s’aprovi el proper pressupost estarem
quasi en eleccions.
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El que sí que trobem a faltar és una previsió d’inversions en quant
a terrenys per poder construir habitatges per a joves. I recordo que
això també constava en el programa electoral del grup municipal
socialista. No sé quan ho fareu, però de moment ens anem venent
els terrenys i no fem cap previsió d’aquest tema en els
pressupostos.

Segueixo amb la funció cinquena que és Producció de bens públics
de caràcter econòmic, infrastructures, transports i carrers. Aquí sí
que hi ha una baixada molt forta perquè, com deia el regidor Sr.
Arenas, casi ja no queda feina per fer. Potser haurem d’eliminar la
regidoria d’Urbanisme, si ja no queden carrers per urbanitzar. Hem
passat de 3.200.000 € de l’any passat a 1.400.000 € per a
enguany, el que representa un descens del 216%.

La funció sisena, Regulació econòmica i administrativa també ha
baixat un 10%.

Pel que fa a La Batllòria, l’any passat ja hi va haver un descens del
50% respecte l’any anterior i enguany tenim també una rebaixa del
46% sobre aquell 50%. O sigui que, a poc a poc, al final el Sr.
Pujol haurà de posar diners per a La Batllòria.

Esperem que ens aclariu totes aquestes preguntes que us hem fet.
Finalment, dir només que el grup municipal d’ERC considera que
són uns pressupostos molt dirigits a poder vendre fum, perquè tots
vosaltres sabeu que la piscina no es farà i, si molt es fa, es posarà
només un cartell dient que allí s’hi construirà una piscina. I
lògicament inaugurarem el cartell (igual que el dia del Safareig,
que per pintar les parets ens van fer bon vermut).

Per tant, jo demanaria molta més coherència i que vosaltres
(referint-se a l’equip de govern) que teniu tanta experiència i que
coneixeu bé les coses, no aprofitéssiu aquest darrer pressupost per
inflar el globus i per donar expectatives a la gent. Els pressupostos
han de ser realistes i si una actuació, com ara la piscina coberta,
no es pot fer tota en aquest any, el més normal (si és que hi ha
projecte) seria incloure en el pressupost d’enguany la previsió
d’una primera fase, en el pressupost de l’any que ve una segona
fase, i després una tercera, etc. Això seria el més coherent. Però
aquí veig que el que és coherent no és normal, perquè portem
exactament quatre anys dient que farem la plaça de la Vila i ara,
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perquè la Carretera Vella està en obres, ja no la fem. Tot això
denota una manca de coherència per part de l’equip de govern. Per
aquesta raó, el grup municipal d’ERC no us donarà el recolzament
en aquests pressupostos.

Pren la paraula el Sr. Arenas Serra per respondre al Sr. Segarra.
Un dels primers temes que has tocat, diu, és el de l’Escola de
música. En primer lloc, has comentat que els tècnics de la
Diputació ens van dir que l’Escola de música no cabia a la biblioteca
de La Caixa i que per això vam canviar de lloc. Aquesta no és la
realitat. La realitat és que quedava una Escola de música petita i
que, com que teníem altre projecte en expectativa que era la
remodelació de l’Ateneu (escenaris i una possible sala alternativa),
es van casar els dos projectes i d’aquí en va sortir aquest. Però no
és que els tècnics de la Diputació vinguessin a dir que havíem de
buscar un altre espai. El que vam trobar és un espai alternatiu i
millor.

Has comentat també que s’havia d’inaugurar al setembre de 2002.
Evidentment quan això es va dir, es pensava encara que aquella
data podia ser possible. Des d’aleshores, es va crear una comissió
de pares interessats en què es faci una Escola de música, comissió
amb la que s’han fet moltes reunions. Al cap d’un parell de mesos
d’aquell Ple en què els pares van exposar les seves reivindicacions,
la comissió ja va veure clar, davant les explicacions de l’equip de
govern i el calendari que es preveia, que aquella data era molt
difícil de tirar endavant, i no hi ha hagut cap problema. Ha sigut
una qüestió de buscar solucions alternatives per tal que
l’equipament es tiri endavant, que és el que tots volem.

En el marc d’aquest calendari, es va encarregar el projecte tècnic
de les obres, es va donar un termini per a la seva redacció i aquest
projecte ha arribat a l’ajuntament a començaments d’aquest mes i
actualment està essent revisant per part dels tècnics de les àrees
d’Urbanisme, Cultura i Educació. Evidentment ara que es disposa
del projecte, és possible posar en el pressupost de 2002 un cost
estimatiu de les obres. És tracta d’una obra complexa, en què
intervenen diferents factors, i per això en el pressupost hem inclòs
tot el muntant econòmic perquè segurament una cosa anirà
cavalcada amb l’altra (escenari, escola de música i sala polivalent).
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Un altre dels temes tractats pel Sr. Segarra és el de com es pot
posar preu al pavelló d’esports si encara no es disposa del projecte
tècnic. S’ha de dir que les macro-infrastructures d’aquest tipus
estan molt estipulades i la previsió econòmica que consta en el
pressupost s’ha posat en funció del que han costat altres
instal·lacions similars.

Per què està prevista la nau municipal? Aquesta és una de les
mancances històriques del nostre municipi i està prevista
bàsicament per ubicar als treballadors d’obres i serveis, així com
tot el material que avui en dia estem llogant, de manera que el
puguem tenir comprat i ens estalviem la despesa important dels
lloguers. Així mateix, està previst que hi hagi un espai on les
entitats puguin deixar el material més gros que no té cabuda en els
seus locals. Bàsicament la nau municipal està pensada per això.

Pel que fa al tema dels esgrafiats de l’Església, hem posat una
partida en el pressupost a manera de previsió perquè, com abans
ha comentat el Sr. alcalde, està demanada una subvenció al
Departament de Cultura de la Generalitat, a l’hora que s’està
intentant que sigui declarada la seva importància com a patrimoni.
Quan tinguem atorgada aquesta subvenció, endegarem els
contactes amb el Bisbat per tal que sigui una obra d’arranjament
compartida, per al benefici de tots. El que sí que és evident és que
una obra d’aquest tipus ens farà pujar el nivell cultural celoní, i
està claríssim que és un patrimoni que hem de conservar, sigui de
qui sigui.

Intervé el Sr. Capote per fer un petit aclariment. Has comentat, diu
(referint-se al Sr. Segarra), que el pressupost de l’àrea de
Governació havia baixat. Jo et convido a que miris el pressupost de
l’any passat i vegis per què ha baixat realment: perquè l’àrea de
Governació no pot permetre’s comprar un Toyota tot terreny cada
any. La reducció del pressupost d’enguany de l’àrea de Governació
no té res a veure amb l’arribada dels Mossos d’Esquadra. Té a
veure amb un fet tan clar i tan senzill com és que l’any 2001 vam
adquirir un vehicle que va costar a la vora de sis milions de
pessetes, i aquest any no en comprem cap. Està clar? Retires allò
que has dit?

No ho puc retirar, respon el Sr. Segarra, l’únic que dic és que
hauries de defensar més els interessos de la teva àrea. I ja que has
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parlat de la compra del Toyota, val a dir que també hi ha Terranos
que són més barats i també serveixen.

El Sr. alcalde aclareix que, en el cas que l’arranjament de la plaça
de la Vila es tirés endavant aquest any, es miraria que no coincidís
amb l’obra de la Carretera Vella. El Sr. Segarra ha dit que no entén
que té a veure un projecte amb l’altre, però sí que tenen a veure.
La plaça de la Vila s’haurà d’aixecar del tot i tallar al trànsit de
vehicles. I si es té una visió de la circulació a Sant Celoni, no seria
normal que tinguéssim al mateix temps dues zones tancades al
trànsit, amb les molèsties que això representaria. Per altra part, la
subvenció que ens ha atorgat la Generalitat per a la plaça de la Vila
és per a l’any 2003, i si es vol avançar la seva contractació s’han
de demanar préstecs i sol·licitar autorització per a començar l’obra.

Pel que fa al pont del carrer Doctor Trueta, continua el Sr. alcalde,
actualment s’està fent el projecte tècnic perquè s’ha vist que seria
una obra important, amb un pressupost elevat, que requeria un
projecte i un estudi topogràfic. La rasant s’ha d’anar a buscar molt
més a la sortida del poble (en la baixada del pont de la Sila) i des
d’allà s’ha de fer el rebaix. S’aprofitarà segurament per fer un
reasfaltat amb paviment anti-soroll fins al semàfor, perquè en
l’estudi de soroll (sense haver-lo revisat) indicativament ja es veu
que la zona del carrer Doctor Trueta és la que suporta més decibels
del municipi. Està previst fer l’obra aquest any i s’ha inclòs en la
partida de Remodelació de carrers, places, voreres i
enjardinaments. He de recordar que l’arranjament del pont del
carrer Doctor Trueta figurava en el nostre programa, i és una
actuació que pensem realitzar aquesta legislatura. Altra cosa és
l’eixamplament del túnel, que no depèn de nosaltres, sinó d’una
altra administració. D’aquí a una setmana ve el Director General de
Carreteres de la Generalitat perquè ja s’ha anat varies vegades a
veure’l i vam quedar que ens donaria una resposta sobre de qui
depèn el tema de l’eixamplament del túnel (si del Ministeri de
Foment o si de la Generalitat).

S’ha contestat ja a la majoria de les qüestions exposades pel Sr.
Segarra. El que està clar és que aquest no és un pressupost
electoralista. Fins i tot s’ha comentat que hi havia alguna partida
d’inversions que baixava, com és la partida per urbanització de
nous carrers. Seria bo recordar que les inversions pugen molt quan
s’han d’urbanitzar zones completes del municipi. Enguany només hi
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haurà la 2ª fase de les obres d’urbanització del sector Les Torres.
Anys anteriors hi havia hagut el sector Residencial Esports i el
sector el Pla de Palau. El nostre projecte de poble era prioritzar la
urbanització de noves zones urbanes per afavorir el creixement del
municipi.

Per altra part, la piscina coberta es farà, continua explicant el Sr.
alcalde. En el pressupost d’aquest any figura una dotació
econòmica per a una primera fase del projecte de noves
instal·lacions esportives al sector Pla de Palau, projecte que no
tenim i que s’ha d’encarregar. Aquesta primera fase contempla la
construcció de la piscina coberta i d’una sala polivalent o gimnàs,
que acostumen a costar entre 400 i 500 milions de pessetes. La
segona fase consistirà en la construcció d’un pavelló, que no està
inclòs en aquest import. La voluntat de l’equip de govern és de
tirar-ho endavant. Se’ns va dir per part de la Generalitat de
Catalunya que teòricament el mes de gener s’aprovaria la
convocatòria de noves subvencions per a equipaments esportius,
però hores d’ara encara no ha sortit aquesta línia de subvencions.

En quant al que deia el Sr. Segarra del Safareig, em sembla
important que, després de deu anys d’existència, es mostrés a la
gent la remodelació que s’hi ha fet (no només la pintura de
l’edifici). Vaig quedar sorprès del jovent que va acudir a l’acte
d’aquell dia perquè a vegades, quan és tracta d’una cosa
institucional, sembla que els joves se n’aparten. Crec que des de fa
temps s’està creant un bon clima d’utilització d’aquest equipament,
que tots els presents vam poder copsar, fins i tot el mateix Diputat
que hi era convidat. La Diputació de Barcelona té coneixement de
totes les activitats que duu a terme el Safareig, i això fa possible
que s’atorguin subvencions per al seu funcionament i ara també
per a la reforma de Sax Sala.

En quant a la inversió en habitatges per a joves, diu el Sr. alcalde,
l’ajuntament ja disposa de sòl, però no és un tema fàcil i ara s’està
estudiant qui podria fer aquest tipus d’habitatges. S’està en
contacte amb sindicats i amb alguna fundació, però en aquests
moments costa de trobar gent que vulgui tirar endavant obres de
protecció oficial. Es farà una promoció per veure quines són les
necessitats de Sant Celoni en aquest tema.
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El tema de la nau municipal ja s’ha contestat per part del regidor
Sr. Arenas. Crec que és bo tenir projectes engrescadors com
aquest, perquè no hem d’oblidar que encara queda un terç de
legislatura. Hi ha molta feina a fer i es continuarà treballant.
Iniciàvem aquests quatre anys de mandat amb la inauguració de la
biblioteca, que era una obra començada en la legislatura anterior.
Considero que, quan hi ha recursos, s’han d’engegar les obres i els
equipaments necessaris per al municipi, fer-ho bé i no córrer a
voler inaugurar-ho. Avui aquí s’ha comentat molt la part del
pressupost que fa referència a obres d’equipaments, però s’ha de
tenir en compte que també es continuaran donant tota una sèrie de
serveis a les persones, serveis que tenen un cost econòmic elevat
però que representen un avantatge social important per al nostre
municipi.

Així mateix, hem de tenir en compte, indica el Sr. alcalde, que en
aquest pressupost hi ha qüestions novedoses, que crec que és bo
dir-les. Algunes inversions venen a cavall de l’any passat, com ara
la implantació d’un nou cicle formatiu d’informàtica a l’Institut Baix
Montseny (malgrat les discrepàncies que van sorgir sobre si era o
no competència de l’ajuntament). També enguany en el pressupost
hi ha una partida de 4 milions de pessetes destinada a l’escola
mancomunada La Tordera, per al manteniment de l’edifici i per a
algun dels serveis que contracta l’ajuntament.

En definitiva, la idea de l’equip de govern es que l’ajuntament
continuï donant més i millors serveis i, com s’ha explicat, es
presenta un pressupost per al 2002 assenyat i engrescador, on es
contemplen les diverses necessitats del municipi.

Respecte del que s’ha comentat del pressupost de La Batllòria, s’ha
de dir que alguna de les actuacions que s’hi volen dur a terme, com
per exemple els enjardinaments de diverses zones, estan inclosos
en una partida conjunta i no consten com a inversions perquè es
realitzaran per part de la brigada municipal. M’estranya el missatge
que es desprèn de la intervenció del Sr. Segarra, perquè sembla
que es digui que a La Batllòria s’hi inverteix poc, quan alguns anys
enrera era al revés i a vegades les queixes d’alguns grups venien
perquè a La Batllòria s’hi invertia molt, proporcionalment. És bo
saber que les inversions tenen alts i baixos, i considero que a La
Batllòria hi ha un bon patrimoni municipal del qual els seus veïns
en poden anar gaudint.
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Voldria també destacar, diu el Sr. alcalde, un punt important que
s’ha inclòs en el pressupost de l’àrea de Sanitat (malgrat que és
una iniciativa conjunta de les àrees de Sanitat i de Benestar
Social), i que consisteix en un estudi a nivell municipal per veure si
és viable i necessària una residència geriàtrica a Sant Celoni. En
relació a aquest tema, ja s’ha tingut una reunió amb responsables
del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

Segurament, conclou el Sr. alcalde, em deixo moltes coses, però
vostès poden requerir les explicacions que creguin necessàries als
regidors de cada una de les àrees de l’ajuntament, que estan a la
seva disposició.

Pren la paraula el Sr. Figueras. Intentaré ser breu, diu, perquè els
altres grups municipals ja han explicat les seves opinions i l’equip
de govern ha exposat també el seu pensament i ha defensat el
pressupost que presenta. Voldria fer només un comentari en quant
al pressupost d’ingressos: es pot veure que l’any 2001 s’havien
pressupostat uns ingressos de 1.336 milions de pessetes i que se
n’han ingressat 1.518, és a dir, quasi 200 milions més. Això vol dir
que les coses han anat bé, però també podem interpretar que les
previsions inicials eren potser un pèl a la baixa i que si haguéssim
sigut més realistes l’increment no hauria estat tan elevat. Sembla
que el criteri de l’equip de govern és el de fer una previsió a la
baixa per després tenir una bon resultat en quant a drets
reconeguts. I si mirem les previsions per al 2002, pensem que en
alguns apartats se segueix aplicant aquest mateix criteri de
previsió a la baixa. És una opció que després facilita poder tenir
uns ingressos superiors.

En quant al pressupost de despeses, s’ha dit per part del grup
municipal d’ERC que és un pressupost electoralista, i s’ha respost
des de l’equip de govern que no era així, que era un pressupost
que anava a cavall dels anteriors. Si mirem la quantitat
d’actuacions que estaven en el pressupost de l’any passat que no
s’han fet i que tornen a estar en el pressupost d’aquest any, jo
diria que no es tracta d’un pressupost que vagi a cavall dels
anteriors, sinó que va “amb diligència”. Està clar que enguany se
seguirà invertint: si moltes de les inversions que estaven previstes
en l’exercici de 2001 no s’han fet, és normal que se segueixin
preveient per al 2002. L’arranjament de l’entrada a Sant Celoni no
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s’ha fet, la pista de tennis no s’ha fet, la reforma de l’Ateneu no
s’ha fet, l’ascensor de l’ajuntament no s’ha fet, el tancament de
l’edifici del carrer Consolat de Mar no s’ha fet, la piscina coberta no
s’ha fet, la remodelació de la plaça de la Vila no s’ha fet,
l’arranjament de la plaça de l’Església no s’ha fet... Tots aquests
projectes corresponen a partides previstes en el pressupost de
2001 i segueixen estant en el de 2002. Els regidors del grup
municipal de CiU recolzem tots aquests projectes, i esperem que es
facin quan abans millor.

Per altra banda (com ja s’ha dit per part del grup municipal d’ERC),
es pressuposten molts diners sense disposar encara dels projectes.
En certa manera el Sr. alcalde ratifica aquest poc afinament en
quant a la previsió, quan diu que la piscina coberta costarà entre
400 i 500 milions de pessetes. Cent milions són molta diferència.
Crec que s’hauria d’afinar més. Si es tinguessin els projectes
s’hagués pogut ajustar millor la previsió d’aquesta despesa
d’inversió.

També hem sentit que el Sr. alcalde ha parlat de la possibilitat de
tirar endavant la plaça de la Vila aquest any. No sabem com es
podrà fer si aquesta actuació no està prevista en el pressupost.

Així mateix, s’ha dit que estàvem pendents de que la Generalitat
aprovés una sèrie de subvencions per a la construcció de nous
equipaments esportius. Jo recomanaria a l’equip de govern que no
fos massa optimista en quant a esperar moltes subvencions de la
Generalitat. Recordem que l’anterior convocatòria de subvencions
tenia una dotació econòmica de només 6.000 milions de pessetes a
repartir entre tots els pobles de Catalunya, i era bastant agosarat
pensar que ens arribarien molts milions. És clar que si pensàvem
que se’ns concediria una important subvenció, d’aquí ve que
després vam tenir una gran desil·lusió. Siguem més realistes i
comptem (com ja consta en el pressupost) que el finançament
d’aquesta despesa serà mitjançant préstec i que no hi ha previsió
de subvenció.

En definitiva, prossegueix el Sr. Figueras, estem davant d’una
execució del pressupost de 2001 en què s’ha deixat de tenir una
quantitat no compromesa de 724 milions de pessetes dels 2.190
milions que teníem previstos com a crèdits inicials. És cert que hi
ha superàvit, sí, però com ja vam dir l’any passat, això representa
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un dèficit en serveis i en inversions perquè vol dir que haguéssim
pogut invertir 724 milions més (i el grup municipal de CiU hi
hagués estat totalment d’acord) i aquests diners no s’han gastat.
És a dir, l’execució del pressupost de 2001 ha acabat amb
superàvit, però també amb un dèficit en serveis, i el pressupost de
2002 segueix tenint una vessant virtual com la d’anteriors exercicis
perquè es preveuen moltes actuacions que després no es fan i es
van traslladant als pressupostos següents. Per això, els regidors del
grup municipal de CiU no votarem a favor d’aquests pressupostos.

El Sr. Arenas Serra respon que les inversions que no es fan, és
perquè no tenen finançament i, com hem dit sempre, el pressupost
d’inversions és flexible i ha de ser coherent amb el que ens marca
la realitat. Si no tenim finançament per a una actuació és perquè
aquesta no està a punt i no és operativa. Aquesta és la realitat. De
tota manera, ja hem comentat abans que ens anàvem a la ratlla
del 80% d’execució del pressupost d’inversió de 2001.

El Sr. alcalde ratifica les paraules del regidor Sr. Arenas. Si es fan
els números d’una manera global, diu, arribem a més del 80%
d’execució amb les baixes que es van produir. També s’ha de tenir
en compte que alguna actuació que figurava al pressupost
d’inversions (especialment la redacció d’algun projecte tècnic) s’ha
fet des d’altres administracions de suport com ara la Diputació de
Barcelona, cosa que ha representat un estalvi per a l’ajuntament.
També s’han fet alguns projectes des dels Serveis Tècnics
municipals i això són diners no s’han hagut de gastar. Com deia,
més del 80% de les inversions pel 2001 s’han tirat endavant.

En quant als ingressos, segons ha dit el Sr. Figueras, es fa un
pressupost a la baixa perquè després els resultats siguin bons.
L’equip de govern intenta sempre ser realista i prudent amb la
previsió d’ingressos. Jo crec que això és bo perquè els diners
ingressats han estat majors, i això ha fet possible poder dedicar el
superàvit a inversions i no a despesa ordinària. Si hagués sigut al
revés, és a dir, que el pressupost d’ingressos vingués inflat (cosa
que a l’ajuntament de Sant Celoni no ens ha passat mai) es podria
arribar a tancar el pressupost amb dèficit. Això representaria haver
de fer un sanejament municipal i que no es pogués ni pensar de
bon tros en cap de les inversions previstes per a enguany. Si el Sr.
Figueras considera que alguna de les partides d’ingressos podria
ser més alta, que la digui, però jo penso que això és aventurar-se.
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Si alguna partida d’ingressos de l’any 2001, com ara la recaptació
de l’IAE, ha superat les previsions és perquè s’ha fet una revisió i
actualització de les indústries del municipi. Aquest any, però,
segurament no es donarà aquesta situació perquè pràcticament
totes les indústries estaran ja regularitzades. Per contra també hi
ha partides en que s’han ingressat menys diners dels previstos. Tot
això és normal perquè, en definitiva, el pressupost és una eina de
previsió. Jo diria que l’any passat el tema econòmic va anar bé,
tant pel que fa a l’Impost d’activitats econòmiques, l’Impost de
béns immobles, l’Impost de circulació de vehicles, etc. però això no
vol dir que aquest any vagi amb el mateix ritme de l’any passat.
Com a ajuntament, hem de ser prudents.

Continua explicant el Sr. alcalde que la construcció de la piscina
coberta és gairebé l’únic projecte que s’ha pressupostat amb una
xifra indicativa, però bastant ajustada al cost que han tingut
equipaments d’aquest tipus en altres municipis. Així mateix, pel
que fa a les subvencions per a la construcció de nous equipaments
esportius que traurà el govern de la Generalitat, entenem que
tenim tots els números perquè hi ha un estudi fet a nivell comarcal
que diu que en 20 km a la rodona no hi ha cap piscina coberta
pública. També vam manifestar la nostra queixa i vam formular
al·legacions contra la manera en què va fer-se el repartiment en
l’anterior convocatòria de subvencions per a equipaments
esportius. Com deia, la construcció de la piscina coberta i de la sala
polivalent s’ha pressupostat entre 400 i 500 milions de pessetes,
tot i que les fitxes tècniques d’aquestes instal·lacions elaborades
per la Generalitat estableixen un cost de 350 milions. Aquestes
fitxes acostumen a estar una mica per sota (malgrat que haurien
de representar el cost real) perquè sobre la fitxa tècnica es
concedeix la subvenció, que normalment és d’un terç del
pressupost.

El Sr. Figueras intervé per matisar que el regidor d’Hisenda ha dit
que les inversions que no es fan és perquè no hi ha  finançament, i
si no m’equivoco, em sembla que a Tresoreria hi ha 300 milions de
pessetes. Si a això se li diu no tenir finançament...

El Sr. Arenas Serra especifica que les partides d’inversions que no
s’han fet és perquè el finançament no estava atorgat quan es va
aprovar el pressupost.
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Però per això existeixen les modificacions de crèdit, no? pregunta
el Sr. Figueras.

El Sr. Arenas Serra respon que, si cal, es poden fer modificacions
de crèdit, però durant l’exercici de 2001 no ha calgut. Imaginem
que tinguéssim l’oportunitat de fer alguna obra d’aquestes
importants i que no tinguéssim previsió, aleshores sí que no la
podríem fer. Ara tenim previsió. Altra cosa és que llavors ens calgui
o no ens calgui el finançament.

El Sr. Figueras diu que de previsió no en falta, de previsió n’hi
havia molta..., el que passa és que moltes actuacions no s’han fet.
Em dius (referint-se al Sr. Arenas) que no s’han fet perquè no hi ha
diners, però em dóna la impressió que sí que n’hi ha de diners.

Jo no he dit, contesta el Sr. Arenas Serra, que no hi haguessin
diners, dic que no estava atorgat a finançament, no que no hi
hagués finançament. S’hagués pogut demanar el finançament, però
no estava atorgat.

El Sr. alcalde intervé per posar un exemple. L’any passat teníem
prevista l’obra de construcció del vial paral·lel a la carretera
comarcal C-35 (abans C-251), que figurava en el pressupost amb
75.000.000 pessetes - No finançament. Aquesta obra no ha tirat
endavant perquè falta aclarir amb la Direcció General de Carreteres
la qüestió d’una rotonda que s’ha de construir. Això no vol dir que
aquests 75 milions de pessetes els hagués de posar tots
l’ajuntament (perquè hi ha veïns en un costat i s’hauran d’aplicar
contribucions especials). Era una previsió que permetia que, si
s’hagués solucionat el problema de la rotonda, es pogués buscar el
finançament (una part l’hagués pagat l’ajuntament i l’altra els
veïns). La intenció de l’equip de govern era que es pogués construir
el vial i era bo tenir-ho previst, però la qüestió de la rotonda no es
va desencallar i no va ser possible tirar-ho endavant. Haurem
d’esperar a aquest any a veure si és possible.

El Sr. Arenas Serra precisa que encara que s’hagués desencallat el
problema, si l’obra del vial paral·lel no hagués estat pressupostada,
no s’hagués pogut tirar endavant.

Un altre exemple, diu el Sr. alcalde, és el tema de l’ascensor de
l’ajuntament. Consta en el pressupost que la meitat de l’actuació
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anirà a càrrec de l’ajuntament i l’altra meitat es finançarà
mitjançant una subvenció que ja està demanada. Si no ens
atorguen la subvenció, l’ajuntament haurà d’aportar l’altra meitat,
Sinó l’obra no es podrà fer. Però això voldrà dir que aquests diners
s’han de restar d’una altra partida. En definitiva, no es pot barrejar
el finançament d’inversions amb un tema de Tresoreria, perquè són
qüestions diferents. Els diners de Tresoreria van bé per pagar
puntualment com és costum en aquest ajuntament, però les dues
coses no es poden barrejar.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la
corporació per a l’any 2002 i les seves bases d'execució.

Atès que el mateix s'ha elaborat conforme les directrius establertes a
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i altre legislació aplicable.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, per 10 vots a favor de la senyora
Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia,
Pujol, Checa, Casado i Arenas Vilà, i amb 7 vots en contra de la
senyora Lechuga i dels senyors Figueras, Giol, Alsina, Segarra,
Gómez i Comas, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per
a l'exercici de 2002, les seves bases d'execució i la plantilla orgànica
i quadre de llocs de treball d'aquesta corporació, que amb la seva
aprovació resten elevats a pressupost, conforme han estat redactats
i que resumits donen el següent resultat:

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(ARTICLE 147, 1, C) LLEI 39/1988)

AJUNTAMENT DE SANT CELONI

PRESSUPOST  ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER  CAPITOLS
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I Despeses de personal         3.871.953,30
II Despeses en béns corrents i serveis           3.491.518,51
III Despeses financeres                        172.250,07
IV Transferències corrents                         424.837,74
VI Inversions reals                     5.704.656,62
IX Passius financers                                      595.062,09

TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU       14.260.278,33 euros
========================================

                           AJUNTAMENT DE SANT CELONI

PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPITOLS

I Impostos directes      4.297.324,35
II   Impostos indirectes                       414.698,35
III Taxes i altres ingressos                              2.612.251,84
IV    Transferències corrents                             2.492.486,90
V     Ingressos patrimonials                             179.035,49
VII   Transferències de capital                            201.639,57
IX    Passius financers                                    4.062.841,83

TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU       14.260.278,33 euros
========================================

PLANTILLA ORGÀNICA I QUADRE DE LLOCS DE TREBALL
DE L'AJUNTAMENT

PLACES OCUPADES PER FUNCIONARIS DE CARRERA

a) FUNCIONARIS DE CARRERA AMB HABILITACIÓ NACIONAL

Cos nacional

 1. Secretari A 28 José Luis González Leal
 2. Interventor A 28 vacant
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b) FUNCIONARIS DE CARRERA SENSE HABILITACIÓ NACIONAL

Escala d’administració general

Sub-escala B)  Administratius

 3. Administratiu C 16 vacant
 4. Administratiu C 16 Maria Àngels Garcia
 5. Administratiu C 16 Roser Renau
 6. Administratiu C 16 vacant
 7. Administratiu C 16 vacant
 8. Administratiu C 16 vacant
 9. Administratiu C 16 vacant
10. Administratiu C 16 vacant

Sub-escala C) Auxiliars

11. Auxiliar adm. D 12 Margaret Ripoll
12. Auxiliar adm. D 12 Marta Prat
13. Auxiliar adm. D 12 Josepa Caballé
14. Auxiliar adm. D 12 vacant
15. Auxiliar adm. D 12 Marta Rubio
16. Auxiliar adm. D 12 Mercè Mesa
17. Auxiliar adm. D 12 Anna Puig
18. Auxiliar adm. D 12 Rosa Maria Roma
19. Auxiliar adm. D 12 Maria José Navarro
20. Auxiliar adm. D 12 Mercè Riera
21. Auxiliar adm. D 12 Glòria Massagué
22. Auxiliar Adm. D 12 Vacant
23. Auxiliar Adm. D 12 Vacant

Escala d’Administració especial

Sub-escala A) Tècnics

a) Tècnics superiors

24. Advocat S. Tècnics A 26 Pilar Puig
25. Economista A 26 Joan Muntal
26. Enginyer (50%) A 26 Vacant
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27. Tècnic RRHH A 26 Vacant
28. Arquitecte A 26 Vacant.

b) Tècnics mitjans

29. Tècnic grau mitjà B 20 Carme Puchol
30. Tècnic grau mitjà B 20 Roser Puig
31. Aparellador B 20 Jacint Sibina
32. Assistenta social B 20 Dolors Horta
33. Assistenta social B 20 Eva Ribot

c) Tècnics auxiliars

34. Delineant C 16 Vacant
35. Entrenador C 16 César Gómez

Sub-escala B) Serveis especials

Classe a) Policia local

36. Sots Inspector C 18 Francesc Xavier Fernández
37. Sergent C 18 Manuel Morales
38. Sergent C 18 vacant
39. Caporal D 16 Primitivo Giménez
40. Caporal D 16 Santiago Fradera
41. Caporal D 16 Sergi Boronat
42. Caporal D 16 Vacant
43. Caporal D 16 Vacant
44. Caporal D 16 Vacant
45. Caporal D 16 Vacant
46. Policia D 12 Cristóbal Fernández
47. Policia D 12 Josep Francesc Guasch
48. Policia D 12 Sebastià Marmolejo
49. Policia D 12 Jordi Capote
50. Policia D 12 José Cárdenas
51. Policia D 12 Antonio Forés
52. Policia D 12 Narcís Acedo
53. Policia D 12 Jordi López
54. Policia D 12 Francisco Pérez
55. Policia D 12 Carlos Maestro
56. Policia D 12 José Luis Roca
57. Policia D 12 Leticia Hernández
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58. Policia D 12 Esteban Santana
59. Policia D 12 Cristóbal Navarro
60. Policia D 12 Rafael Coto
61. Policia D 12 Xavier Bornes
62. Policia D 12 Angel Garcia
63. Policia D 12 vacant –J. M. Grimas – interí.
64. Policia D 12 vacant – P. Mañas –interí.
65. Policia D 12 vacant – A. Morón- interí.

Classe b)  Personal d’oficis

66. Paleta D 12 Francisco Ramírez

TOTAL: 66 llocs de treball reservats a funcionaris de carrera

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX

  1. Joan Pujals B 20 Tècnic grau mitjà
  2. Joan Urrútia D 12 Oficial 1ª electricista
  3. Andreu Gómez D 12 Auxiliar administratiu
  4. Alejandro Delgado E 10 Vigilant zona blava
  5. Sandra March D 12 Auxiliar administratiu
  6. Albert Ardèvol E 10 Agutzil
  7. Vicenç Argemí E 10 Peó jardiner
  8. Joan Homs E 10 Peó obres
  9. Joan Muntaner E 10 Peó ajudant lampista
10. Antoni Tortosa E 10 Peó esports
11. Argimiro Ferrero E 10 Peó esports
12. Fulgencio Peña E 10 Peó esports
13. José Luis Parada E 10 Peó esports
14. José Luis García E 10 Peó esports
15. Rafael Coto D 12 Oficial 1ª paleta
16. Esther Vives C 16 Responsable Punt d’Informació
17. Rosa Martínez E 12 Treballadora familiar
18. Conxita Molist E 12 Treballadora familiar
19. Carmen Perea E 12 Treballadora familiar
20. M. Antònia Vilarrodona B 20 Mestre Escola d’adults
21. Francisca Garcia B 20 Mestre Escola d’adults
22. Ana M. Navarrete B 20 Mestre Escola d’adults
23. Pablo Jiménez E 12 Oficial 2ª escoles
24. Vacant B 20 Educador social
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25. Quim Colominas A 26 Tècnic superior
26. Esther Prat B 20 Tècnic mig
27. Josep M. Abril B 20 Tècnic mig
28. Marta Miralles B 20 Tècnic mig
29. Lluís Garcia B 20 Tècnic mig
30  Vacant C 16 Auxiliar Biblioteca
31. Vacant C 16 Auxiliar Biblioteca
32. Vacant C 16 Auxiliar Biblioteca
33. Vacant B  20 Tècnic grau mig informàtica
34. Manuel Prado E 10 Peó Cultura
35. Vacant D 12 Auxiliar administratiu
36. Vacant D 12 Oficial jardiner
37. Vacant E 10 Peó Medi ambient

TOTAL: 37 llocs de treball reservats a personal laboral

Segon.- Que el pressupost inicialment aprovat i la plantilla orgànica
s'exposin al públic durant quinze dies, termini durant el qual
qualsevol habitant del terme o persona interessada podrà presentar
contra aquest i davant el Ple les reclamacions i suggeriments que
estimi convenients. En el supòsit que no sigui presentada cap
reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu sense
necessitat d'adopció d'un nou acord.

A continuació, abans de procedir a tractar la part del Ple destinada
al control de l’equip de govern, el Sr. alcalde proposa la inclusió a
l’ordre del dia de dos punts més: donar compte de la liquidació del
pressupost de l’any 2001 i aprovació inicial, si escau, de la primera
modificació de crèdit del pressupost prorrogat de 2001. En primer
lloc caldrà votar la urgència de la inclusió d’aquests dos punts en la
sessió d’avui.

Els dos temes van molt lligats, continua explicant el Sr. alcalde,
perquè les inversions que es proposen en la modificació de crèdit
es financen amb el superàvit procedent de la liquidació del
pressupost de 2001.

La liquidació del pressupost de 2001 es va aprovar per resolució de
l’Alcaldia el passat divendres 22 de febrer. Quan es van realitzar
les comissions informatives encara no s’havia tancat aquest
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pressupost. La llei estableix que se’n doni compte al Ple en la
primera sessió que es celebri.

El Sr. Alsina pregunta quina és la urgència de la modificació de
crèdit.

El Sr. alcalde explica que la urgència ve donada pel fet de poder
disposar del superàvit de l’any passat, més el romanent de l’any
passat i anteriors, per tirar endavant diverses inversions
importants per al municipi. Es tracta de dotar de finançament una
sèrie de partides que ja estava previst que anirien finançades amb
el romanent de Tresoreria. Si no ho fem així, els préstecs que
s’haurien de demanar serien molt més importants.

El Sr. Arenas Serra indica que moltes partides d’aquesta
modificació són pagaments d’obligats que ens vénen de l’any
anterior (contractes o factures que es presenten al desembre i que
s’han de pagar a principis d’any), i aquesta modificació de crèdit
ens ho permet fer. Si es proposa aquesta modificació del
pressupost prorrogat de 2001 és perquè el pressupost de 2002
encara no està aprovat definitivament. L’any passat es va fer igual,
però la liquidació del pressupost de l’any anterior es va fer abans, i
no es va haver de portar al Ple per urgència.

El Sr. alcalde explica que algunes de les inversions que figuren en
la modificació de crèdit ja s’han comentat abans, com ara la
construcció d’un Centre comarcal d’acollida d’animals domèstics.
Bona part d’aquestes inversions es finançaran amb el romanent de
l’any passat, amb ingressos urbanístics (recordem que l’any 2001
es va subhastar una parcel·la de propietat municipal), amb
sobrants dels anys 2000 i anteriors, amb el superàvit de l’any
passat i també amb una partida de recuperació d’IVA. El que no
seria normal és que del pressupost ordinari puguin sortir molts
recursos per a inversions (en surten només 27 milions).

Per indicació del Sr. alcalde, es distribueix entre tots els regidors
còpies de la proposta de modificació de crèdit 1/2001, amb la
relació de totes  les inversions que es volen dotar de finançament.

El Sr. Alsina considera incongruent que es portin aquests dos punts
al Ple per la via d’urgència, quan es podrien portar tranquil·lament
al Ple ordinari del proper mes. No entenc, diu, a què ve deguda
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aquesta urgència, no me l’esteu justificant com a tal. El grup
municipal d’ERC votarà que no a la urgència, però com que l’equip
de govern té majoria absoluta... Si els pressupostos municipals es
fessin a 31 de desembre, com pertoca, això avui no passaria.

El Sr. alcalde respon que en aquest cas avui segurament també
estaríem aprovant aquesta modificació de crèdit, perquè és
necessari primer tenir liquidat el pressupost de l’any anterior. No
oblidem que estem parlant de superàvit i de romanents. La
liquidació del pressupost de 2001 s’ha aprovat en temps i forma,
cosa habitual en aquest equip de govern. Si haguéssim d’esperar
un altre mes a aprovar la modificació de crèdit i després esperar
que passés el termini d’exposició pública de l’expedient, el
procediment es retardaria massa i faria que no poguéssim complir
alguns dels compromisos adoptats, com ara el conveni per a la
construcció del Centre d’acollida d’animals domèstics que hem
aprovat en aquest mateix Ple.

A continuació, a proposta del Sr. alcalde, es fa un recés de dos
minuts.

Es reprèn de nou la sessió del Ple municipal i es procedeix a votar
la urgència de la inclusió en l’ordre del dia dels dos punts proposats
per l’Alcaldia, obtenint-se el següent resultat:

Per 10 vots a favor de la senyora Gener i dels senyors Castaño,
Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado i Arenas
Vilà, i amb 7 vots en contra de la senyora Lechuga i dels senyors
Figueras, Giol, Alsina, Segarra, Gómez i Comas, el Ple municipal
ACORDA:

Incloure en la sessió del Ple que es celebra els següents dos punts:

- Donar compte de les aprovacions de les liquidacions del
pressupost de l’ajuntament i del pressupost de l’Organisme
Autònom Rectoria Vella.

- Aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit
1/2002 del pressupost prorrogat per a l’any 2002.
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DONAR COMPTE DE LES APROVACIONS DE LES
LIQUIDACIONS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT I DEL
PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM RECTORIA VELLA.

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació de la liquidació dels
pressupostos de l'ajuntament de Sant Celoni i de l'Organisme
Autònom Rectoria Vella corresponents a l'exercici de 2001.

Atès que l’Alcaldia, per resolució de data 22 de febrer, va aprovar la
liquidació del pressupost de l'ajuntament, i el Consell de Direcció de
l'Organisme Autònom Rectoria Vella en sessió celebrada el dia 12 de
febrer va aprovar la liquidació del pressupost de l’Organisme
Autònom Rectoria Vella.

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

El regidor d’Economia i Hisenda informa al Ple de l’aprovació de la
liquidació del pressupost de l'ajuntament de Sant Celoni i de
l’aprovació de la liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom
Rectoria Vella corresponents a l'exercici de 2001, i la corporació se’n
dóna per assabentada.

APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2002 DEL PRESSUPOST
PRORROGAT PER A L’ANY 2002.

El Sr. alcalde explica que mitjançant aquesta modificació de crèdit
es tracta de fer possible diverses inversions que ja figuren en el
pressupost de 2002: l’escola pública, la nau municipal, la
remodelació de Sax Sala, l’adequació de Can Ramis, Agenda 21
Local, arranjament de carrers, etc. S’entén que aquestes inversions
ja s’han aclarit en la discussió del pressupost i tots els grups han
pogut dir-hi la seva.

Després d’aquesta intervenció i,
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Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit
dins el pressupost prorrogat per a 2002 per un import de
2.183.642,57 euros, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

Vistos els informes  que obren a l'expedient.

Atès que l’Alcaldia, per resolució de data 22 de febrer, va aprovar la
liquidació del pressupost de l'ajuntament.

Atès que la despesa proposada està prevista al Pla d'Inversions que
s’adjuntarà al pressupost de l’ajuntament per a l’any 2002, amb
finançament mitjançant el romanent líquid de tresoreria.

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

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit
mitjançant concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
número 1/2002, al següent tenor:

SUPLEMENT DE CRÈDIT

 01,432,622,25  EDIFICI CONSOLAT DEL MAR        60.052,95
 01,452,622,48  EQUIPAMENTS ESPORTIUS       235.789,26
 01,452,622,18  PISTA TENNIS I PADDEL          8.755,17
 01,453,632,52  RESTAURACIO ESGLESIA ST. MARTI       102.172,06

 TREBALLS ARQUEOLOGICS (II FASE)
 01,453,632,53  SANT MARTI PERTEGAS        12.020,24
 01,516,601,00  PROJECTES VARIS        90.151,82
 01,511,601,02  ENLLUMENAT CARRERS          3.005,06
 01,121,640,01  AGENDA 21 LOCAL        12.020,24
 01,516,601,95  URBANITZACIÓ SECTOR LES TORRES (2ª fase)        96.161,94
 01,511,611,05  REMODELACIO CARRERS, PLACES, VORERES I

 I ENJARDINAMENTS       486.819,80
 01,511,601,02  ENLLUMENAT LES BORRELLES          8.414,17
 01,511,601.01  URBANIZACIO CARRETERA VELLA       120.202,2
 01,121,226,03  RESPONSABILITAT PATRIMONIAL AJUNTAMENT 84.141,69

 TOTAL SUPLEMENT DE CREDIT    1.319.706,82

CREDIT EXTRAORDINARI
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01,462.622,35  REMODELACIO SAX SALA       120.202,42
01,451,632,45  ADEQUACIO CAN RAMIS        93.757,89
02,121,625  MOBILIARI EDIFICI LA BATLLORIA          9.015,18
01,222,611,02  SENYALITZACIO VIA PUBLICA        47.660,26
01,452,625  MOBILIARI AREA ESPORTS –CAN SANS        27.045,54
01,422.632,25  ESCOLA PUBLICA        25.843,52
01,433,622,71  NAU MUNICIPAL       210.354,24
01,121,629  XARXA LOCAL          3.005,06
01,611,626  EQUIPAMENT INFORMATIC        12.621,25
01,121,626  EQUIPAMENT INFORMATIC          9.796,49
01,432,626  EQUIPAMENT INFORMATIC        15.926,82
01,458,626  EQUIPAMENT INFORMATIC          3.606,07
01,313,626  EQUIPAMENT INFORMATIC          6.460,88
01,456,626  EQUIPAMENT INFORMATIC          1.202,02
01,222,626  EQUIPAMENT INFORMATIC          2.494,20
01,433,622,72  ENDERROCS (Sant Celoni, Santa M. Palautordera) 12.020,24
01,121,632,52  ASCENSOR AJUNTAMENT        15.325,81
01,422,632,36  PINTURA ESCOLA PUIGDOLLERS        12.621,25
01,451,629  CONCURS ALEGORIA 11 SETEMBRE        15.025,30
01,412.762,02  CENTRE COMARCAL D’ACOLLIDA D’ANIMALS DOM.          7.944,00
02,453,632,54  XEMENEIA ANTIGA LA BATLLORIA        15.025,30
01,313,622,70  PROJECTE EDIFICI CARRER SANTA FE        30.050,61
01,423,632,55  CEIP LA TORDERA (50% Santa M. Palautordera) 36.060,73
01,511,601,92  CARRER FOGARS        23.439,47
01,516,601,87  CAN SANS 1,2, 3, AIGUA,

 CLAVEGUERAM i AIGÜES PLUVIALS        23.619,78
01,511,601,52  CARRER SENSE NOM SECTOR LES TORRES        31.124,13
01,516,601,15  PLA PARCIAL RESIDENCIAL ESPORTS        18.030,36
01,516.601,06  PLA PARCIAL CA L'ABRIL        15.266,33
01,516,601,17  PLA PARCIAL CEMENTIRI          9.015,18
01,313,489  AMPLIACIÓ CAPITAL FUND. ACCIÓ BAIX MONTSENY 10.375,42

 TOTAL CREDIT EXTRAORDINARI       863.935,75

L’import anterior resta finançat de la següent forma:

Partida 870.00 Romanent de tresoreria per finançar crèdits
extraordinaris: 863.935,75 euros.

Partida 870.01 Romanent de tresoreria per finançar suplements de
crèdit: 1.319.706,82 euros

Segon.- Aprovar que la part del romanent de tresoreria afectat a
despeses amb finançament finalista, per import de 1.373.629,99
euros, procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2001
resti afectat de la forma següent:
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01,432,622,25  EDIFICI CONSOLAT DEL MAR        60.052,95
01,452,622,48  EQUIPAMENTS ESPORTIUS       235.789,26
 01,452,622,18  PISTA TENNIS I PADDEL          8.755,17
 01,453,632,52  RESTAURACIO ESGLESIA SANT MARTI       102.172,06

 TREBALLS ARQUEOLOGICS (II FASE)
 01,516,601,00  PROJECTES VARIS        90.151,82
 01,516,601,95  URBANITZACIÓ SECTOR LES TORRES (2ª fase)        96.161,94
 01,511,611,05  REMODELACIO CARRERS, PLACES, VORERES

 I ENJARDINAMENTS       447.201,26
 01,511,601.01  URBANIZACIO CARRETERA VELLA       119.383,22
 01,462.622,35  REMODELACIO SAX SALA       120.202,42
 01,451,632,45  ADEQUACIO CAN RAMIS        93.757,89

   1.373.627,99

La resta del romanent de tresoreria per import de 810.014,58 euros
procedeix del romanent de tresoreria lliure resultant de la liquidació
del pressupost de l’exercici de 2001.

Tercer.- Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze
dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l'oportú anunci
en el Butlletí Oficial de la Província, conforme determinen als articles
158.2 i 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. En cas que
durant el referit període no es presenti cap reclamació l'acord inicial
es considerarà definitivament aprovat.

Finalitzat aquest punt, el Sr. alcalde pregunta als grups municipals
si volen presentar alguna moció per la via d’urgència, sense que
ningú es manifesti en sentit afirmatiu.

13.- 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 Sr. Joaquim Nadal Farreras informant de la seva
renúncia a la condició de regidor i alcalde de l’ajuntament de
Girona, després de vint-i-tres anys dedicats a la política
municipal, renúncia que va fer efectiva en un Ple celebrat el dia
2 de gener d’enguany.
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 Una nota del Gabinet del President de la Generalitat de
Catalunya comunicant haver rebut l’acord adoptat pel Ple de
l’ajuntament de Sant Celoni, en sessió del dia 30 d’octubre de
2001, en relació a la política del Govern de la Generalitat en
matèria de subvencions per a equipaments esportius.

 Una carta del Sr. Josep Maria Pelegrí Aixut en què informa del
seu recent nomenament com a director general d’Administració
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat, i s’ofereix a col·laborar amb els ajuntaments
en el seu objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

 Una carta del Sr. Francisco Fernández Marugán del Grup
Parlamentari Socialista en el Congrés dels Diputats, comunicant
haver rebut notificació de la moció aprovada pel Ple municipal
en relació a la Llei d’estabilitat pressupostària, i exposant els
motius que argumenta el seu grup parlamentari per oposar-se a
aquest projecte de llei.

 Una carta del director tècnic adjunt de l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona informant que des del passat mes de
novembre ha entrat en funcionament el Pla de Serveis Nocturn
que suposa que el nostre municipi quedi servit durant la nit per
la xarxa de línies d’autobús. S’acompanya un feix de fulletons
explicatius dels horaris i parades, per ésser distribuïts al
municipi.

 Una carta de la Sra. Maria Josep Torres Segura informant del
seu recent nomenament com directora del Servei d’Atenció
Primària del Vallès Oriental, en el marc dels canvis organitzatius
que s’han produït recentment en l’estructura directiva de
l’Institut Català de la Salut.

 Una nota del portaveu del Grup Parlamentari Popular en el
Congrés dels Diputats comunicant haver rebut certificació de la
moció aprovada pel Ple de l’ajuntament de Sant Celoni en
relació a la Llei d’estabilitat pressupostària.

 Una carta del Gremi de Constructors d’Obres del Vallès Oriental
informant de com han quedat constituïts els òrgans de govern
del gremi, arrel de la renovació de càrrecs aprovada per
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l’Assemblea General Extraordinària celebrada el passat 30 de
novembre de 2001.

 Una nota del President del Parlament de Catalunya, Sr. Joan
Rigol Roig, acusant recepció de l’acord adoptat pel Ple de
l’ajuntament de Sant Celoni, en sessió del dia 30 d’octubre de
2001, en relació a la política del Govern de la Generalitat en
matèria de subvencions per a equipaments esportius.

 Un escrit del Sr. Isidre Ferran Allué, comunicant el seu recent
nomenament com a delegat territorial a Barcelona del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

 Un escrit del Sr. Jordi Alvinyà Rovira, fins ara Director General
de Radiodifusió i Televisió, fent saber que recentment ha estat
designat Secretari de Telecomunicacions i Societat de la
Informació, nova unitat directiva recentment configurada per la
Generalitat de Catalunya.

 Dues cartes del portaveu del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió al Parlament de Catalunya, Sr. Ramon Camp Batalla,
comunicant haver rebut notificació de dues mocions aprovades
pel Ple de l’ajuntament de Sant Celoni: una en relació a la Llei
d’estabilitat pressupostària, i l’altra referida a la política del
govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de
subvencions per a equipaments esportius.

 Una carta de la nova alcaldessa de Girona, Sra. Anna Pagans
Gruartmoner, informant que ha pres possessió d’aquest càrrec
en la sessió del Ple municipal celebrada el passat 19 de gener
d’enguany.

 Un escrit del Sr. Francesc Vilaró Rigol en què informa del seu
cessament per motius d’edat del càrrec de president d’Aigües
Ter-Llobregat, i agraeix la col·laboració rebuda per part de tots
els qui l’han ajudat al llarg de la seva vida professional.

 Una carta del nou Secretari General per a la Immigració de la
Generalitat de Catalunya en què comunica el seu recent
nomenament des del passat 25 de gener d’enguany i ofereix la
seva voluntat de col·laboració amb totes les administracions i
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agents socials implicats en els múltiples aspectes que planteja la
immigració.

14.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L'ALCALDIA I PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ EN ELS MESOS
DE DESEMBRE DE 2001 I GENER DE 2002.

L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions
dictades durant els mesos de desembre de 2001 i gener de 2002, i
la corporació se’n dóna per assabentada:

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES DE
DESEMBRE DE 2001

DIA DESCRIPCIÓ
01 Contractació d’una monitora, Cristina Pacheco García
01 Contractació d’una monitora, Dolors Reberté Ferran
01 Aprovant despeses de nòmines
02 Contractació obres nou accés a la piscina municipal
03 Desestimant un recurs de reposició
03 Concessió llicència de primera ocupació d’habitatges a Corblan SL
03 Correcció d’errors de fet a Cray Valley Ibèrica SA
03 Concessió llicència d’obres a Anna Mena Labrador
03 Concessió llicència d’obres a Francisco Alonso Aragón
03 Concessió llicència d’obres a Luis Navas Medina
03 Adjudicació a Naturalea SA de realització d’obres
03 Concessió llicència d’obres a Montserrat Brutau Perea
03 Senyalització de la corba existent al carrer Canàries
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 Baixa al padró d’habitants
03 Baixa al padró d’habitants
03 Baixa al padró d’habitants
03 Generació de crèdits a les partides de l’estat de despeses
03 Aprovant despesa per a l’adquisició de lots de Nadal
03 Transferències de crèdit
04 Desestimant sol·licitud de llicència d’obres de Jaume Barri Nualart
04 Concessió de llicència d’activitats classificades a Perfumeria Colomina SA
04 Concessió llicència d’obres a Joan Carles García Perea
04 Concessió llicència d’obres a Joan Oms Oller
04 Aixecant suspensió
04 Adjudicant a En Doina SCP el Casal i el Parc de Nadal Loni 2001
04 Aprovant factura 2184 lliurada per l’empresa SUNDISA
04 Aprovant despesa per la contractació de treballs de direcció tècnica
04 Aprovant expedient de contractació d’un sistema antifurt a la biblioteca
04 Aprovant despesa per la contractació de treballs de redacció de projecte
05 Contractació d’una auxiliar administrativa, Montserrat Pérez Zamora
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05 Concessió de llicència d’obres a Carmen Alpáñez Ramos
05 Concessió de llicència d’obres a Montserrat Vieites Lourido
05 Concessió de llicència d’obres a Tomás Pino Pérez
05 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
05 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
05 Alta per omissió al padró d’habitants
05 Aprovant factura de l’empresa Entorn Local, Gestió de la Qualitat, SL
05 Aprovant despesa per treballs d’impressió
05 Aprovant factures dels serveis de menjador efectuats durant l’estiu
05 Aprovant relació de liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys públics
07 Alta al padró d’habitants
07 Alta al padró d’habitants
07 Alta al padró d’habitants
07 Baixa al padró d’habitants
07 Baixa al padró d’habitants
07 Alta per omissió al padró d’habitants
07 Alta per omissió al padró d’habitants
10 Concessió llicència de primera ocupació d’habitatges
10 Concessió llicència de primera ocupació d’habitatges
10 Contractació d’un tècnic informàtic, Joaquim Masferrer Vila
10 Denegant l’exempció de responsabilitat patrimonial per danys
10 Desestimant al·legacions presentades
10 Aprovant creació de reserva per a persones minusvàlides
10 Aprovant despesa per a la renovació de l’assegurança d’automòbils
10 Baixa al padró d’habitants
10 Baixa al padró d’habitants
10 Aprovant conveni entre l’ajuntament i l’AMPA de l’Escola Montnegre
10 Alta per omissió al padró d’habitants
10 Alta per omissió al padró d’habitants
10 Alta per omissió al padró d’habitants
10 Aprovant factures presentades per l’empresa Clos Elec-Font SL
10 Aprovant certificació 2 de la 2a fase de la reconstrucció del Pont Romà
11 Concessió llicència d’ocupació d’habitatges a Manel Gimeno Ferret
11 Contractació d’un tècnic mig, Laia Capdevila Sola
11 Desestimant sol·licitud d’entrada de vehicles
11 Concessió llicència d’obres d’obertura de cata sobre vorera
11 Concessió llicència d’obres a Andreu Arenas Domènech
11 Concessió llicència d’obres a Juan González Uroz
11 Alta al padró d’habitants
11 Alta al padró d’habitants
11 Entregant concepte al grup teatral Tramoia
11 Aprovant despesa per la contractació de subministrament esportiu
11 Aprovant despesa per la contractació de subministrament esportiu
11 Aprovant despesa per al subministrament de senyals verticals
12 Prenent coneixement d’un informe emès per l’interventor
12 Concessió llicència d’obres a José España Correas
12 Reconeixent antiguitat a Rafael Coto Barrios
12 Aprovant concessió de beques per adquisició de llibres
12 Baixa al padró d’habitants
12 Baixa al padró d’habitants
12 Baixa al padró d’habitants
12 Aprovant relacions de crèdits incobrables
12 Aprovant contractació amb motiu de la Festa Major d’Hivern de La Batllòria
12 Aprovant certificació 6 presentada per l’empresa Bassa Mar SA
13 Alta al padró d’habitants
13 Baixa al padró d’habitants



86

13 Baixa al padró d’habitants
13 Baixa al padró d’habitants
13 Baixa al padró d’habitants
13 Autoritzant pagament a la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni
13 Alta per omissió al padró d’habitants
14 Contractació d’una auxiliar administrativa, Maria Soledad Iñíguez Gómez
14 Concessió llicència d’obres per a l’obertura de rasa a la vorera
14 Concessió llicència d’obres per a l’obertura de rasa a la vorera
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 Aprovant despesa per a la contractació d’una assegurança
14 Aprovant despesa per a la compra de paper reciclat
17 Concessió de bestreta a Alejandro Delgado Zazo
17 Prenent coneixement d’un informe emès per l’interventor
17 Aprovant expedient de contractació
17 Aprovant expedient de contractació
17 Aprovant expedient de contractació
17 Aprovant expedient de contractació
17 Prenent coneixement d’un informe emès per l’interventor
17 Prenent coneixement d’un informe emès per l’interventor
17 Aprovant modificacions presentades per Gas Natural SDG SA
17 Alta al padró d’habitants
17 Alta al padró d’habitants
17 Baixa al padró d’habitants
17 Aprovant certificació 5 de les obres d’urbanització del sector Les Torres
17 Aprovant despesa per a l’execució d’obres de construcció d’una claveguera
17 Alta per omissió al padró d’habitants
17 Alta per omissió al padró d’habitants
17 Aprovant despesa per a l’execució d’obres
18 Aprovant despesa per a l’execució d’obres
18 Concessió llicència de primera ocupació d’habitatge
18 Declarant aprovada definitivament la nomenclatura del carrer Francesc Macià
18 Retornant l’aval bancari dipositat per Francesc Viñas Alsina
18 Concessió de llicència d’obres a Maria Luisa Martínez Navas
18 Aprovant projecte d’obres ordinàries per a la construcció d’una pista de tennis
18 Concessió de pròrroga d’una llicència d’obres menors
18 Prenent coneixement d’un informe emès per l’interventor
18 Alta al padró d’habitants
18 Baixa al padró d’habitants
18 Aprovant relació de despeses
18 Concessió de drets funeraris
19 Prenent coneixement d’un informe emès per l’interventor
19 Constatant la finalització de les obres de construcció d’un mur
19 Contractacions de peons
19 Concessió llicència d’obres per a l’obertura d’una rasa a la vorera
19 Concessió llicència d’obres a Pere Arenas Canaleta
19 Concessió llicència d’obres a Rogelio Muñoz Haro
19 Adherir-se al Pacte Territorial per a l’Ocupació del Vallès Oriental
19 Concessió de subvenció a la Federació d’Associacions de Veïns
19 Aprovant treballs d’instal·lació elèctrica al carrer Sant Pere
19 Concessió de gratificacions a diferent personal
19 Concessió de complement de productivitat a diferent personal
20 Concessió d’una bestreta a Lluís García Gonzalo
20 Concessió llicència d’obres per estesa d’un cable aeri
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20 Aprovant transferència de capital
20 Concessió llicència ambiental a Llars Montseny SL
20 Aprovant factures corresponents a la Festa Major de La Batllòria
20 Autoritzant pagament a l’entitat Acció Cultural del País Valencià
20 Alta al padró d’habitants
20 Alta per omissió al padró d’habitants
20 Atorgant gratificació a Lluís Garcia Gonzalo
21 Incorporant condicions a una llicència municipal d’abocament
21 Contractació d’un peó, Francisco Ramírez Merino
21 Contractació d’un tècnic mig, Jordi Jubany Fontanillas
21 Contractacions de peons
21 Contractació d’un agent de desenvolupament local, Elisenda Ramírez Gil
21 Contractació d’un tècnic mig, Joan Rovira Peras
21 Encarregant a una empresa l’estudi de l’estructura d’un edifici
21 Aprovant despesa per adquisició d’una destructora de paper
21 Aprovant factura 3699 lliurada per Cristalleria Morató SA
21 Aprovant factura 187 lliurada per Joan Fàbregas
21 Manifestant conformitat als nous horaris i itineraris d’Hispano Hilariense SA
21 Concessió llicència municipal a Laporte Perfomance Chemicals SA
21 Denegant sol·licitud de canvi de celebració del mercat setmanal
21 Atorgant llicència d’obres per refer part d’una coberta
21 Concessió llicència d’obres a Josep Peix Iglesias
21 Concessió llicència d’obres a Teresa Bassa Illa
21 Denegant llicència de primera ocupació de dos habitatges
21 Aprovant expedient de contractació
21 Atorgant subvenció a la Unió Deportiva Pitres
21 Alta al padró d’habitants
21 Alta al padró d’habitants
21 Baixa al padró d’habitants
21 Contractació d’una auxiliar administrativa, Eva Castro Castellà
21 Contractació d’un tècnic mig, Bonifacia Sande Corbacho
21 Alta per omissió al padró d’habitants
21 Aprovant pressupost estimatiu de les Festes de Nadal i Reis 2001/2002
24 Alta al padró d’habitants
24 Alta al padró d’habitants
24 Donant de baixa una autorització de venda
24 Aprovant factura 8202-13/1 F presentada per l’empresa SOREA SA
24 Aprovant factura 8202-12/1 F presentada per l’empresa SOREA SA
24 Aprovant la certificació 10/2001 presentada per l’empresa SOREA SA
24 Donant de baixa liquidacions de la taxa per ocupació de la via pública
24 Aprovant relació de liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys
24 Aprovant relació de liquidacions de la taxa per recollida d’escombraries
24 Aprovant relació de liquidacions de la taxa per ocupació de la via pública
27 Aprovant liquidació efectuada per l’interventor
27 Aprovant despesa i adjudicant treballs arqueològics Castell de Vilardell
27 Aprovant despesa i adjudicant treballs arqueològics Coll Serena
27 Aprovant transferències de crèdit
28 Alta al padró d’habitants
28 Alta per omissió al padró d’habitants
28 Aprovant factura 117/2001 i autoritzant el seu pagament
28 Aprovant factures relacionades
30 Aprovant certificació despeses depuradora corresponents al mes de novembre
30 Aprovant despeses 1a fase intervenció arqueològica Església Sant Martí
31 Aprovant canvis de domicili
31 Adjudicant contracte de consultoria i assistència tècnica a Albert Puig Tous
31 Acordant quotes d’urbanització del sector P-2 Les Torres



88

31 Alta al padró d’habitants
31 Baixes pendents de cobrament de la comptabilitat municipal
31 Atorgant als usuaris del menjador beques corresponents al mes d’octubre
31 Alta per omissió al padró d’habitants
31 Alta per omissió al padró d’habitants
31 Aprovant factura connexió xarxa clavegueram La Plana de La Batllòria
31 Aprovant relació de despeses i autoritzant el seu pagament
31 Aprovant despesa per a l’execució d’obres de construcció d’un gual
31 Aprovant relació de despeses de nòmina
31 Aprovant aportació de fons a la Rectoria Vella
31 Atorgant subvenció al Club d’Atletisme Sant Celoni
31 Aprovant concessió de subvencions a entitats esportives de la vila
31 Aprovant concessió de subvenció a la FAVESC
31 Aprovant aportació al Fons Català de Cooperació
31 Aprovant concessió de subvenció al GRIM Baix Montseny
31 Aprovant concessió de subvenció al Club Patí Sant Celoni
31 Aprovant concessió de subvenció a l’Agrupació Escolta GELS
31 Aprovant concessió de subvenció al Centre Excursionista Sant Celoni
31 Aprovant concessió de subvenció per arranjaments de façanes
31 Aprovant concessió de subvenció al Club Arc Sant Celoni

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ
DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 2001

DIA DESCRIPCIÓ
12 Imposició de sanció a Alberto Martínez Nicolás

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES DE
GENER DE 2002

DIA DESCRIPCIÓ
02 Atorgant permís d’abocament a Autorentat Sant Celoni SL
02 Estimant parcialment el recurs de reposició de Laboratorios Cosméticos Feltor SA
02 Disposant la brigada municipal i la Policia Local per a l’execució d’una sentència judicial
02 Concessió llicència d’obres a Pedro Rodríguez Borrego
02 Baixa al padró d’habitants
02 Contractació d’una administrativa, Erica Maria Durán Aparicio
03 Aixecant suspensió de la resolució de l’expedient d’obres majors OM-5/00
03 Desestimant sol·licitud de llicència d’entrada de vehicles
03 Concessió de llicència d’obres a Jaume Pastells Garolera
03 Declarant definitiu l’acord d’imposició i ordenació de contribucions especials carrer Pitarra
03 Declarant aprovat el projecte tècnic d’execució del Pont Trencat, fase 2B
03 Atorgant permís d’abocament a Josep M. Saula Bassi
03 Reclamant documentació a SOREA SA
03 Alta al padró d’habitants
03 Alta al padró d’habitants
03 Baixa 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 Alta per omissió al padró d’habitants
03 Desestimant recurs de reposició
04 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
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04 Contractació d’una monitora, Dolors Reberté Ferran
04 Contractació d’una tècnic mig, Otília Sebastià Gimeno
04 Contractació d’una monitora, Cristina Pacheco García
04 Baixa al padró d’habitants
04 Baixa al padró d’habitants
04 Alta per omissió al padró d’habitants
04 Alta per omissió al padró d’habitants
04 Aprovant despesa per treballs de tala i poda
07 Comunicant a Alkor Kraka Ibérica SA l’adequació de diversa documentació presentada
07 Prenent coneixement d’un informe emès per l’interventor
07 Concessió de bestreta a José Cárdenas Humánez
07 Atorgant permís d’abocament a Valls Rovira Oci SL
07 Alta al padró d’habitants
07 Alta al padró d’habitants
07 Alta al padró d’habitants
07 Alta al padró d’habitants
07 Baixa al padró d’habitants
07 Baixa al padró d’habitants
07 Alta per omissió al padró d’habitants
07 Aprovant despesa per treballs de pintar façanes edifici Puigdollers
07 Aprovant despesa per reparació de l’alarma contra robatori
08 Declarant una motocicleta com a residu sòlid urbà
08 Estimant parcialment un recurs de reposició
08 Autoritzant la instal·lació d’un indicador del Restaurante Esquinzo
08 Declarant caducitat de l’expedient G-482/2000
08 Aprovant canvi de nom del contractista adjudicatari del servei de grua
08 Concessió de reducció d’horari a una treballadora de l’ajuntament
08 Imposant sanció a Mercedes Martín Ruiz
08 Denegant provisionalment l’aprovació d’una certificació d’obres
08 Aprovant despesa que comporta la signatura d’un contracte
08 Baixa al padró d’habitants
08 Alta per omissió al padró d’habitants
08 Aprovant despesa que comporta la signatura d’un contracte
09 Reconeixement d’antiguitat a un treballador de l’ajuntament
09 Contractació d’un tècnic mig, Carmen Guiar Pérez
09 Contractació d’una auxiliar administrativa, Maria Soledat Iñíguez Gómez
09 Concessió llicència d’activitats classificades a Josep M. Saula Bassi
09 Concessió llicència d’obres a Josep Pacual Xena
09 Alta al padró d’habitants
09 Aprovant despesa per a la renovació d’una assegurança d’automòbil
09 Aprovant despeses per a la renovació de tres assegurances d’incendi
09 Aprovant factura 2010930
09 Aprovant factura 00107N008112
09 Aprovant factura lliurada per HSI SL
09 Aprovant despesa per treballs de coordinació tècnica.
10 Concessió llicència de primera ocupació a Comte Borrell SCP
10 Concessió llicència d’obres a ENHER
10 Concessió llicència d’activitats classificades a Autorentat Sant Celoni SL
10 Autoritzant canvi de titularitat
10 Ordenant l’enderrocament de l’edifici de la serradora
10 Alta al padró d’habitants
10 Alta al padró d’habitants
10 Aprovant ampliació de l’horari de prestació de serveis
10 Aprovant despesa per a la renovació d’una assegurança
10 Baixa al padró d’habitants
10 Baixa al padró d’habitants
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10 Aprovant despesa per a la renovació d’un contracte
10 Aprovant factura F-158/01
10 Concessió d’una informació sol·licitada sobre població
10 Aprovant despesa pels Serveis d’Assistència Multiprofessional
10 Aprovant efectuar una aportació econòmica
11 Reconeixement d’antiguitat a un treballador de l’ajuntament
11 Alta al padró d’habitants
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 Baixa al padró d’habitants
11 Alta per omissió al padró d’habitants
11 Aprovant despesa per contractació de treballs d’impressió
12 Contractació d’un subaltern, José Carles Vázquez Losa
14 Prenent coneixement d’un informe emès per l’interventor
14 Requerint a AYMAR SA que realitzi control de sorolls de la descàrrega d’una cisterna
14 Concessió llicència d’entrada de vehicles a Lluís Julià Funollet
14 Aprovant projecte d’instal·lació i ampliació d’enllumenat
14 Aprovant projecte d’instal·lació i ampliació d’enllumenat
14 Aprovant projecte d’instal·lació i ampliació d’enllumenat
14 Concessió llicència d’obres a Francisco Esteve Barca
14 Concessió llicència d’obres a Myriam Draper Torras
14 Requerint informes a UQUIFA SA
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 Contractació d’un peó, Concepció García García
14 Alta per omissió al padró d’habitants
15 Concessió llicència de gual a Francisco Guerrero Ramírez
15 Concessió llicència d’obres a Jaume Pere Soler Bosch
15 Concessió llicència d’obres a Fernando Romero Rodríguez
15 Concessió llicència d’obres a M. Josefa Aparicio Latorre
15 Alta al padró d’habitants
15 Alta al padró d’habitants
15 Baixa al padró d’habitants
16 Retornant avals
16 Admetent petició referent a la llicència d’obres O-275/2001
16 Admetent petició referent a la llicència d’obres O-100/2001
16 Concessió llicència d’obres a Lídia Deumal Fortià
16 Acordant compliment d’un decret de l’Alcaldia
16 Alta al padró d’habitants
16 Alta al padró d’habitants
16 Concessió drets funeraris a Magdalena Poyal Ribalta
16 Aprovant despesa per contractació de serveis d’una agència de viatges
17 Prenent coneixement d’un informe emès per l’interventor
17 Concessió de llicència d’obres a INSPEC SPAIN SA
17 Alta al padró d’habitants
17 Retornant rebut 985 a l’empresa MONSERDÀ SA
17 Concessió d’una informació sol·licitada sobre població
17 Aprovant liquidacions ocupació via pública desembre 2001
17 Adjudicant a Xou Projectes i Gestió SL el contracte d’oci nocturn
17 Aprovant concessió subvenció a la Comunitat de propietaris del carrer Ramis 7
18 Prenent coneixement d’un informe emès per l’interventor
18 Concessió llicència municipal d’obertura de fàbrica a Bolfer Cosmètics SL
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18 Concessió llicència d’obres a Joan Carles Rovira Riera
18 Alta al padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Baixa al padró d’habitants
18 Aprovant certificació presentada per BASSA MAR SA
20 Alta padró d’habitants
21 Ordenant que es restableixi i mantingui un solar en degudes condicions
21 Ordenant que es restableixi i mantingui un solar en degudes condicions
21 Ordenant que es restableixi i mantingui un solar en degudes condicions
21 Concessió d’una reserva d’estacionament
21 Ordenant el precinte de les portes i instal·lacions del garatge del carrer Major 11-13
21 Concessió llicència d’obres a Comunitat de propietaris carrer Campins 65-67-69
21 Concessió llicència d’obres a Josep Moulines Cervera
21 Concessió llicència d’obres a Nicolás González Díaz
21 Concessió pròrroga d’un mes de la llicència d’obres menors O-335/2001
21 Alta padró d’habitants
21 Alta padró d’habitants
21 Atorgant beques als usuaris del menjador de l’Escola Pallerola
21 Baixa al padró d’habitants
21 Baixa al padró d’habitants
21 Autoritzant un pagament a la Unió de Botiguers i Comerciants
21 Aprovant despesa pel subministrament de gas-oil
21 Aprovant factura de JAEVAM per construcció de gual al pavelló
21 Ordenant que es restableixi i mantingui un solar en degudes condicions
21 Alta padró d’habitants
22 Aprovant la gestió econòmica de les entrades de la Festa de Cap d’Any
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Aprovant la liquidació corresponent al 3r trimestre
22 Denegant la subvenció d’un permís d’obres liquidat
22 Alta per omissió al padró d’habitants
22 Autoritzant a Francisco Pérez Nieto la possessió d’una arma tipus A
23 Imposant sanció econòmica per una infracció
23 Acceptant renúncia formulada per Ballada i Fortuny SL
23 Prenent coneixement d’un informe emès per l’interventor
23 Concessió llicència d’entrada de vehicles a Manel Montané Guasch
23 Concessió llicència d’entrada de vehicles a ARALTI SL
23 Concessió llicència d’entrada de vehicles a Àngel Sánchez Risueño
23 Concessió llicència d’obres a Julio López Soria
23 Concessió llicència d’obres a Joan Xaubet Rovira
23 Alta padró d’habitants
23 Donant de baixa una autorització de venda atorgada
23 Donant de baixa una autorització de venda atorgada
23 Donant de baixa una autorització de venda atorgada
23 Aprovant despesa per a la contractació de treballs d’enjardinament
23 Aprovant factura de JAEVAM per treballs al carrer Vallès
23 Aprovant factura d’Eliseu Guillam per treballs a lleres de rieres
23 Aprovant canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
23 Aprovant canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
23 Donant de baixa una parada del mercat setmanal
23 Aprovant canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
23 Aprovant canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
24 Imposant sanció al bar FRAJAIME
24 Alta padró d’habitants
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24 Atorgant beques de menjador escolar
24 Contractant a SPEC el servei de manteniment del sistema de control de presència
24 Contractant a SPEC el sistema de telemanteniment del control de presència
25 Prendre coneixement d’un informe de l’interventor
25 Concessió llicència ocupació a Fernando Casadesús González
25 Concessió de gratificacions a diferent personal
25 Concessió llicència funcionament activitat a C. Catalunya
25 Concessió llicència d’activitats a Forn de la Plaça
25 Concessió llicència d’obres a Jordi Cruz Rech
25 Concessió llicència d’obres a Sebastián López Mendoza
25 Concessió de complement de productivitat a diferent personal
25 Imposant sanció al bar cafeteria SATÈL·LIT
25 Alta padró d’habitants
25 Baixa padró d’habitants
25 Alta per omissió padró d’habitants
25 Aprovant factures de Jaume Clopés per treballs al Safareig
28 Retornant aval al senyor Francisco Marco Lorente
28 Concessió de primera ocupació d’habitatges
28 Concessió llicència d’obres a Jesús Vila Griera
28 Concessió llicència d’entrada de vehicles
28 Arxivant expedient sancionador
28 Arxivant expedient sancionador
28 Arxivant expedient sancionador
28 Arxivant expedient sancionador
28 Arxivant expedient sancionador
28 Acceptant la donació del nínxol 32 de l’illa 1 del cementiri de La Batllòria
28 Autoritzant canvi de titularitat d’una llicència d’obertura i funcionament
28 Alta al padró municipal d’habitants
28 Aprovant despesa per a la renovació de l’assegurança d’un automòbil
28 Aprovant el IV Conveni de cooperació per al Pla de Prevenció de Drogodependències
28 Aprovant factura 11210107
28 Justificant subvencions a grups de teatre
28 Aprovant pagament d’una quota urbanística
28 Aprovant tarifes a facturar per l’empresa Grues Francisco Espinosa SL
28 Declarant bé no utilitzable el vehicle marca Nissan Terrano
29 Decretant que es traslladi un informe denúncia de la Policia Local al bar musical Berlín
29 Autoritzant canvi de destí de la  parada 37 del mercat municipal
29 Concessió llicència d’entrada de vehicles
29 Concessió llicència d’entrada de vehicles
29 Convocatòria de concurs per a la provisió del lloc de treball d’Intervenció
29 Concessió llicència d’obres a Basilia Yelamos Nieto
29 Concessió llicència d’obres a  Miquel Santana Escudero
29 Aprovant memòria tècnica d’actuacions de conservació a lleres públiques
29 Baixa al padró municipal d’habitants
29 Aprovant contractes relacionats
29 Aprovant contractes relacionats
30 Baixa al padró municipal d’habitants
30 Atorgant subvenció per a fer front a les despeses d’enllumenat públic
30 Aprovant despesa per al manteniment de les alarmes municipals
30 Concessió de drets funeraris
30 Prenent coneixement d’un informe emès  per l’interventor
30 Aprovant transferència de capital a efectuar a l’ajuntament de Santa M. Palautordera
30 Aprovant relació despeses nòmina
31 Desestimant al·legacions
31 Baixa al padró municipal d’habitants
31 Autoritzant Canvis de domicili
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LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ
DURANT EL MES DE GENER DE 2002.

DIA DESCRIPCIÓ
07 Suspensió d’expedient sancionador de Jordi Àguila Paredes
07 Suspensió d’expedient sancionador d’Adriana Puig Della
07 Suspensió d’expedient sancionador d’Ignasi Busquets Guàrdia
07 Imposició de sanció multes lot 109
10 Imposició de sanció a l’empresa AROS QUIMICA
10 Imposició de sanció a l’empresa ARCONPEL
10 Arxiu d’expedient sancionador de José Amella Lizana
10 Imposició de sanció a Jawara Mouhamadou Exp. 0100000857
10 Arxiu d’expedient sancionador de Jawara Mouhamadou Exp. 0100000981
10 Imposició de sanció a Joan Muntal Tarragó
10 Imposició de sanció a Roger Borrull Terrades
10 Imposició de sanció a la Societat General d’Electrificacions Exp. 0100001120
10 Imposició de sanció a la Societat General d’Electrificacions Exp. 0100001123
10 Imposició de sanció a la Societat General d’Electrificacions Exp. 0100001127
10 Imposició de sanció a la Societat General d’Electrificacions Exp. 0100001411
10 Imposició de sanció a la Societat General d’Electrificacions Exp. 0100001413
10 Arxiu d’expedient sancionador de Sandra Izquierdo Molinero
10 Arxiu d’expedient sancionador de Valentín Alvarez Planas
14 Arxiu d’expedient sancionador de Francisco García Fernández
14 Arxiu d’expedient sancionador d’Ignacio Mora Hernández
14 Imposició de sanció a Luis Gil García
14 Imposició de sanció a Montserrat Boix Villar
14 Imposició de sanció a Manuel Domínguez González
14 Arxiu d’expedient sancionador de Montserrat Vilardebó Nadal
17 Arxiu d’expedient sancionador d’Esteban Angelet Bosch
17 Arxiu d’expedient sancionador de José Diego Pérez Laguna
17 Imposició de sanció a Josep Llamas Cabuti
17 Imposició de sanció a José Luis Yelo Hernández
17 Imposició de sanció a Miguel Griera Pijoan
17 Imposició de sanció a Mariano Irurre Pérez
17 Imposició de sanció a Marta Pascual Oliveras
17 Imposició de sanció a Rafael Adrián Rochel
29 Imposició de sanció de multes lot 110

15.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE
PERSONAL REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE
DESEMBRE DE 2001 I GENER DE 2002.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de la contractació urgent
de diferent personal feta durant els mesos de desembre de 2001 i
gener de 2002.

Atès que durant el mes de desembre de 2001 s'ha procedit a la
contractació del següent personal: dues monitores de gimnàstica per
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a activitats físiques i de manteniment al pavelló municipal, una
auxiliar administrativa de suport a l’àrea de Recursos Humans, un
tècnic informàtic per a la implantació i seguiment de programes
d’adaptació a la nova moneda, una persona per realitzar tasques de
coordinació tècnica i d’investigació en el projecte l’Observatori de la
Tordera, una persona per realitzar tasques de promoció publicitària
de la campanya de Nadal a la ràdio, tres peons per a dur a terme el
manteniment de les instal·lacions esportives municipals, un peó per
a tasques de reparació de voreres malmeses, una persona per
substituir la tècnica de Medi Ambient, dos peons per al manteniment
d’instal·lacions esportives, un tècnic d’assessorament per a la creació
i consolidació d’empreses, una persona per realitzar tasques de
coordinació del pacte del Baix Montseny, una auxiliar administrativa
per substituir una treballadora d’Intervenció de baixa per maternitat i
una persona per realitzar el servei del programa d’atenció a l’atur
femení.

Atès que durant el mes de gener de 2002 s’ha procedit a la
contractació del següent personal: una persona per substituir la
baixa per malaltia d’una treballadora de la biblioteca, una monitora
per realitzar tasques de gimnàstica de manteniment per a gent gran
i grups amb disminució, un tècnic especialista en psicomotricitat per
a l’escola La Tordera, una monitora d’aeròbic per a les activitats del
pavelló, una persona per substituir una treballadora de baixa per
maternitat, una persona per realitzar la campanya de publicitat per a
les rebaixes, una persona de recolzament en la instal·lació de
parquímetres de zona blava i un peó de recolzament a la brigada
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:

Desembre 2001

Cristina Pacheco Garcia Monitora
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Dolors Reberté Ferran Monitora
Montserrat Pérez Zamora Auxiliar administrativa
Joaquim Masferrer Vila Tècnic informàtic
Laia Capdevila Solà Tècnic mig
Maria Soledad Iñíguez Gómez Auxiliar administrativa
Francisco Sánchez Requena Peó
Bonifacio Márquez de la Torre Peó
Josep Bassols Sala Peó
Francisco Ramírez Merino Peó
Jordi Jubany Fontanillas Tècnic mig
Salvador Cardona Olivé Peó
Ricardo Parada Atanes Peó
Elisenda Ramírez Gil Agent de desenvolupament local
Joan Rovira Peras Tècnic mig
Eva Castro Castellà Auxiliar administrativa
Bonifacia Sande Corbacho Tècnic mig

Gener 2002

Erica Maria Duran Aparicio Administrativa
Dolors Reberté Ferran Monitora
Otília Sebastià Gimeno Tècnic mig
Cristina Pacheco Garcia Monitora
Carmen Guirao Pérez Tècnic mig
Maria Soledad Iñíguez Gómez Auxiliar administrativa
José Carlos Vázquez Losa Subaltern
Concepción Garcia Garcia Peó

16.- PRECS I PREGUNTES.

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

 Com està la problemàtica de la circulació per
l’avinguda de la Pau? A quin acord s’ha arribat amb
l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera?

 El Sr. Capote diu que es passarà a tots els grups municipals una
còpia de l’acord signat amb l’ajuntament de Santa Maria de
Palautordera, amb un informe previ de la Diputació de Barcelona.
Aquest acord està ara en mans dels tècnics dels dos ajuntaments
per a la seva aplicació, que es farà en dues o tres setmanes. Caldrà
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fer algunes obres i procedir a la instal·lació de nova senyalització a
la zona.
 

 Abans s’ha citat el nom del carrer Esteve Brunell.
Aquest carrer té un tram que no està urbanitzat (des
del riu Sec fins els pisos de La Caixa) i pel qual abans
s’hi podia circular i ara és direcció prohibida. Ja es va
comentar que s’havia tancat el pas per una qüestió
d’higiene (perquè es produïa molta pols), però si ho
comparem amb altres carrers...

El Sr. alcalde aclareix que aquest tram del carrer Esteve Brunell
forma part d’una Unitat d’actuació urbanística en sòl urbà (UASU),
que s’ha de desenvolupar.

El Sr. Capote explica que el tancament d’aquest tram de carrer es
va fer en plena polèmica amb l’ajuntament veí pel tema del trànsit
per l’avinguda de la Pau. Arrel dels canvis en la circulació d’aquella
zona, molts camions i tràfic pesat van començar a passar pel carrer
Esteve Brunell per fer drecera. Els veïns van manifestar la seva
oposició a que aquell carrer es convertís en una via alternativa
perquè no estava prou preparat. Per això es va decidir tancar el
pas als vehicles, excepte pels veïns. El carrer seguirà tallat fins i
tant no estigui urbanitzat.

El Sr. Comas considera que s’haurien de buscar vies alternatives a
l’avinguda de la Pau. Existeixen una sèrie de carrers que no estan
acabats, com ara el mateix Esteve Brunell o l’Empordà, que no
arriben fins al riu Sec.

El Sr. Capote diu que aviat es farà un Pla de mobilitat de Sant
Celoni i, fins que no estigui elaborat, no volem fer cap mena
d’actuació per a evitar fer inversions i que després ens hàgim de
tornar enrera. En el Pla de mobilitat volem que es faci especial
èmfasi en la circulació per aquesta zona de l’avinguda de la Pau i
carrers adjacents. Tot això ja t’ho vaig explicar (referint-se al Sr.
Comas) el dia que vas venir a les dependències de la Policia Local i
ens ho vam estar mirant sobre el plànol.

El Sr. Comas insisteix en que la situació no pot continuar d’aquesta
manera. S’han de donar alternatives al trànsit, alternatives que
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passen per urbanitzar els carrers que queden per sobre de
l’avinguda de la Pau. No podem seguir esperant.

Pregunta que formula el grup municipal del PP:

 Continuant amb el tema de l’avinguda de la Pau, quina
funció fa el semàfor que hi ha a la cantonada de la
PRF?

El Sr. alcalde explica que aquell semàfor està regulat de manera
que quan es detecta un excés de velocitat es dispara el color
vermell.

El Sr. Gómez diu que això no és pas veritat.

El Sr. alcalde indica que això és així des del divendres passat i que
ell no acostuma a dir mentides.

El Sr. Gómez diu que en aquella zona de l’avinguda de la Pau ja hi
ha les bandes al terra per tal que els vehicles vagin a poc a poc.

Les bandes, respon el Sr. alcalde, estan en terme de Santa Maria
de Palautordera.

És igual, diu el Sr. Gómez, si els vehicles vénen amb una velocitat
de 40 km/h, no hi haurà cap dement que passi a 80 km/h pel
revolt.

Si parla amb els veïns, diu el Sr. alcalde, veurà com a vegades la
velocitat d’alguns vehicles és important, la gent ve llençada.

El Sr. Comas diu que fins divendres aquell semàfor parava quan
volia. Jo, explica, he estat parat en el semàfor i un vehicle que em
venia al darrera m’ha avançat.

Actualment, indica el Sr. alcalde, el semàfor està regulat per tal
que es dispari si s’excedeix d’una determinada velocitat. Fruit de
l’acord signat amb l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera,
nosaltres hem començat a aplicar alguna de les recomanacions o
indicacions de la Diputació de Barcelona.
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Prec que formula el grup municipal del PP:

 En l’últim Ple, diu el Sr. Gómez, vaig demanar si podien
donar-nos compte del que li costen a l’ajuntament els
judicis que s’han fet (Sr. Morales, Sr. Galín...), així com
també si se’ns podia fer una fotocòpia dels resultats
del judici del Sr. Morales, perquè suposo que tenim
dret a saber-ho.

El Sr. alcalde contesta que això està en l’expedient. Es pot veure i
tenir-ne una còpia. No hi ha cap problema.

El Sr. Gómez diu que aquí passen moltes coses i ningú se
n’assabenta de res.

El Sr. alcalde explica que els serveis jurídics de l’ajuntament
obtenen sentències favorables i també alguna de desfavorable. Els
judicis costen el que costen, però l’ajuntament ha de defensar el
que entén que són els interessos del municipi i ha de seguir les
indicacions de la Fiscalia quan interpreta que determinats casos
s’han de tirar endavant judicialment.

Preguntes que formula el grup municipal d’ERC:

 Últimament el tren d’alta velocitat torna a ser notícia i
s’estan fent prospeccions geològiques en el terme
municipal de Sant Celoni. Ens pot explicar el regidor
d’Urbanisme com està aquest tema i què s’està fent?
Posteriorment també voldríem que els Serveis Tècnics
municipals elaboressin un informe de totes les accions
que ha realitzat l’equip de govern des de que el
Ministeri de Foment va presentar el primer projecte fa
deu anys fins al dia d’avui. És a dir, una mica l’historial
i els plantejaments de cara al futur en quant al tren
d’alta velocitat.

El Sr. alcalde puntualitza que el primer projecte d’un tren d’alta
velocitat el va elaborar fa deu anys la Generalitat de Catalunya, i
després va passar a dependre del Ministeri de Foment, que va
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apuntar algunes modificacions i algun traçat alternatiu en diversos
llocs.

Les actuacions de l’ajuntament s’han fet des de dues vessants: via
Consell Comarcal (que també ha estat treballant aquest tema) i
des de l’ajuntament com tal, mantenint contactes amb Urbanisme
de la Generalitat (que també hi diu la seva en aquest traçat)
perquè traslladi a Madrid la nostra opinió.

A la vista del traçat que es proposava i de l’estudi d’impacte
ambiental, l’ajuntament de Sant Celoni va formular un escrit
d’al·legacions posant de manifest aquells aspectes que es veien
negatius, com ara les cotes de la via fèrria al seu pas per la
Carretera de Campins (aquestes cotes es consideraven massa
elevades, amb el que això representa d’impacte visual dels talussos
i de gran transmissió del so).

Fa mes de mig any, continua explicant el Sr. alcalde, en un viatge
a Madrid amb el regidor d’Urbanisme, es va parlar amb tècnics del
Ministeri de Medi Ambient per exposar-los les nostres al·legacions i
els nostres arguments. Tot això va ser ben rebut per part d’aquest
Ministeri i posteriorment va aparèixer publicat al Butlletí Oficial de
l’Estat que en l’estudi d’impacte ambiental definitiu es recollien les
nostres al·legacions.

Ara s’estan fent els estudis geològics del terreny, per després
passar a fer el projecte constructiu, i hem de vigilar perquè les
mesures correctores que ha introduït el Ministeri de Medi Ambient
també quedin recollides en aquest projecte. Si desitgeu qualsevol
aclariment més, el regidor d’Urbanisme està a la vostra disposició.

 En una entrevista que li van fer en una publicació local,
el Sr. alcalde va dir que a mitjans d’aquest any 2002
passaria a ser diputat provincial i, per tant, la seva
dedicació a l’ajuntament no seria de tantes hores com
actualment. En quina data serà la bona nova?

El Sr. alcalde respon que això serà segurament dins d’aquest
primer semestre de 2002. Es tracta del relleu de l’únic diputat
provincial que correspon a la zona d’Arenys de Mar, càrrec que
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ocupava el Sr. Santiago Fontbona, fins fa poc alcalde d’Arenys de
Mar pel PSC (ara l’alcalde és d’ERC segons un pacte de govern).

Les funcions que jo faré a la Diputació no seran de diputat
responsable de cap àrea, sinó que estaré a les comissions
oportunes i en els Plens que es convoquin, que normalment són
mensuals. El dia té moltes hores i la meva dedicació a l’ajuntament
serà tan intensa com ara.

Preguntes que formula el grup municipal d’ERC:

El Sr. Figueras demana al Sr. alcalde si pot cedir la paraula a la
Sra. Lechuga per a que formuli una pregunta i un prec referits a La
Batllòria.

El Sr. alcalde no hi té cap inconvenient.

 Quan es va dir que es faria la reforma de l’enllumenat
públic del casc antic de La Batllòria, es va dir que
s’aprofitarien les canalitzacions que faria l’empresa
Gas Natural per instal·lar el gas. Però el gas no es posa
i ara s’han d’obrir els carrers només per a l’enllumenat.
Incrementarà això el preu de les obres per a la
instal·lació del nou enllumenat?

El Sr. Pujol respon que són dues coses separades, però la voluntat
de la regidoria de La Batllòria era de poder-les unir. Per la meva
part, diu, vaig manifestar que seria interessant poder fer les dues
actuacions alhora per no haver d’obrir dues vegades els mateixos
carrers. S’han mantingut contactes amb Gas Natural i de moment
no sembla que aquesta companyia estigui interessada en ampliar la
instal·lació de gas a La Batllòria perquè han elaborat un estudi i
diuen que no els hi surt rentable. Van dir que tornarien a fer un
altre sondeig entre la gent de La Batllòria, que em sembla que
encara no han fet. La reforma de l’enllumenat públic de La Batllòria
és un tema apart, que es començarà aviat.

Si ara s’obren els carrers, diu la Sra. Lechuga, per posar els nous
llums i després Gas Natural decideix instal·lar el gas, els carrers
s’hauran de tornar a obrir de nou. No se’ls pot apretar una mica?
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Em sembla de calaix que el gas s’hauria de posar i que s’hi
connectés qui vulgués.

El Sr. Pujol respon que Gas Natural és una empresa privada que es
regeix pels seus estudis de rendabilitat. La meva intenció, explica,
era que s’aprofitessin les obertures de l’enllumenat per fer les
canalitzacions generals del gas, no les particulars. Però si la
companyia no hi veu possibles clients, diu que la inversió haurà
d’esperar. Els podem apretar una mica, però, fins a quin punt? No
ho sé.

La Sra. Lechuga diu que no veu bé que ¾ parts del poble de La
Batllòria tinguin gas i la resta es quedi sense.

El Sr. Pujol indica que la part que té gas és la zona de nova
urbanització de La Plana de La Batllòria i una part del nucli antic
(que es va fer aprofitant que s’instal·lava el gas a La Plana). En la
resta dels poble s’han de fer noves xarxes, i això vol dir una
inversió que la companyia no vol fer perquè diu que no li surten els
números.

El Sr. Garcia intervé per fer una clarificació. Quan a Sant Celoni
encara no s’havia desenvolupat cap pla parcial, si un veí volia el
gas havia de pagar el gust i les ganes. Quan es van començar a
urbanitzar els plans parcials va ser molt fàcil: ho voleu gas o aquí
posem corrent. El regidor Sr. Pujol té molt interès en aquest tema
del gas i, ja abans d’urbanitzar-se el sector de La Plana, ell havia
mirat la possibilitat de poder gassejar tota La Batllòria. La
companyia Gas Natural va dir que no ho faria perquè la inversió no
li sortia a compte. I l’ajuntament va contestar que, si era així,
tampoc no instal·larien el gas al sector de La Plana. Finalment, a
raó d’això, es va arribar a un acord pel qual Gas Natural posaria el
gas a La Plana i també a una part del nucli antic (a les casetes).
Posteriorment s’han fet dues o tres reunions per intentar presionar
perquè s’instal·li el gas a la resta del poble de La Batllòria. Però
Gas Natural ho ha delegat en una empresa privada, que ha fet ja
una primera campanya per buscar clients i diu que no li surten els
números. En una reunió que va tenir lloc a l’ajuntament convocada
pel Sr. alcalde, es va demanar als representants de l’empresa que
fessin l’esforç de fer-ho, i es van comprometre a realitzar una
segona campanya. Torno a repetir que tractant-se d’una empresa
privada és molt difícil poder-los obligar-los a fer res, però sapigueu
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que l’ajuntament ha fet molta pressió en aquest tema del gas a La
Batllòria i que el regidor Sr. Pujol ha tingut molt interès en que això
fos així.

Prec que formula el grup municipal de CiU:

 Donat que tenim una entrada nova a La Batllòria, ara hi
ha dues entrades, i aquesta altra entrada és molt
perillosa. No hi ha previst fer res? perquè anirem
gairebé a un accident per mes... I també caldria
col·locar la senyalització que l’any passat ja estava
pressupostada, si més no a les casetes perquè també
aquí hi ha hagut accidents.

Tens tota la raó diu el Sr. Pujol a la Sra. Lechuga. I per diversos
motius. Efectivament es tracta d’un encreuament perillós, on ja hi
ha hagut diversos accidents. En el pressupost de l’any passat ja
estava prevista una partida per senyalització de les vies públiques
de La Batllòria, que pujava a un milió i mig de pessetes.
Inicialment la Policia Local va elaborar un projecte de les senyals
que farien falta. Això ja va requerir un temps. Després des del
Departament de Compres es va negociar amb vàries empreses
subministradores de senyals i finalment ja les tenim. Les senyals
estan guardades al magatzem de La Batllòria, esperant que ens les
vinguin a col·locar. Aquesta col·locació es farà per fases: la primera
fase correspon al sector de les casetes (recentment urbanitzat), la
segona seria la zona del casc antic (on s’ha de fer la modificació de
la xarxa d’enllumenat públic), i l’última fase seria el sector de La
Plana (on només cal complementar les senyals que ja estan
instal·lades). Com la Sra. Lechuga ha dit, el procés ha sigut lent
perquè, malgrat que estava previst en el pressupost de 2001,
l’administració ha de comprar el més barat amb la mateixa
qualitat. Ens ha passat gairebé com a la Carretera Vella...

El Sr. alcalde demana als grups municipals que en endavant els
precs es formulin com a precs, tal com ha de ser, i no en forma de
preguntes indirectes.

Pregunta que formula el grup municipal d’IC-V?:
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 Quan s’inaugurarà l’aparcament de l’Hospital?

El Sr. alcalde explica que d’entrada no està prevista cap
inauguració. Em sembla que els cotxes ja hi estan aparcant. Aquest
és un exemple de la tendència que segueix aquest equip de govern
de posar aparcaments al servei de la població i, en aquest cas, de
l’Hospital.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la
sessió a la 1:00 hora 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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