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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 12 DE MARÇ DE 2002.

Sant Celoni, 12 de març 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
extraordinària 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.
El Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol
comentar alguna qüestió relacionada amb l’ordre del dia d’avui.
Pren la paraula el Sr. Pujadas i explica que vol parlar sobre les
obres de la Carretera Vella. Jo pensava, diu, que en l’últim Ple
extraordinari que es va convocar sobre aquest tema, parlaria algun
dels membres de la comissió de seguiment de les obres. Però no va
parlar ningú i per això jo voldria avui fer algun comentari al
respecte.
No cal dir que la majoria dels veïns estem en desacord amb
l’execució del projecte de reforma de la Carretera Vella perquè és
una aberració que s’hagi destrossat un carrer que estava bé només
per fer-hi algunes millores. Això és un malbaratament de cabdals
públics i vostès, com a representants polítics que han de vetllar
pels nostres interessos, haurien de ser els primers en reconèixer-
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ho i en veure que Sant Celoni té altres prioritats. No es pot fer
malbé un carrer perquè s’ha aprovat amb el “corró” (com és diu
vulgarment) de la majoria absoluta, en contra de l’opinió dels veïns
i de tots els grups polítics de l’oposició. Però ja ho heu tirat
endavant i suposo que no fareu cap pas enrera.
Hi ha una altra qüestió que el regidor d’Urbanisme, Sr. Garcia
Mundet, hauria de saber: la dimensió de la calçada entre voreres
és insuficient. Ens trobarem amb uns col·lapses circulatoris
continuats perquè no serà possible el pas d’un autocar o d’un
camió si hi ha estacionat un vehicle d’abastament de carn o de
queviures (que solen tenir una amplada de 2,60 m). Això
provocarà unes cues periòdiques que acabaran col·lapsant tot el
poble. Suposo que heu pensat en reduir l’amplada de les voreres,
perquè sinó ens convertirem en un poble troglodita que encara ha
de fer servir el transport tirat per animals.
El Sr. alcalde diu que, si no hi ha cap més persona del públic que
vulgui fer ús de la paraula, li agradaria fer alguna puntualització
respecte del que s’ha exposat. Sempre és bo, diu, conèixer les
opinions dels veïns i hem escoltat al Sr. Pujadas amb tot respecte.
S’ha de dir, però, que en tots els municipis sempre hi ha carrers
que estan urbanitzats de fa molts anys, que requereixen un
projecte de millora i un canvi radical de serveis perquè no estan a
l’alçada que els mateixos veïns demanden. I això és el que s’ha fet
en el projecte de la Carretera Vella, que inclou una reforma del
clavegueram, noves instal·lacions elèctriques soterrades, millores
en el servei de telefonia, etc. És el que acostumen a fer molts
municipis en les seves parts més antigues, i que només faltaria que
no es fes.
Recollim el que ha comentat el Sr. Pujadas sobre l’amplada de la
calçada i de les voreres perquè no passi el que ha comentat que
podria passar, de possibles col·lapses en la circulació de vehicles.
No cal oblidar, però, que fins ara les vores eren molt estretes i
provocaven que alguns vehicles d’alçada topessin amb les
balconades. Així mateix, les voreres també s’han d’eixamplar a la
mida que requereix tota la normativa per a l’eliminació de barreres
arquitectòniques. S’estudiarà aquest tema i es mirarà de fer
compatible una cosa amb l’altra.
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També voldria comentar, continua dient el Sr. alcalde, que tots els
grups polítics estem a favor de l’arranjament dels carrers del
municipi. Altra cosa és que discutim el percentatge que s’ha de fer
pagar als veïns en el tema de les contribucions especials. Però tots
els grups han manifestat el seu acord en anar millorant la nostra
vila, tant pel que fa als barris que no estaven asfaltats com
aquelles zones més cèntriques amb carrers urbanitzats des de fa
30 ò 40 anys, i en els que de tots és perceptible que cal una
millora. S’ha fet, per exemple, una reforma de l’enllumenat públic
de molts carrers de Sant Celoni perquè les instal·lacions de 15 ò 30
anys enrera eren molt diferents de les que s’exigeixen actualment i
que demanem nosaltres mateixos com a ciutadans. Això s’ha fet a
gran quantitat de carrers, amb l’acord dels veïns i amb aplicació de
contribucions especials amb el 50% a càrrec dels veïns, com és
costum en aquest ajuntament en obres millora que no suposen
només una nova implantació de serveis. En el cas de la Carretera
Vella hem mantingut aquesta tònica perquè creiem que és just per
a tothom.
A continuació, després d’aquestes intervencions, es procedeix a
tractar els punts continguts a l’ordre del dia de la sessió.
1.INFORMACIÓ
SOBRE
L’ESTAT
DE
LES
OBRES
D’URBANITZACIÓ DE LA CARRETERA VELLA DE SANT CELONI.
El Sr. alcalde diu que l’equip de govern creu que és important
informar als veïns de la Carretera Vella i del municipi en general,
de tot el que s’ha fet darrerament en les obres d’arranjament de la
Carretera Vella, de la situació en el dia d’avui i de la programació
que es preveu. Per això s’ha inclòs aquest punt en l’ordre del dia i
s’ha passat (o es passarà) un full informatiu a totes les cases del
municipi.
El dia 22 de febrer es va celebrar un Ple extraordinari, demanat
pels diferents grups per tal que s’informés sobre la situació de les
obres de la Carretera Vella. Des d’aleshores, el que s’ha fet és
buscar el desllorigador d’un tema tan complex com aquest, la
resolució del qual podia haver durat molt de temps. Com ja es va
explicar, la Comissió de Govern celebrada el dia 19 de febrer va
declarar la resolució del contracte amb l’empresa SATHER,
adjudicatària de les obres de la Carretera Vella. A partir d’aquí
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l’equip de govern ha treballat en fer possible que les obres
s’adjudiquessin a una nova empresa. El dia 27 de febrer SATHER
va presentar un escrit d’al·legacions i en aquesta mateixa data, la
Comissió de Govern (convocada especialment per a aquest
assumpte) va acordar la resolució de les al·legacions formulades.
En data 1 de març es va convidar a ELECNOR (empresa que va
quedar classificada en segon lloc en el concurs convocat per a
l’adjudicació de les obres de la Carretera Vella) per si tenia interès
en continuar les obres. El dia 5 de març aquesta empresa va
declinar la invitació. Paral·lelament s’havia contactat amb
l’empresa classificada en tercer lloc, CONSTRUCCIONS DEUMAL, la
qual el mateix dia 5 de març va dir que es veia capaç de prosseguir
l’obra. Aquell mateix dia es va convocar una Comissió de Govern
per adjudicar la continuació de les obres d’arranjament de la
Carretera Vella a CONSTRUCCIONS DEUMAL per l’import de
98.944.318 pessetes, que correspon a l’oferta presentada
inicialment per l’empresa.
Actualment s’ha començat a fer una revisió les escomeses, una per
una, perquè no quedin ensotades i tard o d’hora sorgeixin
problemes. En pocs dies s’acabarà aquesta revisió i aleshores ja es
podran continuar les obres a un ritme normal per fases com el que
ha de tenir una obra d’aquestes característiques, evitant de
provocar les mínimes molèsties possibles al municipi i especialment
als veïns que en pateixen les conseqüències. És d’esperar que les
obres acabin satisfactòriament en un temps prudencial d’uns 5
mesos aproximadament, que era el termini previst inicialment per
a l’execució dels treballs.
Pren la paraula el Sr. Comas i diu que té diverses qüestions per
plantejar. En primer lloc, quan es va convocar el Ple extraordinari
per informar de la Carretera Vella és perquè ho van demanar tots
els grups de l’oposició. Això no ho ha dit el Sr. alcalde.
El Sr. alcalde indica que sí ho ha dit.
El Sr. Comas precisa que només s’ha dit que la convocatòria del Ple
es va demanar “pels grups”. Voldria que aquesta qüestió quedés
clara. Per altra part, què ens ha costat trencar el contracte amb
l’empresa SATHER? En el tema econòmic, si les obres pugen més
diners, a càrrec de qui aniran, dels veïns o del municipi? Finalment
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és de desitjar que a partir d’ara la gestió de les obres de la
Carretera Vella sigui millor de la que s’ha fet fins ara.
El Sr. alcalde respon que s’està acabant de tancar el tema de les
certificacions d’obres. No cal perdre de vista que el més important
és que es reprenguin els treballs i que el carrer no estigui en la
situació que està ara. Tal com vam dir en el Ple extraordinari del
dia 22 de febrer, el que interessava era poder contractar en el
menor temps possible a una empresa que garantís la continuació
de l’obra, i això és el que s’ha fet. Els tècnics de l’ajuntament
determinaran quina part dels treballs executats per SATHER és
poden certificar com a obra realment realitzada i en condicions. Si
després l’import final ascendeix a més diners del previst
inicialment, l’ajuntament intentarà de totes les maneres que això
no repercuteixi en els veïns, tal com ja vaig dir en el Ple
extraordinari.
Pel que fa a la gestió de les obres de la Carretera Vella, en aquell
Ple ja es va abundar molt en que aquesta és la primera experiència
que ens trobem a l’ajuntament de Sant Celoni d’un incompliment
per part del contractista i d’una obra que no funciona. Per
desgràcia altres administracions també han patit experiències
similars, ja sigui perquè l’empresa contractada no ha funcionat o
perquè ha fet suspensió de pagaments. Malauradament el temps
de resolució d’aquests problemes sol ser molt més gran del que
s’ha produït aquí a Sant Celoni. En el nostre cas, per sort, hem
pogut resoldre la situació als pocs dies de la finalització del termini
que SATHER tenia per executar l’obra.
El Sr. Garcia precisa que, pel que fa a les certificacions d’obres,
SATHER demana un total de 21 milions de pessetes. Per demanar
que demani el que vulgui però, com ha dit el Sr. alcalde, se li
pagarà el que estipuli el tècnic director de l’obra. Del que
ascendeixi l’obra realment realitzada, se li restaran les despeses
dels treballs fets per la brigada municipal i les factures de
l’empresa que ha posat el formigó i les diverses passades de sauló.
Per fer la liquidació final a SATHER, des d’aquest matí s’estan
comprovant totes les clavegueres, ja que existeix el compromís de
que totes les reparacions que s’hagin de fer en aquestes
clavegueres aniran a càrrec de l’empresa.
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A continuació intervé el Sr. Alsina i diu que en l’anterior Ple
extraordinari el grup municipal d’ERC va demanar responsabilitats
polítiques al regidor d’Urbanisme. Voldria que quedés clar que
aquesta petició de responsabilitats no era pel fiasco de l’obra, sinó
per la manca de transparència i d’informació del Sr. Garcia Mundet.
Avui hem de demanar responsabilitats econòmiques. Esperàvem
que l’equip de govern ens presentaria un informe amb una
valoració de tots els danys, de les despeses de la brigada
municipal, de les factures presentades per l’empresa ALLUÉ, del
cost de la maquinària, dels perjudicis als veïns, etc. Entenem que si
aquesta valoració no s’ha portat avui al Ple, se’ns farà arribar un
informe del que ha pujat aquest fiasco, de qui el pagarà i de com
es pagarà. Esperem que partir d’ara l’obra vagi be, i que se’n doni
informació a tots els grups polítics municipals de la millor manera
possible. No com s’ha fet en aquest Ple, perquè de l’adjudicació a
una nova empresa s’ha informat primer a la comissió de veïns (que
em sembla perfecte), després a la premsa i per últim als regidors
de l’oposició, que ens en vam assabentar el divendres. Ens
queixem de manca d’informació i resulta que es fa un comunicat de
premsa abans de parlar-ne amb els regidors de l’oposició. Si volem
que les coses vagin bé, mirem de fer-les ben fetes. Avui
demanàvem simplement que presentéssiu un informe amb els
danys i amb les responsabilitats econòmiques, i no ho heu
presentat. Ens dieu que l’obra de la Carretera Vella s’ha adjudicat a
una nova empresa que es diu CONSTRUCCIONS DEUMAL (malgrat
que tothom sap que ho farà l’empresa ALLUÉ) i esperem que vagi
bé, que l’obra funcioni, que es faci en els terminis previstos i que
no porti més maldecaps als veïns i als ciutadans de Sant Celoni.
Aquest full informatiu que heu passat és molt maco i molt
entenedor, però és certament partidista.
El Sr. alcalde contesta que, del que ha manifestat el Sr. Alsina de
manca de transparència, res de res. Els veïns de la Carretera Vella
que formen part de la comissió de seguiment saben que
contínuament s’han fet reunions per tractar de l’execució de les
obres (que no tiraven endavant i que van presentar problemes al
cap de poc temps d’iniciar-se). Aquests veïns han pogut fer un
seguiment constant i transparent de totes les actuacions. El mateix
dimarts dia 5 de març, abans de la Comissió de Govern en què va
adjudicar-se l’obra a la nova empresa, es va fer una reunió amb la
comissió de veïns per informar-los del que s’anava a fer.
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Jo crec que les coses es poden dir de diferents maneres. Si no
recordo malament, les convocatòries de les Comissions
informatives celebrades el passat divendres estaven repartides des
del dimarts i qualsevol regidor de l’oposició podia haver vingut a
demanar informació el dimecres, el dijous o el mateix divendres
durant tot el dia, i no esperar a les reunions de les Comissions
informatives al vespre. Em sembla que tots els regidors (tant si
estan al govern com si estan a l’oposició) han de tenir una
dedicació i, des del moment en què van rebre l’ordre del dia d’una
Comissió informativa on es deia que s’informaria sobre les obres de
la Carretera Vella, podien haver acudit a l’ajuntament i disposar de
tota la informació que volguessin.
Per altra part, continua exposant el Sr. alcalde, pensar que avui ja
es podria disposar d’una relació de tots els costos de l’obra és
pecar d’ingenuïtat perquè, com ja hem explicat abans, des d’aquest
matí i durant dos o tres dies s’estan aixecant totes les connexions
al clavegueram per veure si s’han fet bé o no per part de SATHER.
Jo personalment he estat avui a l’obra i he vist que algunes
escomeses no estaven ben fetes. Convido al Sr. Alsina a que passi
per l’obra i pugui també veure-ho. Es trigarà uns dies a comprovar
totes les connexions i a fer una relació dels desperfectes que s’han
d’imputar a l’empresa, però és important estar-hi a sobre per tal de
deixar les escomeses en condicions adequades i perquè la nova
empresa adjudicatària pugui portar l’obra a un ritme normal. En
definitiva, no és el moment de poder tenir avaluats tots els costos
perquè encara s’està en la fase de reparar i resoldre les malifetes
que es puguin detectar en la part d’obra executada fins ara.
El Sr. Garcia diu que sembla que a vegades tinguem mala
memòria. Si recordem, abans del Ple extraordinari del dia 22 de
febrer constaven en l’expedient unes fotografies on es veuen
diverses escomeses malmeses i el cost que va representar repararles. El procés ara és molt fàcil: es tracta de detectar totes les altres
escomeses en mal estat i sumar els costos. Això ja hi era a
l’expedient, no és que ens ho hàgim inventat ara. En quant a la
història de la manca de transparència i d’informació, dimarts
passat després de la reunió amb els veïns i de la Comissió de
Govern, jo li vaig dir a vostè (referint-se al Sr. Alsina) que les
obres de la Carretera Vella continuarien. És correcte o no? No
desinformem, demana el Sr. Garcia, donem un cop de mà per a
que tot això vagi bé i que no sigui a la inversa.
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Pren la paraula el Sr. Figueras i manifesta que el grup municipal de
CiU està d’acord amb el que ha dit el Sr. alcalde sobre la millora
dels carrers, perquè això representa un benefici per a tot el poble i
per a tots als ciutadans de la vila. Però, com ja venim manifestant
en reiterades ocasions, moltes vegades no estem d’acord amb el
sistema de finançament d’aquestes millores, que sovint es fan
recaure en els veïns. Així mateix, considerem que en moltes
ocasions les obres de millora es fan necessàries perquè no s’ha dut
a terme un treball de manteniment. Recordo que en la primera
reunió en la que es va plantejar l’arranjament de la Carretera Vella
un veí ja explicar que vivia a Sant Celoni des de feia bastants anys
i no recordava que s’hagués fet mai cap tipus d’obra de
manteniment a la Carretera Vella. Si s’hagués anat fent un
manteniment potser després el projecte d’arranjament no seria tan
car i tal vegada no s’hauria de finançar a través de contribucions
especials. Però no insistirem més en aquesta qüestió perquè és un
tema en què cada grup municipal ja ha manifestat la seva posició i
els veïns ja la coneixen.
El que sí voldríem, continua exposant el Sr. Figueras, és matisar
una mica aquesta qüestió de la informació en què algunes vegades
es posa de manifest una certa falta de consideració de l’equip de
govern envers els grups de l’oposició. Per exemple, havent-se
demanat per part dels grups municipals la convocatòria d’un Ple
extraordinari perquè s’informés sobre les obres de la Carretera
Vella, resulta que els grups de l’oposició i els veïns de Sant Celoni
ens vam assabentar per la premsa (va sortir a El 9 nou d’un o dos
dies abans) que l’ajuntament havia rescindit el contracte amb
SATHER (potser els únics que ho sabien eren els membres de la
comissió de seguiment). Per altra part, en el full informatiu que
presenta avui l’equip de govern (l’he vist ara tot just a l’entrar al
Ple) no hi sé veure cap xifra. Estem d’acord en que l’import de les
indemnitzacions és difícil de determinar en aquest moment,
segurament SATHER demanarà molt i l’ajuntament voldrà pagar
menys. Però és que en el full no apareix ni la quantitat per la que
es va adjudicar inicialment l’obra, ni la quantitat per la que
s’adjudica ara a CONSTRUCCIONS DEUMAL. En definitiva, el full
conté molta informació, però no aquella informació que entenem
que és essencial i que s’hauria de tenir. Crec que hauria sigut bo
posar aquestes xifres en el full informatiu.
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Una altra qüestió és que l’import que es va aprovar finançar per
contribucions especials, si no recordo malament, era de 105
milions de pessetes. En aquesta xifra hi havia una part que era el
pressupost pròpiament de l’obra, que ascendia a 99,5 milions, i
també hi havia unes quantitats pel projecte i per la direcció tècnica
de l’obra. Voldria saber si el projecte i la direcció tècnica es fan
externament a l’ajuntament o com es destinen aquestes quantitats.
Per altra part, prossegueix el Sr. Figueras, ha dit el regidor
d’Urbanisme que la primera adjudicatària de les obres es faria
càrrec dels desperfectes i d’aquelles qüestions degudes a una mala
execució de l’obra. Però sembla ser que hi ha també una sèrie de
reclamacions de diversos veïns presentades a l’ajuntament. Voldria
saber si aquestes reclamacions també seran assumides per
l’ajuntament o es carregaran a l’empresa. Quina idea teniu al
respecte d’aquesta qüestió?
En relació a les Comissions informatives, ha comentat el Sr. alcalde
que des del moment en que es reparteix la convocatòria a tots els
regidors, es té la possibilitat de consultar els expedients. Haig de
dir que no seria la primera vegada que, havent-se convocat les
Comissions informatives, he vingut a l’ajuntament a veure els
expedients inclosos en l’ordre del dia i aquests no estaven
disponibles perquè s’hi estava treballant encara. No passa res
perquè tornes a venir l’endemà o t’esperes a la Comissió
informativa que, com el seu propi nom indica, té la funció
d’informar, principalment als regidors de l’oposició que som els qui
tenim una menor dedicació. Hem de recordar que la dedicació dels
regidors de l’oposició i la dels regidors de l’equip de govern és
diferent perquè uns tenen unes responsabilitats de govern i els
altres no. Això també comporta que els regidors de l’equip de
govern rebin unes retribucions que els regidors de l’oposició no
rebem. Aquestes són, en síntesi, totes les qüestions que el grup
municipal de CiU volia plantejar i que m’agradaria que es
responguessin en la mesura del possible.
El Sr. Garcia respon que la liquidació econòmica que es negociï
amb SATHER es farà en base a les directrius que doni el director de
l’obra, que és un tècnic municipal. L’empresa pot demanar molts
diners, però el director de l’obra és qui coneix realment el que s’ha
fet perquè hi ha estat a sobre. En aquests moments jo tinc un
import aproximat, però no ho puc dir fins que no m’ho certifiqui el
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tècnic director. Ho heu d’entendre. El que sí és cert és que totes les
despeses ocasionades (brigada, maquinària d’altres empreses i
desperfectes) es restaran del que hagi de cobrar SATHER. A la
Secretaria municipal hi ha tot l’expedient administratiu i qualsevol
regidor pot anar-lo a veure. Responent a una altra de les preguntes
del Sr. Figueras, en l’acord d’imposició i ordenació de contribucions
especials es va incloure el preu de direcció d’obres i de redacció de
projecte. En aquell moment no se sabia qui portaria la direcció de
les obres. Ara podem dir que la direcció la porta una persona dels
Serveis Tècnics municipals. Així mateix, el projecte d’obres també
es va fer des dels Serveis Tècnics. Posteriorment es va passar una
nota als veïns informant-los de qui era l’empresa adjudicatària de
les obres, per quin preu s’havien adjudicat i l’import de la
subvenció atorgada. Tot plegat era ben diferent a les xifres que
s’havien aprovat en l’acord de les contribucions especials. Si hi ha
algun veí aquí, se’n recordarà. Per altra part, respecte del que s’ha
dit de les retribucions que reben els regidors de l’equip de govern
per la seva dedicació, aquí hi ha molt a discutir. Si ho calculem,
hauríem de veure a quin preu ens surten les hores...
El Sr. alcalde considera que el Sr. Figueras ha fet un comentari
agosarat quan ha dit que a la Carretera Vella no s’hi havia fet mai
cap feina de manteniment. Si és que no s’ha fet, no deu ser només
en aquests darrers anys, deu ser de sempre que no s’ha fet el
manteniment... Jo considero que a la Carretera Vella li calien unes
millores importants. De la mateixa manera que, com ja he explicat
abans, en els darrers anys estem procedint a canviar l’enllumenat
públic de molts carrers del municipi, tant de Sant Celoni com de La
Batllòria, no només per adequar-nos als requeriments legals, sinó
també a les demandes de qualitat que exigeixen els veïns. Si algun
regidor de l’oposició ha passat per les obres de la Carretera Vella
haurà observat algunes coses que no es veuen aparentment, com
ara l’estat lamentable i les males condicions de la xarxa de
clavegueram i de les conduccions, i entendrà la conveniència de
canviar-ho i d’adequar-ho a les dimensions que avui en dia es
requereixen. Per altra banda, el Sr. Figueras ha fet un comentari
sobre el full informatiu i les xifres econòmiques. El preu
d’adjudicació de les obres a SATHER va ser de més de 93 milions
de pessetes i l’oferta presentada per CONSTRUCCIONS DEUMAL
era de gairebé 99 milions (la diferència entre una i altra no arriba a
6 milions de pessetes). A la mesa de contractació que va fer-se el
dia 6 de juny de 2001 es va parlar de les quatre empreses que es
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presentaven al concurs i dels imports de les seves ofertes. En
aquest ajuntament es convida a les meses de contractació a tots
els grups de l’oposició amb convocatòria formal (amb noms i
cognoms). Hi ha algun membre de l’oposició que sol venir gairebé
sempre a totes les meses, però hi ha altres regidors que no
acostumen a venir mai. Però si no s’assisteix a les meses, sempre
es pot venir a l’ajuntament a consultar els expedients de
contractació per tenir-ne coneixement. Com ja he repetit, per
l’equip de govern el més important és que s’ha pogut fer
l’adjudicació a una altra empresa, que en breu prosseguirà
l’execució de les obres, que és el que convé a tothom, als veïns i al
municipi, i acabar-la en un termini de temps raonable de 5 mesos
aproximadament. No cal dir que la Carretera Vella segur que
millorarà, així com les condicions dels veïns que hi viuen.
És cert, diu el Sr. Alsina, que dimarts passat a 2/4 d’una de la nit
(encara que es digui que no dedico hores a l’ajuntament) el Sr.
Garcia em va explicar a mi personalment l’acord que s’havia pres
aquell dia en relació al tema de la Carretera Vella. Però no es va
convocar formalment al conjunt dels grups de l’oposició fins al
divendres. Es va avisar abans a la premsa que als grups polítics
municipals. Aquesta és la queixa. Transparència en la informació
significa que avui se’ns podien haver explicat números tan simples
com quants diners s’han gastat fins al dia d’avui en la Carretera
Vella (quant en hores de la brigada municipal, quant en material,
quant pugen les factures de l’empresa ALLUÉ, etc). És a dir, un
“suma i sigue” que tothom entengui. El que està clar és que el dia
6 de març de 2001 es va aprovar el projecte tècnic d’arranjament
de la Carretera Vella i que el 6 de març d’enguany, després de tot
un any, es reprèn de nou l’obra. El grup municipal d’ERC entén que
l’obra ha de continuar endavant, però que hem de tenir clara la
qüestió econòmica. Què costarà a l’ajuntament de Sant Celoni i als
veïns de la Carretera Vella el fiasco d’aquestes obres? Avui aquí no
s’ha donat aquesta informació i això és manca de transparència.
Jo no sé, diu el Sr. Garcia, si és que no parlem el mateix idioma o
és que no ens entenem. Us estic dient que en l’expedient de la
Carretera Vella consten les feines que ha hagut de fer la brigada
municipal i el cost de reparació de les escomeses que han resultat
malmeses. Per fer la liquidació definitiva de la part d’obra feta per
SATHER és necessari acabar d’aixecar i comprovar l’estat de totes
les escomeses. Això és el que s’està fent ara. En l’expedient es pot
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veure que abans del Ple extraordinari del dia 22, el secretari
municipal ja deixa prou clar en el seu informe quin és el tràmit per
liquidar l’obra. No em faci dir coses que no hi són.
El Sr. Alsina diu que en l’ordre del dia del Ple aquest punt es titula
Informació sobre l’estat de les obres d’urbanització de la Carretera
Vella. Això vol dir que s’ha de donar tota la informació, i si aquesta
informació està a l’expedient, que es llegeixi i que es digui
públicament els diners que s’ha gastat fins ara l’ajuntament en les
obres de la Carretera Vella: tants diners en hores de la brigada,
tants en materials, tants en costos directes i tants en danys als
veïns... Si hem d’informar, informem. Sinó, desinformem.
Diu el Sr. alcalde que, a l’hora de fer la certificació final, hem de
tenir clar que serà el director tècnic de l’obra qui determinarà quins
han estat els treballs realment executats per SATHER. En aquests
moments s’estan avaluant totes les malifetes que s’han fet a l’obra,
així com les despeses que comporta el seu arranjament per part de
la brigada municipal i d’altres empreses. Tot això caldrà restar-ho
de la certificació o de l’aval bancari que l’empresa té dipositat a
l’ajuntament. Fins que no estigui tot calculat no es pot fer la
liquidació a SATHER. Donar xifres parcials no és la manera
adequada de funcionar administrativament. Així mateix, s’anirà
fent el seguiment de l’obra que reprèn CONSTRUCCIONS DEUMAL,
a qui se li han adjudicat els treballs per l’import de l’oferta que va
presentar en la licitació del concurs. I aquí es tancarà el tema de
l’obra de la Carretera Vella.
Pren la paraula el Sr. Arenas Serra per comentar diverses
qüestions. D’entrada, diu, celebro que el to del regidor Josep Alsina
sigui avui més moderat perquè recordem que en l’últim Ple
extraordinari, actuant com a portaveu dels grups de l’oposició, va
fer servir un to més bel·ligerant i una mica exagerat. En aquell Ple
va demanar la dimissió d’un regidor, entenem des de l’equip de
govern que sense sentit, i la veritat és que no vam voler-hi entrar
perquè en aquell Ple del que es tractava era de parlar del tema de
la Carretera Vella, d’informar als veïns i als grups de l’oposició i de
buscar solucions, i no de tenir una picabaralla política. Entenen que
avui les coses ja estan més encaminades i voldríem fer un breu
comentari sobre la intervenció del Sr. Alsina en aquell Ple de 22 de
febrer. Considerem que el to de prepotència, demanant i exigint
que l’ajuntament no es pot equivocar mai, no era l’idoni en aquell
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moment. A més a més, va fer servir d’una manera demagògica i
com a capçalera de la retòrica unes opinions iròniques, tretes de
context, sobre l’Operación Triunfo dels socialistes a Sant Celoni. En
aquell mateix context i parlant seriosament es comentava que
quan els grups de l’oposició critiquen a l’ajuntament pot ser per
dues raons: per alternativa política totalment lògica i respectable o
perquè l’equip de govern també a vegades s’equivoca, com és
normal i sense prepotència. El que sí que és prepotència és dir que
l’ajuntament no es pot equivocar mai.
I lligat amb això, continua dient el Sr. Arenas Serra, està també el
tema que s’ha comentat avui de la dedicació dels regidors. En la
mesa de contractació que va fer-se per a l’adjudicació de les obres
de la Carretera Vella (com en moltes altres meses) el Sr. Alsina no
hi era present, ni tampoc el Sr. Segarra, el seu assessor personal.
La dedicació a l’ajuntament pot fer-se de moltes maneres. No cal
dir, com ha manifestat el Sr. Alsina, que un dia estava a
l’ajuntament a 2/4 d’una de la nit. El que demanem és una
dedicació proporcional, sense tenir en compte les retribucions.
Dedicar-s’hi i treballar més. Per altra banda, vosaltres (referint-se
al grup municipal d’ERC) sabeu que més d’una vegada us hem
ofert la possibilitat de treballar des d’aquest equip de govern. Així
mateix, la dedicació ha de ser més i ha de ser sempre també.
Sempre vol dir no només quan algun col·lectiu aixeca la llebre, com
en el cas de la Carretera Vella. En algun moment, determinades
persones poden discrepar d’algunes decisions i volen donar la seva
opinió i les seves raons, perquè tenen uns interessos personals,
totalment lloables. No com entenem que feu vosaltres moltes
vegades, que ho feu servir com pur oportunisme polític. Exemples
d’això els tenim en el casos de l’Escola de música o de Derivados
Forestales, que demostren que alguns grups polítics només
treballen una mica quan algun col·lectiu aixeca la llebre en un tema
determinat.
Suposo, diu el Sr. Alsina, que per al·lusions haig de contestar, però
la meva contesta és molt simple: les paraules del Sr. Josep Arenas
queden en el aire, s’ha explicat molt bé, però han sigut 100%
complaents i entenedores per a tothom per veure com realment
l’oposició fa la feina ben feta i l’equip de govern s’ha sentit molest
per haver-la “cagat”.
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Intervé el Sr. Gómez. Jo, diu, després del gran respons que ens ha
fet el Sr. Arenas, només em queda demanar-vos perdó a tots per si
us he molestat amb alguna paraula que hagi pogut dir. Per un
polític com demostres que ets tu, totes aquestes coses són tan
tontes i tan infantils... Que ja ens afaitem! Aquí es diuen les coses
tal com s’han de dir i s’ha acabat. I no has de començar a retreure
si un regidor assisteix o no assisteix a les meses de contractació. Jo
he vingut a cada mesa i és com si no hagués vingut perquè heu fet
el que heu volgut, i prou. Deixem-ho estar.
El Sr. alcalde manifesta que l’explicació donada pel portaveu de
l’equip de govern, Sr. Arenas Serra, s’havia de donar i representa
la postura de tot el grup. El Sr. Gómez té l’oportunitat de parlar en
tots els Plens municipals, altra cosa és que no acostumi a fer-ho. I
si a les meses de contractació ve per a no res, per què ve? Té
l’expedient a la seva disposició, el seu parer és escoltat i pot votar,
com es fa en les meses de tots els ajuntaments. El que no és segur
que facin tots els ajuntaments es que es convidi a l’oposició.
M’agradaria veure què passaria si el govern estigués al revés... Per
l’experiència del temps que vaig estar a l’oposició, puc dir que en
moltes reunions no se’ns convidava mai als grups de l’oposició.
Crec que és bo recordar-ho. Tothom coneix la seva experiència de
govern i quan hi ha hagut eleccions la gent ha valorat la història de
cadascú i així han anat els resultats per a cadascú de nosaltres. Per
la nostra part, continuarem convidant als regidors que acostumen a
assistir a les meses de contractació perquè creiem que és un lloc
d’obligada participació, i els agrairem la seva assistència. Si no
assisteixen, com ha passat regularment, el que fem és que ja no
se’ls convoca, perquè es podria donar el cas (i en tenim
experiències) d’haver de trucar a un regidor i demanar-li que vingui
per poder tenir prou quòrum.
Per altra part, prossegueix el Sr. alcalde, les afirmacions del Sr.
Alsina són el seu punt de vista. Com ja deia l’altre dia, després
d’urbanitzar 30, 40 ò 50 carrers i de fer obres d’equipaments arreu
del municipi, no em sembla massa oportú dir que “l’hem cagat” en
un tema que no és culpa de l’ajuntament, sinó de l’empresa
adjudicatària, amb la que ja s’ha resolt el contracte. Si algun dia
vostè governa, l’experiència li dirà que, com en la vida normal,
sovint fem coses ben fetes però a vegades, si poguéssim tornar
enrera, algunes coses no les faríem de la mateixa manera... I si un
tema no funciona, hem de buscar solucions. En aquest cas, la
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solució està avui sobre la taula i l’obra de la Carretera Vella ja està
encaminada. És molt còmode això de dir “si poguéssim tornar
enrera”, però la responsabilitat de governar vol dir que quan una
cosa surt malament s’ha de buscar la solució. En aquest cas, la
solució s’ha trobat en poc temps i m’agradaria que els grups de
l’oposició consultessin amb altres ajuntaments on governen els
seus partits, com ho han resolt quan s’han trobat amb una cosa
que no ha funcionat. Seria segurament molt il·lustratiu i serviria
d’experiència perquè canviessin la seva valoració i enfoquessin de
manera diferent les seves paraules.
Intervé el Sr. Segarra i diu que, per al·lusions, vol recordar al
portaveu del grup socialista que el qui li està parlant és regidor
d’aquest ajuntament per representació del poble i, per tant, no és
un assessor del Sr. Alsina, sinó un company del mateix grup polític.
Per tant, diu, fent aquests comentaris vostè mateix ha demostrat la
falta de respecte que té, no a mi, sinó al poble. L’equip de govern
sempre està donant lliçons de com i de quina manera s’han de fer
les coses, de com ho fan els altres i de que bé que ho fem
nosaltres. Una cosa que està clara és que, en els dotze anys que
porten en el govern, vostès encara no han après a saber quan
s’han equivocat. I la funció de l’oposició és la de fer una crítica
constructiva. Vostès confonen i barregen una cosa amb l’altra. Han
de conèixer exactament quina és la feina de l’oposició. L’oposició
no ha de fer la feina de vostès. Vostès han estat nomenats per ser
equip de govern i per fer el treball. Nosaltres hi podem intervenir o
no. Però no oblidin que vostès tenen la majoria absoluta i per tant
anar a les meses de contractació o a altres reunions vol dir
solament anar d’oient. L’únic que els demano és que no donin
classes d’ètica a la resta de grups i que facin el favor de fer-se una
autoreflexió.
El Sr. Arenas Serra, també per al·lusions, agraeix al Sr. Gómez el
seu consell. Però faré servir, diu, les meves paraules i no les seves,
sempre que intervingui en aquest Ple. Al Sr. Josep Alsina, dir-li
només que jo he intentat que les meves paraules no se les endugui
el vent perquè eren molt concretes i es poden entendre molt bé. El
que venia a dir és que els atacs de prepotència sistemàtics per part
de l’oposició, legítima totalment (això ja s’entén i no cal que el Sr.
Segarra ens doni classes de política), no són una realitat. La
realitat és una altra: els errors i els problemes s’assumeixen, i es
tenen en compte els comentaris i les esmenes que es fan per part
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de l’oposició. Però aquesta retòrica fàcil que s’utilitza quan hi ha
veïns presents a la sala, aquest to, aquests comentaris de que “si
el corró”, de que “si la prepotència”..., no porten a enlloc perquè la
realitat no és aquesta. I això de demanar dimissions sense cap
sentit per unes errades que són totalment alienes a la gestió
municipal, em sembla que està fora de lloc.
El Sr. Garcia Mundet diu que això de la crítica constructiva ens ho
hauríem d’aplicar tots. Jo em brindo, com sempre m’he brindat, a
donar-vos qualsevol informació que demaneu. Cada dia sóc a
l’ajuntament i estic a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
Els veïns de la Carretera Vella també tenen tota la documentació
de l’expedient a la seva disposició, i val a dir que compten amb la
gran sort de tenir una comissió de veïns que controla l’obra fins a
l’últim detall.
Pren la paraula el Sr. Comas. Jo, diu, voldria manifestar dues
coses. Primerament, per al·lusions, està claríssim que aquí l’únic
que fa demagògia ets tu (referint-se al Sr. Arenas Serra). Això ja
passa de mullat... A mi se m’ha insultat de prepotent quan s’ha dit
que els grups de l’oposició fèiem prepotència, i jo no soc cap
prepotent. O no ho ha dit això? Està molt clar.
El Sr. alcalde demana al Sr. Comas que moderi les seves paraules.
El Sr. Comas replica que tots ens hem de moderar. Tornant al tema
de la Carretera Vella, hem parlat de que l’obra es continuarà, però
hi ha un tema molt important: com solucionem el problema de la
circulació. A mi el Sr. Capote em va ensenyar uns plànols de com
es regularia la circulació mentre duressin les obres, però què en
saben els veïns i el poble d’això? S’ha exposat en algun lloc?
Com molt bé sabeu, explica el Sr. Garcia, hi ha un estudi fet de
com distribuir la circulació de vehicles mentre durin les obres de la
Carretera Vella. El problema més greu que teníem era en el tram
de baix, perquè si es canvia la circulació d’un dels dos carrers
alternatius, podia haver-hi un col·lapse de circulació en el pas a
nivell de RENFE. Ahir es va fer una reunió sobre aquest tema amb
l’assistència de tècnics, Policia Local, empresa constructora i
companyies de serveis. La intenció de l’equip de govern és fer unes
notes informatives que es passaran a tothom, en què s’explica com
es regularà la circulació a mida es vagi fent cada tram. Abans m’he
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oblidat de respondre a una de les preguntes formulades pel Sr.
Figueras, referida a les reclamacions dels veïns pels danys
ocasionats. Una de les condicions prioritàries acordades en la
resolució del contracte amb SATHER és que aquesta empresa ha de
reparar tots els desperfectes ocasionats als veïns, via assegurança
o de la manera que sigui. D’entrada ja sé de dos casos que
SATHER ha anat a mirar per reparar-los.
El Sr. Comas insisteix en com es farà el seguiment de la circulació.
Com se n’assabentarà la gent?
El Sr. alcalde explica que la Carretera Vella es fa per fases. Com ha
comentat el regidor d’Urbanisme, en la primera fase en què estem
ara no es poden fer canvis de circulació i els vehicles s’han de
desviar pel carrer Sant Martí. Quan es facin els altres trams ja
estan estudiats els canvis de circulació que s’han de produir i dels
quals se n’informarà oportunament a tot el poble mitjançant uns
fulls informatius. Així que es comenci una nova fase es donarà
aquesta informació a la gent.
El Sr. Arenas Serra, per al·lusions, es dirigeix tant al Sr. Segarra
com al Sr. Comas: jo, diu, no he faltat al respecte a ningú i si això
s’ha entès així, no era la meva intenció. Està molt clar que jo no he
dit que l’oposició fos prepotent, el que deia era que els atacs de
prepotència que els grups de l’oposició imputen a l’equip de govern
no són la realitat. Això és el que deia. No he dit mai que l’oposició
fos prepotent. Potser no se m’ha entès bé o potser m’he explicat
malament. Jo parlava sempre dels atacs sistemàtics de prepotència
que s’imputen a l’equip de govern. O sigui que no he faltat al
respecte a ningú, ni tampoc als votants d’ERC. Altra cosa són les
interpretacions oportunistes o manipulades que se’n vulguin treure.
El Sr. alcalde diu que aquest punt ja ha estat prou debatut. Es
tractava de donar informació sobre els darrers passos que s’han
donat en les obres de la Carretera Vella i que tant els regidors de
l’oposició (malgrat que ja se’ls va explicar a la Comissió
informativa) com els veïns sabessin que l’obra estava adjudicada a
una nova empresa i que tirava endavant. Esperem que es puguin
complir els terminis d’execució previstos i que realment la
Carretera Vella sigui l’eix de circulació de Sant Celoni i estigui en
molt millors condicions de les que estava abans.
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Després d’aquestes intervencions, es transcriu a continuació l’escrit
en què s’informa a tots els regidors sobre l’estat de les obres
d’urbanització de la Carretera Vella.
I.- Qüestions anteriors al Ple de data 22 de febrer de 2002.
Primer.- La Comissió de Govern de 6 de març de 2001 va aprovar
definitivament el projecte d’urbanització de la Carretera Vella
redactat pels Serveis Tècnics de l’ajuntament.
Segon.- El dia 16 de juliol de 2001 l’ajuntament va signar el
contracte amb l’empresa SATHER SA amb un termini d’execució de
quatre mesos a partir de la signatura de l’acta de replanteig, la
qual es va signar el dia 18 de setembre de 2001.
Tercer.- El projecte tècnic estableix un pla d’etapes, que en el
moment de la seva execució han estat determinades de la manera
següent:
Del
Del
Del
Del

C/
C/
C/
C/

Anselm Clavé al C/ Sant Pere
Sant Pere al C/ Sant Martí
Sant Martí al C/ Alguersuari
Alguersuari al C/ Major

Quart.- Iniciades les obres en la seva primera fase, el dia 25
d’octubre de 2001, el tècnic director va informar que les obres
portaven un retard estimat de 24 dies segons el calendari i el
termini d’execució previst.
Per tot això la Comissió de Govern, en sessió del dia 6 d’octubre de
2001, va acordar incoar expedient sancionador contra l’empresa
constructora per incompliment dels terminis d’execució.
L’acord de la Comissió de Govern municipal es va notificar a la
legal representació de l’empresa en data 30 de novembre de 2001.
La mercantil SATHER HNOS SA va presentar escrit d’al·legacions en
data 21 de desembre de 2001, que han estat resoltes en sentit
desestimatori per acord de la Comissió de Govern de data 5 de
febrer de 2002.
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Cinquè.- En data 19 de novembre de 2001 per part del regidor
d’urbanisme va ser sol·licitat a la Secretaria municipal l’emissió
d’un informe envers la possibilitat d’iniciar un expedient rescissori
del contracte, informe que va ser emès en data 4 de desembre de
2001.
Sisè.- En data 30 de novembre de 2001 per part de la mercantil
SATHER SA es va presentar una petició d’exempció de
responsabilitat per danys a tercers, atès que els elements de
seguretat instal·lats no eren garantia per impedir l’accés als
vianants. En data 10 de desembre es va resoldre aquesta petició
en sentit negatiu, cosa que es va notificar als interessats el dia 18
de desembre de 2001.
Setè.- En data 6 de juliol de 2001 la Direcció General de Comerç
va atorgar a l’ajuntament de Sant Celoni una subvenció per valor
de 4.914.821 pessetes, corresponent al 10% de la inversió
prevista. El 27 de desembre de 2001 la subvenció atorgada no es
va poder justificar en la seva totalitat quedant reduïda a 700.916
pessetes.
Vuitè.- El dia 11 de desembre de 2001 l’empresa va sol·licitar la
suspensió del termini d’execució i els treballs des dels dies 15 de
desembre de 2001 fins al dia 7 de gener de 2002. Amb data actual
les obres no han estat encara represes, sense que hi hagi hagut
cap acte de suspensió per part de l’ajuntament de Sant Celoni.
Novè.- Per part del director facultatiu de les obres es va emetre
informe en data 13 de desembre de 2001 en el que es posa de
manifest la lentitud i ineficàcia en l’execució de les obres per part
del contractista, fins el punt que es van haver de prendre
iniciatives directes per part de la direcció facultativa a peu d’obra.
Desè.- El 7 de gener de 2002 es van citar els representants de
l’empresa contractista als efectes de tractar de la qüestió. El dia 9
de gener es va mantenir la reunió amb el Sr. Octavi Ollé, en
absència del màxim representant de l’empresa, on es va posar de
manifest la necessitat d’accelerar els treballs i de subsanar els
problemes d’inundacions a diversos immobles colindants amb les
obres.

20

Onzè.- En data 7 de gener de 2002 es va rebre proposta per part
del contractista en la que s’ofereix la continuació de les obres amb
un increment del 54,48% respecte l'import adjudicat i un
increment del termini d’execució de les obres de fins a 7,5 mesos.
Aquesta proposta va ser informada per part de la direcció
facultativa de l’obra per informe de data 24 de gener de 2001.
La petició va ser resolta en sentit denegatori per acord de la
Comissió de Govern municipal de data 5 de febrer de 2002.
Dotzè.- En data 8 de gener de 2002, previ informe de la direcció
facultativa de les obres de data 21 de desembre de 2001, es va
denegar
provisionalment l’aprovació de la segona de les
certificacions corresponent al mes de desembre de 2001, atès que
és disconforme amb els informes de la direcció facultativa de les
obres.
Notificada la resolució en data 9 de gener de 2001, el contractista
va presentar en data 22 de gener de 2002 escrit d’al·legacions que
va ser informat per la direcció d’obra el dia 5 de febrer de 2002. En
base a aquest informe, en data 11 de febrer de 2001, es van
resoldre les al·legacions formulades i denegada definitivament
l’aprovació de la segona certificació d’obra corresponent al mes de
desembre.
Tretzè.- El dia 17 de gener de 2002 per part de l’Alcaldia es
demanà informe de la Secretaria en relació amb la possibilitat de
rescissió del contracte, el qual va ser emès en data 21 de gener de
2002.
Catorzè.- En diverses dates compreses entre el dia 25 de gener i
el dia 6 de febrer de 2002 es van rebre escrits signats per diversos
propietaris colindants amb les obres, manifestant problemes de
filtracions als baixos de les seves propietats, cosa que va motivar
que, amb caràcter d’urgència, s’hagués d’actuar per la brigada
municipal d’obres, la qual cosa va revelar que l’origen de les
inundacions fou la incorrecta execució de les escomeses del
clavegueram de les finques a la canonada general.
En aquests escrits també es demana responsabilitat patrimonial per
danys patits en els béns dels particulars.
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Les actuacions esmentades es troben documentades als informes
emesos per part de l’aparellador municipal de data 5 de febrer de
2002.
Quinzè.- Amb data 7 de febrer de 2002 per part dels Serveis
Tècnics municipals s’emeté un informe en el que es relaten totes
les incidències ocorregudes durant l’execució de les obres, al qual
s’adjunta documentació acreditativa de tot el que en ell es
manifesta.
El dia 11 de febrer de 2002 ha estat tramès per part de la
mercantil SASTRE HERMANOS SA un escrit en el que es reclama la
resolució d’aquest expedient i en el que es dóna a entendre que
han suspès l’obra a la seva espera.
Setzè.- En data 15 de febrer de 2002 per part de la direcció
facultativa de l’obra s’informa d’una nova intervenció motivada per
la mala execució de les escomeses del clavegueram dels immobles
colindants amb les obres. En la mateixa data s’emet un altre
informe en el que es posa de manifest la necessitat de procedir a
prendre mesures d’assegurament del ferm de la via als efectes
d’evitar perills per a persones i bens.
Dissetè.- En data 18 de gener de 2002 expirà el termini total
d’execució de les obres objecte del contracte.
II.- Noves qüestions posteriors a la celebració del Ple de data
22 de febrer de 2002.
Primer.- Desprès de diverses incidències que obren a l’expedient,
la Comissió de Govern municipal, per acord pres en sessió ordinària
de data 19 de febrer de 2002, va declarar l’incompliment del
contracte per part de la mercantil SATHER SA, la resolució del
contracte administratiu, la incautació de la fiança, l’adopció de
mesures cautelars de cara a garantir la seguretat a la via pública i
l’obertura de la liquidació de l’obra.
Segon.- L’acord municipal fou notificat en legal forma a l’empresa
interessada i a la entitat avalista, atès que també es declarà com a
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incautada la fiança dipositada,
d’audiència de 10 dies.

amb

obertura

d’un

termini

Tercer.- En data 27 de febrer de 2002, per part de la mercantil
SATHER SA es va presentar escrit d’al·legacions a la resolució
contractual acordada, de tal manera que es desvirtuava la gravetat
dels incompliments i es demanava al mateix escrit la resolució
consensuada.
Quart.- En data 27 de febrer de 2002 la Comissió de Govern, en
sessió extraordinària, va acordar la resolució de les al·legacions
formulades estimant-les parcialment com també acceptar la
resolució consensuada del contracte, deixar sense efecte la
incautació de la fiança, modificar les mesures cautelars i mantenir
la liquidació de les obres. També s’acordà convidar a les empreses
que es presentaren al concurs, de tal manera que manifestessin el
seu interès en continuar l’execució de les obres.
Cinquè.- La resolució fou notificada a la mercantil SATHER SA en
legal forma el dia 1 de març de 2002, com també a l’entitat
avalista el dia 5 de març de 2002. No consta que fins a la data hagi
estat presentat recurs de cap classe.
Sisè.- En data 1 de març de 2002 es va convidar a la mercantil
ELECNOR SA per tal que manifestés el seu interès en participar en
la prossecució de les obres. El dia 5 de març de 2002 aquesta
empresa va declinar la invitació municipal.
Setè.- En data 4 de març de 2002 es va fer igualment amb la
mercantil CONSTRUCCIONS DEUMAL SA, rebent-se en data 5 de
març de 2002 escrit en el qual manifestà el seu interès en
continuar les obres d’acord amb l’oferta en el seu dia presentada.
Vuitè.- En data 5 de març de 2002 la Comissió de Govern
municipal procedí a l’adjudicació de la prossecució de les obres a la
mercantil CONSTRUCCIONS DEUMAL SA, acceptant la seva oferta.
Novè.- L’adjudicació ha estat notificada a la empresa amb data 7
de març de 2002.
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2.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE TÈCNIC
D’OBRES ORDINÀRIES DE REFORMA DE L’ATENEU MUNICIPAL
I CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL.
El Sr. alcalde indica que el regidor d’Urbanisme farà una breu
explicació per a tots els regidors i especialment per a la gent que
ens acompanya i pels oients de Ràdio Sant Celoni, del projecte de
reforma de l’Ateneu i construcció de l’escola de música municipal.
Per nosaltres, diu, es tracta d’un projecte molt important que
inclou l’adequació de l’escenari de l’Ateneu (la sala ja es va
reformar en el seu moment), la construcció d’una escola de música
i la construcció també d’una sala polivalent annexa.
El Sr. Garcia explica que l’escola municipal de música es construirà
al costat de l’Ateneu (just on hi ha l’antiga pista d’hoquei o de ball)
i tindrà l’entrada pel carrer Sant Josep. Està previst que la planta
soterrani serveixi com a magatzem tant de l’Ateneu com de l’escola
de música. A la planta baixa hi haurà la recepció i una espècie de
biblioteca, i a les plantes primera i segona s’ubicaran les aules
instrumentals i les no instrumentals. Annex a aquest edifici i en
direcció a la Carretera Vella es construirà una sala polivalent amb
capacitat per a 200 persones, sala que es podrà fer servir tant per
a balls com per a obres de teatre, com per a aula de música. I per
últim en el projecte està previst un edifici annex enfront de la
Carretera Vella que ens servirà com a taquilla, com a magatzem
del bar de l’Ateneu i com a sala de calderes. L’entrada principal de
l’Ateneu podrà ser ara per la Carretera Vella, on hi haurà una
marquesina i la taquilla.
El Sr. Giol diu que s’ha revisat el projecte i ha vist que l’entrada
principal de l’Ateneu serà per la Carretera Vella per la qüestió de
les taquilles que es construiran. Però no es fa cap accés directe des
del carrer perquè la paret de tanca no es treu. O sigui que s’haurà
d’entrar per les mateixes escales per les que s’accedeix al bar.
El Sr. Garcia explica que aquest projecte és un conjunt que inclou
l’escola de música, una sala polivalent i l’adequació de l’escenari de
l’Ateneu. Els tècnics redactors del projecte han previst que l’escola
de música tindrà entrada pel carrer Sant Josep. I per la banda de la
Carretera Vella, aprofitant que les escales existents són molt
amples, s’ha projectat una marquesina bastant gran per entrar a
les taquilles i un passadís que conduirà cap a la sala polivalent i cap
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a la sala de l’Ateneu, de manera que amb el nou projecte s’accedirà
a l’Ateneu per una entrada diferent a l’actual del carrer Germà
Emilià.
Però l’amplada de l’entrada no es canvia, indica el Sr. Giol. En el
projecte no consta cap nova entrada, el passadís queda mort a la
paret de tanca. S’haurà d’anar per l’entrada que ara té el bar.
El Sr. Garcia explica que, entrant per la Carretera Vella, a davant
tenim el bar i a mà esquerra tindrem la marquesina, l’entrada a les
taquilles i un passadís amb prou amplada que ens portarà a la sala
polivalent o a l’Ateneu. Per qüestió d’accessibilitat farà falta una
rampa per a minusvàlids. L’àmbit d’aplicació del projecte va des de
la façana del bar fins al carrer Sant Josep, incloent la part del
darrera de l’Ateneu que és on hi ha l’escenari.
És a dir, indica el Sr. Giol, que es deixa la mateixa entrada i s’hi
entra de costat. No s’hi surt directe?
El Sr. Garcia respon que el codi d’accessibilitat no recomana mai la
sortida directa als carrers. De tota manera es tindrà en compte
l’observació del Sr. Giol.
El Sr. alcalde explica que el projecte contempla l’entrada a l’escola
de música des del carrer Sant Josep i l’entrada a l’Ateneu, sala
polivalent i també a l’escola de música des de la Carretera Vella a
través d’un passadís ample. L’acabament d’aquesta entrada
principal s’haurà de definir mentre s’estigui fent l’obra. Ara mateix
hi ha les escales i una rampa per poder accedir al bar de l’Ateneu,
però segurament que això s’haurà de canviar per fer una entrada
digna. Amb la nova entrada s’aconseguirà també un estalvi
econòmic perquè amb una sola persona es podrà controlar l’accés
del públic. Ara a l’Ateneu es necessita una persona a la porta de
baix i dues més a les escales. La sortida és indiferent per on es faci
(normalment s’obren totes les portes al final dels espectacles).
El Sr. Giol assenyala que la vorera del carrer Sant Josep (on hi
haurà l’entrada de l’escola de música) és molt justa i per a més
seguretat de la canalla potser seria convenient utilitzar l’entrada de
la Carretera Vella. Per això jo deia que l’accés per la Carretera
Vella es fes tot recte amb unes noves escales enfront del nou edifici
que s’ha de construir, separant l’entrada del bar i la de l’Ateneu.
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El Sr. alcalde diu que tot això s’haurà de veure en el transcurs de
l’obra.
Intervé el Sr. Comas per preguntar per a quan està prevista l’obra i
quin sistema de gestió tindrà l’escola de música.
El Sr. alcalde respon que, pel que fa a la segona pregunta, el
sistema de gestió encara no està definit. És millor tenir-ho ben
pensat i decidir amb racionalitat per tal que l’escola funcioni bé. Es
disposarà d’assessorament per veure els avantatges i els
inconvenients de les diferents fórmules de gestió. També s’han
mantingut contactes amb altres escoles que tenen experiència i
s’ha assistit a jornades sobre la gestió d’escoles municipals de
música. Per altra part, avui es porta a aprovació inicial el projecte
de construcció de l’edifici, a partir d’aquí hi haurà un termini
d’exposició pública de l’expedient i finalment la seva aprovació
definitiva. També s’haurà de tramitar el préstec per al finançament
de l’obra i aprovar el plec de condicions per a la contractació dels
treballs. Aquest plec s’haurà de publicar als diaris oficials per a que
es puguin presentar les empreses que ho desitgin. Finalment
s’adjudicarà el contracte i ja es podrà començar l’obra. Intentarem
no esperar a què s’acabin els terminis i dur a terme els diferents
procediments (aprovació del projecte, sol·licitud de préstec i
contractació de l’obra) de manera paral·lela i coordinada.
Pregunta el Sr. Comas si es preveu que aquest any es comencin les
obres.
El Sr. alcalde respon que la idea és que enguany les obres estiguin
començades.
Pren la paraula el Sr. Alsina i manifesta que el grup municipal
d’ERC votarà a favor d’aquest punt perquè entén que l’escola de
música és un servei necessari per a Sant Celoni que ja fa anys que
hauríem de tenir. No sabem quina argumentació ens farà aquesta
vegada el Sr. Castaño perquè, després de 12 anys del seu govern,
Sant Celoni encara no tingui una escola municipal de música.
També voldríem que ens expliquéssiu el perquè de les variacions
que ha sofert la partida destinada a la construcció de l’escola de
música, ja que en el pressupost de 2001 ascendia a 900.000 € i en
el pressupost d’enguany a 1.700.000 €. Voldríem saber a què es

26

deguda aquesta diferència de gairebé el doble i quines
modificacions hi ha en el projecte respecte la idea inicial. Així
mateix també volem que se’ns clarifiqui quin termini d’execució de
l’obra ha projectat l’equip redactor, per tal de tenir els criteris una
mica clars ja que el Sr. Castaño es va comprometre en aquesta
sala de Plens davant de molta gent que pel curs escolar 2002-2003
es disposaria d’una escola de música municipal. Pel que sembla, no
tindrem l’escola en funcionament fins al curs 2004-2005. Suposo
que entre tots mirarem d’arribar a un acord per tal que mentre no
disposem d’una escola de música municipal, tinguem temporalment
un ensenyament musical subvencionat per l’ajuntament de Sant
Celoni. Per altra part, el tema del model de gestió és una qüestió
que hem d’anar treballant i que hem de tenir ja bastant clara
perquè serà la que marcarà el tarannà de l’escola de música i farà
que sigui un servei que realment funcioni. Per tant, com ja he dit,
el grup municipal d’ERC votarà a favor d’aquest punt.
El Sr. Gómez reitera el que han dit els seus companys i manifesta
que està d’acord en fer l’escola municipal de música.
El Sr. Figueras indica que el grup municipal de CiU també considera
que l’escola de música és una obra necessària i positiva, que ha
estat reclamada durant molts anys per un sector de veïns del
poble. Tot i que avui es tracta només de l’aprovació inicial del
projecte i que pot ser que hi hagi al·legacions i/o canvis, pensem
que es tracta d’una actuació positiva i hi votarem també a favor.
El Sr. Garcia explica que la diferència de preus entre les partides
del pressupost de 2001 i de 2002 per a la construcció de l’escola de
música és deguda a que l’any passat es va posar un preu
aproximat perquè no es disposava encara del projecte. Quan es va
decidir fer l’escola de música, tant les entitats com els tècnics
municipals van recomanar que s’aprofités per refer l’Ateneu, per fer
uns vestuaris nous i uns magatzems al soterrani i per construir
també una sala polivalent que abans no es contemplava enlloc. Per
això hi ha aquesta desviació de les partides d’un any a l’altre.
El Sr. Figueras pregunta si es té en compte la possibilitat de que no
sigui estrictament una escola de música, sinó que sigui també una
escola de les diferents arts escèniques.
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El Sr. Arenas Serra explica que en el tema de la gestió de l’escola
no hi ha res oficialment engegat, però sí que des de fa temps s’han
tingut contactes tant amb entitats com amb les actuals escoles de
música del municipi per copsar el seu parer de cara a la construcció
de l’equipament i la seva posterior gestió. Evidentment tot això
haurà de seguir un procés administratiu, però no està de més fer
aquests contactes. Per altra banda, la Diputació de Barcelona (que
com sabeu ja ens va fer en el seu moment un estudi dels diferents
espais del municipi on poder ubicar l’escola de música), també
se’ns ha brindat per preparar el model de gestió. En aquest sentit
s’ha fet una reunió en la que els tècnics de la Diputació van
manifestar que troben molt positiva la inclusió de l’escola de
música al costat de l’Ateneu, que esdevindrà en el seu conjunt un
gran equipament cultural. Enllaçant amb la pregunta del Sr.
Figueras sobre si està previst que l’escola es pugui dedicar a
l’ensenyament d’altres arts escèniques, s’ha de dir que en principi
l’espai tindrà només les dimensions necessàries per ser una escola
de música homologada per la Generalitat. Però l’equipament de
l’Ateneu amb les obres que s’hi faran, sí que ens permet pensar
que també en un futur pugui ser escola d’altres arts, com ara la
dansa, d’acord amb les necessitats de la població en el seu
moment.
Per altra part, continua dient el Sr. Arenas Serra, des d’aquell Ple
que recordava el Sr. Alsina en que el Sr. alcalde va adquirir un
compromís en el tema de l’escola de música, des d’aleshores fins
ara s’han fet reunions periòdiques amb la comissió de pares per
informar-los de manera totalment transparent de tot el procés que
s’establia. Des del primer dia els membres d’aquesta comissió no
han fet servir mai això de que “el Sr. alcalde es va comprometre
a...”, sinó que pel contrari han estat molt conseqüents amb la
realitat que teníem i amb els canvis estructurals que s’han dut a
terme en la idea inicial. A ells el que els interessa és tirar endavant
l’escola municipal de música, sense cap oportunisme.
El grup municipal d’ERC, diu el Sr. Alsina, entén que el canvi del
primer projecte d’escola de música a la biblioteca de La Caixa al
projecte d’ara ha servit per millorar, i tots estem d’acord en que
l’obra que ara es projecta no podia estar feta al setembre de 2002.
Això ho entenem tots i no cal que el Sr. Arenas ho expliqui
d’aquesta manera. És prou entenedor per a tothom que es tracta
d’un equipament important per a Sant Celoni, que feia falta i que
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no es fa avui per demà. Han passat dos anys des de que els pares
dels alumnes de l’escola Maribaus van mobilitzar-se perquè l’escola
deia que tancava. Nosaltres simplement preguntem si l’escola
Maribaus tancarà l’any que ve les seves portes, i si hi haurà una
subvenció per a que Maribaus pugui continuar. Així de simple.
Només per al·lusions, diu el Sr. Arenas Serra, voldria dir que avui
el Sr. Alsina fa servir un to molt amè, però recordo que en aquell
Ple de què s’ha parlat abans, el to que utilitzava no era aquest.
Lligant amb el que dèiem abans (i explicat per membres de la
comissió de pares de l’escola Maribaus), la postura d’ERC no era la
d’avui, sinó totalment oportunista i utilitzant el tema de la recollida
de firmes. Avui ja aprovem el projecte i ara tots són flors i violes
(“ara tots volem l’escola de música, entenem els canvis i tot
això...”). Ara és una altra història diferent a la d’aquell dia. Abans
ens hem trobat igual quan parlàvem de la Carretera Vella. La
història l’hem de recordar tots i, com ha dit abans el Sr. Garcia,
sembla que perdem molt la memòria.
El Sr. alcalde manifesta que, com ja ha dit al principi, avui aprovem
inicialment el projecte, i això és una fita important per a
l’ajuntament i per al municipi de Sant Celoni. Des de fa molt
temps, la voluntat de l’equip de govern era tirar endavant una
escola municipal de música. Fins i tot, ja fa uns anys, davant les
inquietuds de les dues escoles de música del municipi, l’ajuntament
va donar suport a la creació i manteniment de l’Aula de música de
cambra. En el seu dia es va fer la reflexió de que el lloc idoni per a
la ubicació de l’escola de música seria al costat de l’Ateneu,
formant un complex cultural que podria ser molt enriquidor per al
municipi. En el pressupost de l’any passat es va preveure una
partida per a poder encarregar el projecte i avui portem aquest
projecte al Ple per a la seva aprovació inicial. En el pressupost
d’aquest any, aprovat fa pocs dies, s’ha inclòs la quantitat suficient
per tirar endavant l’obra en el seu conjunt, que és de 1.718.894 €
(286.000.000 de pessetes). Aquests milions procediran d’un
préstec bancari i d’una subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona de 20.000.000 de pessetes. El més important és tirar
endavant aquesta fita que ens havíem proposat des de l’equip de
govern, però sense presses, perquè a vegades (com ja va passar
amb l’obra de la biblioteca) val la pena que l’obra excedeixi el
temps d’execució previst si això vol dir que es faci ben feta, i no
pas voler córrer per qüestions electorals.
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El Sr. Alsina comenta que el Sr. Arenas està avui guerrer. Jo, diu,
només he fet dues preguntes molt simples: he preguntat pels
terminis d’execució de les obres de l’escola de música i he
preguntat també si el proper curs es donarà algun tipus d’ajut per
a l’escola Maribaus. Per altra part, el Sr. alcalde acaba de dir que
tenim concedida una subvenció de 20.000.000 de pessetes per part
de la Diputació de Barcelona. Però l’any 1999 es parlava de que
aquesta subvenció era de 30.000.000 de pessetes...
El Sr. alcalde diu que el pressupost és una eina de treball amb
quantitats que moltes vegades són només orientatives. Quan es va
aprovar el pressupost municipal de l’any 1999 encara no es
coneixien les subvencions que s’atorgarien per part de la Diputació
de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya (subvencions que
tenen caràcter quatriennal i que no estaven encara atorgades). En
quell moment es va posar en el pressupost una quantitat
indicativa. Ara ja sabem que la subvenció concedida per la
Diputació per a aquesta obra és de 20.000.000 de pessetes. Per
altra part, es parlarà amb l’escola de música Maribaus (si no
recordo malament ja està concretat el dia de reunió amb
representants de l’escola i pares dels alumnes). Pel que fa als
terminis, no m’aventuraré a dir exactament el dia que començarà
l’obra, però s’ha de seguir rigorosament el procés de contractació
que estableix la llei per a poder adjudicar-la. Potser el regidor
d’Urbanisme podria concretar el temps d’execució aproximat dels
treballs...
El Sr. Garcia diu que per fixar el termini d’execució que ha de
figurar al plec de clàusules de la contractació, la intenció és que els
tècnics de l’àrea de Cultura i dels Serveis Tècnics s’assentin al
voltant del projecte i defineixin exactament aquest termini. Com he
explicat, el projecte inclou l’escola de música, l’escenari de l’Ateneu
i una sala polivalent. Moltes parts de l’obra han d’anar conjuntes i
altres poden córrer separadament, però és problemàtic avançar
una data aproximada d’execució fins que no ho tinguem per escrit.
El Sr. alcalde indica que fer aquesta obra per fases era molt
complicat perquè hi ha coses que van molt lligades amb altres. Per
això s’adjudicarà tota l’obra en conjunt i s’establirà un temps global
d’execució, malgrat que alguna part pot anar més de pressa que
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altres i pot començar a funcionar abans que estigui acabada tota
l’obra, com per exemple l’escenari de l’Ateneu.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del projecte tècnic
d’adequació i ampliació de l’Ateneu de Sant Celoni.
Atès que la Comissió de Govern en sessió del dia 24 de juliol de
2001 va adjudicar a Josep Gràcia Sancho i Estudi Mirall Arquitectes
Associats SCP, la consultoria i assistència tècnica per a la redacció
del projecte d’adequació i ampliació de l’Ateneu de Sant Celoni.
Atès que el dia 5 de febrer de 2002, juntament amb instància
signada pels senyors Josep Gracia Sancho i Lluís Arboix de la Torre,
s’ha presentat en aquest ajuntament el projecte d’adequació i
ampliació de l’Ateneu, el pressupost del qual té un import de
1.681.536,76 €.
Atès que l’aparellador municipal ha emès informe en el qual consta
que el projecte presentat consisteix en la construcció d’un edifici de
nova construcció a la Carretera Vella número 25 i carrer Sant Josep
número 18, dedicat a un Centre elemental d’ensenyament de
música, una sala polivalent i d’un edifici auxiliar que contingui el
servei de bar el seu magatzem i adequació de l’escenari del teatre
existent a l’Ateneu de Sant Celoni.
Atès que segons aquest tècnic el projecte presentat està format pel
projecte bàsic d’execució amb el seu estat d’amidaments i
pressupost, el plec de condicions i estudi de seguretat i salut per la
seva execució total, trobant-lo correcte per a la seva aprovació.
Atès que l’enginyer municipal ha emès informe del qual es desprèn
que en el pressupost total no està contemplat el projecte
d’activitats, el qual haurà d’englobar l’Ateneu i l’escola de música i
haurà de definir les mesures de seguretat contraincendis que
s’hauran d’executar en la instal·lació amb el corresponent
pressupost de posada en marxa i en conseqüència s’haurà
d’efectuar el pla d’emergència de la instal·lació conjunta.
Atès que en l’informe de l’enginyer municipal es fa constar que
existeixen dues escomeses en la instal·lació, una l’existent, amb
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una contractació de 160 kw i 20 kw per socors pel carrer Germà
Emilià i la nova que seria de 200 kw i 15 kw per socors pel carrer
Sant Josep, degut a que les instal·lacions estan compartides i hi ha
dues escomeses en una mateixa instal·lació, segons consultes
efectuades a Fecsa i Indústria, això és possible sempre i quan no
es barregin les instal·lacions dintre dels quadres de distribució de la
instal·lació.
Atès que l’enginyer indica que per a l’aprovació definitiva d’aquest
projecte són preceptius els informes del Servei de Jocs i
Espectacles de la Delegació del Govern de la Generalitat de
Catalunya i de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil
de la Generalitat de Catalunya.
Atès que l’enginyer fa constar que el projecte no es troba visat pel
col·legi corresponent, i que són necessàries tres còpies més del
projecte complert degudament visat, més dues còpies resumides
del projecte per cada informe previ esmentat que s’han de
sol·licitar, també visades.
Atès que el dia 5 de març de 2002 s’ha emès informe favorable per
part de les àrees de Cultura i Educació municipals en relació a
l’esmentat projecte.
Atès que el dia 5 de març de 2002 el senyor Josep Gracia Sancho
ha aportat full resum del projecte en la qual fa constar nota
aclaratòria on consta que les legalitzacions de l’ascensor i el
montacàrregues del pressupost estan incloses en les partides
corresponents, que el pressupost de seguretat i salut és de
23.320,00 € en contradicció amb la quantitat de 21.200,00 € que
figuren en l’annex de seguretat i salut i que la legalització de les
sales de calderes queden incloses a les partides de legalització de
les instal·lacions de calefacció.
Atès que el projecte esmentat té la consideració d’obra ordinària i li
és d’aplicació l’article 218 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal
i de règim local de Catalunya i 9.3 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Atès allò assenyalat a l’article 219 de la Llei de règim local i
municipal de Catalunya.
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Vistos els informes que hi ha a l’expedient.
A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte tècnic d’adequació i
ampliació de l’Ateneu de Sant Celoni, el pressupost del qual puja la
quantitat de 1.681.536,76 €, amb les següents condicions:
-

-

Josep Gràcia Sancho i Estudi Mirall Arquitectes Associats SCP
han de presentar en aquest Ajuntament tres còpies del projecte,
degudament visat pel col·legi corresponent, abans de la seva
aprovació definitiva.
Josep Gràcia Sancho i Estudi Mirall Arquitectes Associats SCP
han de presentar en aquest ajuntament dues còpies resumides
del projecte per sol·licitar l’informe previ al Servei de Jocs i
Espectacles i dues més per sol·licitar l’informe previ a la Direcció
General d’Emergències i Seguretat Civil, degudament visades.

Segon.- Que s’exposi al públic el referit projecte per un termini de
trenta dies i es publiqui l’acord en el Butlletí Oficial de la Província
durant el qual període es podran formular reclamacions i
al·legacions.
Tercer.- Sol·licitar al Servei de Jocs i Espectacles de la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció
General d’Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat de
Catalunya l’emissió d’informe previ.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INFORME RELATIU A
L’INCREMENT DE LES TARIFES A PERCEBRE PER LA
CONCESSIONÀRIA SOREA SA COM A CONTRAPRESTACIÓ DE
LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT DOMICILIARI
D’AIGUA POTABLE.
El Sr. alcalde explica que SOREA SA, concessionària del servei
d’aigua potable al municipi de Sant Celoni, ha presentat una
proposta sol·licitant un increment de les tarifes de l’aigua. Aquesta
proposta es porta avui a aprovació del Ple i haurà de ser

33

posteriorment aprovada per la Comissió de Preus de Catalunya. La
darrera vegada que es van incrementar les tarifes va ser a l’octubre
de l’any 2000, en que la Comissió de Preus va aprovar les tarifes que
tenim ara actualment, i després d’aquest temps considerem que calia
una revisió. En molts municipis normalment la revisió de preus
s’acostuma a fer cada any perquè així no s’acumulin els IPC de
diferents anualitats. Ara estem al març de 2002 i quan aquesta
proposta sigui aprovada per la Comissió de Preus de Catalunya
hauran passat 18 ò 19 mesos des de l’última revisió de preus. La
concessionària SOREA SA va fer una primera proposta d’increment
de tarifes, l’ajuntament va revisar-la i va requerir a l’empresa per tal
que retoqués a la baixa els augments proposats. SOREA SA va
estudiar la manera de fer-ho i finalment ha proposat una revisió de
preus que suposa un augment promig de les tarifes del 3,67%. Les
tarifes s’apliquen per diferents blocs de consum i és important el fet
que l’increment proposat pretén primar l’estalvi de l’aigua (o el seu
no malbaratament) ja que les persones o famílies que consumeixin el
mínim tindran només un augment del 3% aproximadament i aquest
percentatge augmenta a mesura que es consumeix més aigua.
Intervé el Sr. Gómez. No estic d’acord, manifesta, amb aquest
increment del preu de l’aigua perquè considero que abans de pensar
en augments s’hauria de donar un millor servei per tal que la gent no
hagi de comprar aigua per beure. A Sant Celoni tenim una aigua
brutíssima, amb olor (moltes vegades no saps si prens lleixiu o
aigua), sense claretat ni neteja (sovint moltes cases es queden sense
aigua per la gran porqueria que baixa i embossa els filtres dels
comptadors, i també moltes vegades baixen pedres que es fiquen
dins la goma de la cisterna dels WC i fan que aquestes no tanquin
bé). Jo no sé com el municipi deixa beure aigua de l’aixeta a la
canalla als col·legis. A més, després de veure l’informe del Sr.
Muntal, m’ha ratificat que no puc votar a favor d’aquest punt.
El Sr. Comas diu que, mirat per sobre, l’increment proposat del
3,66% no sembla que sigui tant, però aquest és un problema que
anem arrossegant des de fa un piló d’anys. Mirant l’expedient, el que
no es pot entendre es que hi hagi registrat un cabdal d’aigua de
1.278.000 m3 i el subministrament sigui de 1.680.000 m3. Això vol
dir que hi ha 400.000 litres que es van perdent? I per altra part, com
ha dit el Sr. Gómez, l’informe emès pel Sr. interventor no és positiu i
indica que falta documentació. Per tot això el meu vot serà negatiu.
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El Sr. Alsina recorda que la primera proposta que va presentar
SOREA SA era un increment dels preus de l’aigua del 15%,
posteriorment es va abaixar a un 8% i finalment després de
reclamacions de documentació per part d’Intervenció, s’ha arribat al
3,66%. Tot i que aquest percentatge es pot considerar un xifra petita
comparat amb el 15% que pretenia l’empresa inicialment, el grup
municipal d’ERC (com sempre que en un Ple s’han plantejat pujades
d’aquest tipus) entén que els preus no es poden apujar més enllà de
l’IPC. I l’any 2001 aquest índex no ha arribat al 3,66%. Per tant el
nostre grup s’abstindrà en la votació.
El Sr. Figueras diu que el grup municipal de CiU demanaria que es
tornés a retirar aquest punt de l’ordre del dia i esperéssim a un altre
Ple per tal que es pogués rebaixar una mica més encara el
percentatge d’increment, ja que en l’anterior ocasió que es va portar
aquest punt al Ple la proposta d’augment era del 8% i, després
d’haver-lo retirat de l’ordre del dia, ara és del 3,67%. Però que com
que sabem que això no es farà i tenint en compte que es tracta d’un
augment superior a l’IPC, tampoc hi podem votar a favor.
El Sr. alcalde manifesta que, després de que tots els grups
municipals han pogut comentar la proposta de l’equip de govern,
sembla que el tema de l’aigua pot fer riure, però és un tema molt
delicat. La pujada de l’aigua en un 3,67% representa un augment
per sota de l’IPC, ja que en els darrers 19 mesos l’índex acumulat
ha estat del 5,30% (tot i el maquillatge de l’IPC en el mes de gener
d’enguany). Jo recomanaria a alguns dels grups aquí presents que
miressin el que s’està pagant pel preu de l’aigua en altres municipis,
que són xifres força més importants. Però això no vol dir que jo
n’estigui satisfet. Crec que la solució de l’aigua a Sant Celoni ha de
venir d’una manera definitiva a través de la portada d’aigua de la
planta de Cardedeu. Actualment s’està acabant de redactar el
projecte tècnic i espero que no trigui massa. Segurament aleshores
els preus que haurem de pagar per l’aigua seran una mica més cars
que els actuals, però tindrem una quantitat i una qualitat de l’aigua
garantides.
L’augment que es proposa és del 3,66-3,67% i com ja he dit està
per sota de l’IPC acumulat en aquests darrers 19 mesos. Per les
persones i famílies que gasten poca aigua (que no arriben als 30 m3)
aquest augment representa només 45 pessetes trimestrals (que són
15 pessetes cada mes en el rebut de l’aigua). I per una família més
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nombrosa que gasti 50 m3 d’aigua, l’augment és de 41 pessetes al
mes. Fan riure augments d’aquestes petites quantitats en un
element tan important com és l’aigua, però com a ajuntament
procurem que els increments siguin els mínims possibles. Recordem
quant no hauríem pagat per l’aigua al 1983 ò al 1985, els anys de les
restriccions. Actualment, tot i que el consum d’aigua és més gran, no
es produeixen problemes de restriccions gràcies a les inversions que
s’han fet i a la connexió a l’aigua del Ter. De tota manera esperem
que plogui com ho està esperant tothom.
El preu és important, però més important és encara garantir el
subministrament d’aigua a les nostres llars. Malgrat que l’any 1985
haguéssim tingut aprovat el Pla General (que ha possibilitat el
desenvolupament de nous plans parcials i el creixement de Sant
Celoni), quants nous habitatges s’haguessin construït amb les
restriccions d’aigua que teníem? Em sembla que Sant Celoni sortiria
a la primera plana dels diaris pel tema de la manca d’aigua, com ja
hi vam sortir varies vegades. Seria bo que el Sr. Gómez recordés
que ell estava en el govern municipal en aquells moments. Per això
em dol quan fa aquestes afirmacions. Quan diu que no està d’acord
amb l’augment de les tarifes perquè l’aigua està brutíssima, té olor i
color... potser és que deu estar pensant en l’època en que ell estava
a l’equip de govern. En els darrers anys, en ocasions hi ha hagut
problemes amb el servei d’aigua perquè algunes canonades estan
encara impregnades i s’arrosseguen coses d’aquells anys, però no hi
ha hagut pràcticament mai cap queixa dels ciutadans per qüestió de
la qualitat de l’aigua. En aquest municipi l’aigua potable està
garantida i, a diferència de quan vostè estava governant, cada dia
s’analitza l’aigua i es fan analítiques completes de tots els compostos
que hi pugui haver.
De l’aigua no se’n parla, continua dient el Sr. alcalde i quan d’una
cosa no se’n parla és que no és un problema. Avui n’hem tingut una
mostra amb el tema de la Carretera Vella: si l’obra hagués tingut
una execució normal, ja estaria feta i no se’n parlaria, però hi ha
hagut un problema i per això és normal que se’n parli més. Recordo
que anys enrera, al 1983 o al 1985, l’aigua de l’aixeta tacava la roba
per causa del ferro-manganès que portava i a l’ajuntament s’havien
rebut moltes queixes al respecte. També recordo haver d’anar a
buscar aigua als contenidors posats pels carrers. I si actualment de
l’aigua no se’n parla és perquè no representa cap problema.
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Com ja he dit, en altres municipis les tarifes de l’aigua són més cares
que a Sant Celoni. Però en el futur, si es fan les inversions que es
requereixen, les nostres tarifes hauran de ser una mica més altes.
Hem de tenir en compte que està previst portar l’aigua de la planta
de Cardedeu i que l’any 2003 (malgrat tenir una subvenció atorgada)
l’ajuntament ha de fer una aportació per construir un nou dipòsit de
5 milions de litres. Perquè no es tracta només de tenir aigua a
l’aixeta sinó de poder garantir el subministrament durant unes hores
d’avaria i poder fer estalvi d’energia elèctrica (que ja s’està fent,
però se’n pot fer més), utilitzant les hores nocturnes per omplir
dipòsits i poder subministrar d’aquells dipòsits durant el dia.
Pren la paraula el Sr. Gómez. A Castella diuen que “ho hay mayor
desprecio que no hacer aprecio”. Vostè (dirigint-se al Sr. alcalde),
pensant com poder atacar-me, es deu dedicar a mirar les actes
municipals dels anys que vaig estar a l’equip de govern perquè té
totes aquestes dades anotades. Sàpiga i entengui que si l’any 1983
va passar el que va passar va ser perquè va rebentar el dipòsit de
Can Guiñau. Ho sap vostè de sobres i no vingui a fer comparacions
dient que si ara estem tan bé. Miri, digui a la seva senyora que faci
una prova: que agafi un enciam i el posi amb aigua de l’aixeta;
veurà que al cap de tres hores està rovellat. I pel que fa a la roba,
no la deixi gaire estona amb aigua perquè, si no li posa lleixiu, li
quedarà roja. Una cosa és el que es pagava abans i una altra cosa és
el que es paga ara. I li dic a vostè que l’aigua de Sant Celoni no té
cap qualitat. I no vull dir res més perquè ara sí que potser diria coses
més grosses. Vostès ho saben això...
El Sr. alcalde indica que les últimes paraules del Sr. Gómez, “vostès
ho saben això”, és el més greu que pot fer una persona que ostenta
un càrrec públic perquè si s’ha de dir alguna cosa, es diu o es
denuncia. La gent de Sant Celoni va ser molt pacient durant uns
anys en què sí que hi havia greus problemes amb l’aigua. No és el
cas d’avui en dia. Com ja li he dit, es fa una analítica diària de l’aigua
(que és un cost que paguem entre tots) per tal de tenir garanties de
que l’aigua té la qualitat necessària per ser potable. Si l’aigua
estigués en les circumstàncies que vostè diu (només faltaria!) hi
hauria problemes sanitaris greus. Però per sort no és aquest el cas.
En el nostre municipi s’és escrupolós en aquest tema i en els darrers
anys s’han fet moltes inversions que han possibilitat fins i tot que el
subministrament a la majoria de zones de Sant Celoni es pugui fer
des de dos llocs diferents per casos d’avaries. És molt important la
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tasca que s’ha fet en millorar la xarxa d’aigua, tant per part de
l’ajuntament (que va gestionar durant un temps la companyia
d’aigües quan va passar a ser municipal), com per part de l’empresa
concessionària a la que es va adjudicar el servei posteriorment.
Pren la paraula el Sr. Arenas Vilà. Tal com ha explicat el Sr. alcalde,
diu, l’aigua s’analitza cada dia i tenim aquí els resultats per si es vol
comprovar. Hem de tenir en compte que l’aigua és un element
necessari per a l’organisme, és gairebé el bé més necessari que
podem tenir (més que la benzina, per exemple). I hem de pagar un
preu perquè l’aigua sigui potable. Jo evidentment si haig de veure
aigua prefereixo l’aigua embotellada perquè té més bon gust, com
també prefereixo un vi de més qualitat que un altre. Però hem de
pensar que perquè l’aigua de l’aixeta sigui potable se li ha d’afegir
clor, que la manté estèril i evita la presència de bacteris que podrien
perjudicar el nostre organisme. Això es pot comprovar en els
informes i els estudis que es fan diàriament. Jo des d’aquí diria que
si algun dia es comprova que l’aigua surt bruta o produeix algun
tipus de trastorn sanitari, el primer que s’ha de fer és denunciar-ho,
per poder actuar en conseqüència.
El Sr. Comas diu que el Sr. alcalde té la traça de portar sempre les
coses cap al seu terreny. I a mi em sembla molt bé, però si nosaltres
hem dit que no estàvem d’acord amb aquest 3,67% d’increment del
preu de l’aigua és perquè els augments que hi ha hagut durant els
anys 1998, 1999 i 2000 han sigut molt més alts del que ha pujat
l’IPC. Les dades que jo tinc són les que he agafat de l’expedient
aquest matí. Entre 1998 i 1999 l’aigua va pujar un 19%. O els
números enganyen o jo no sé llegir. És a dir, la raó per la qual no
estem d’acord amb aquesta puja és perquè creiem que en els anys
anteriors s’ha apujat més del que s’havia d’apujar.
El Sr. alcalde indica al Sr. Comas que s’assessori millor. Els
augments que s’han produït en l’aigua en els darrers anys han estat
per sota de l’IPC, i enguany es proposa un increment del 3,66%3,67%, quan l’IPC acumulat des de l’última revisió de preus (en els
darrers 19 mesos) és del 5,30%. En la meva opinió és una discussió
força ridícula, quan em sembla que el més important és garantir
l’aigua a la població. I sinó, que ho preguntin als alcaldes de
Vilamajor o de Campins o a l’alcaldessa de Cànoves, que ja preveuen
que segurament tindran problemes d’aigua aquest estiu i algun
alcalde està interessat en què Sant Celoni pugui contribuir a minvar
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aquest problema. Per altra part, abans el Sr. Comas ha formulat una
pregunta que m’he oblidat de contestar-li: la diferència de litres
entre el cabdal subministrat i el cabdal registrat segurament ve
donada perquè hi ha litres que són de consum municipal que entren
en la xarxa i reben el mateix tractament, però que no queden
registrats.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l’informe emès per l’ajuntament de Sant Celoni en relació a les
tarifes del servei de subministrament d’aigua.
Vist així mateix l’escrit tramès per l’empresa SOREA SA en data 25
de febrer de 2002, en el que efectua una nova proposta de tarifes,
la qual consisteix en no aplicar en el present estudi el fons
d’amortització tècnica, aplicar el fons d’amortització tècnica
acumulat per fer front a les inversions efectuades durant l’any
2001 i que no figuren a l’estudi de tarifes presentat, així com
utilitzar pel càlcul de la partida de personal la incorporació d’un nou
peó, donat que aquest és totalment necessari davant la
incorporació al servei de noves xarxes en baixa.
Atès que s’accepten les altres consideracions efectuades per
l’ajuntament i tenint en compte les consideracions d’aquest
informe, resultaria el següent resum de despeses i ingressos:

Personal
Energia elèctrica
Compra d'aigua
Materials de conservació i subcont.
Tractament
Transports
Impostos i taxes
Generals
Despeses administració municipal
Subtotal despeses explot
Despeses extraordinàries
Financeres
Fons de reposició i amortització

Total
En pessetes

Total
En euros

29.287.000
4.189.000
2.960.000
5.760.000
1.908.000
1.456.000
7.857.000
5.954.000
386.000
59.757.000

166.179,85
25.176,40
17.789,96
34.618,30
11.467,31
8.750,74
47.221,52
35.784,26
2.319,91
349.308,24

1.773.000
247.000
10.135.000

10.655,94
1.484,50
91.125,46
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Fons de reversió
Retribució 10%
Total despeses

5.596.000
8.541.000
86.049.000

33.632,64
50.350,39
536.557,16

Ingressos no tarifaris
Total despeses a tarifa

-9.102.000
76.947.000

-54.704,12
481.853,04

Cabal a facturar:
Tarifa mitjana:

1.389.000 m3
55,39 ptes/m3

Pel qual motiu, 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, amb 2 vots en contra
dels senyors Gómez i Comas, i amb 5 abstencions de la senyora
Lechuga i dels senyors Figueras, Giol, Alsina i Segarra, el Ple
municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar les tarifes que a continuació s’indiquen:
Descomposició i comprovació tarifes:

m3 a
facturar
Domèstic:
Fins el mínim
Del mínim al doble
Excés del doble
Industrial
Hospital i Geriàtric
TOTAL

PRIMER

Amb tarifes

vigents

Amb tarifes proposta
ajuntament
Tarifes
Import
noves
facturació

Tarifes
vigents

Import
facturació

772.000
183.000
372.000

45,6
56,2
68,3

35.203.200
10.284.600
25.407.600

47,00
58,16
71,35

36.284.000
10.643.280
26.542.200

47.000
15.000
1.389.000

56,2
45,6

2.641.400
684.000
74.220.800

59,00
47,00

2.773.000
705.000
76.957.480

Règim d’aplicació de les tarifes que es sol·liciten:
Data aplicació: abril de 2002.
Tarifes de venda d’aigua.
Mínim de consum:

el mateix actual de 10 m3/ut/mes

a) Tarifes de venda d’aigua

40

Proposta municipal
Preus del subministrament

Vigent
En pessetes

Domèstic:
Fins el mínim de consum
Del mínim al doble del mínim
Excés del doble del mínim
Ús industrial
Hospital i Centre Geriàtric

45,60
56,20
68,30
56,20
45,60

ptes/m3
ptes/m3
ptes/m3
ptes/m3
ptes/m3

47,00
58,16
71,35
59,00
47,00

ptes/m3
ptes/m3
ptes/m3
ptes/m3
ptes/m3

Equivalència en
Euros
0,282476
0,349549
0,428822
0,354597
0,282476

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3

b) Conservació de comptadors

Proposta municipal
Preus del subministrament

Vigent

83 ptes/mes

90 ptes/mes

Equivalència en
Euros
0,540911 €/mes

De 20 mm
De 25 mm

212 ptes/mes
297 ptes/mes

230 ptes/mes
322 ptes/mes

1,382328 €/mes
1,935259 €/mes

De 30 mm

425 ptes/mes

461 ptes/mes

2,770666 €/mes

De 40 mm

850 ptes/mes

922 ptes/mes

5,541332 €/mes

1.275 ptes/mes

1.383 ptes/mes

8,311997 €/mes

En pessetes
Fins a 15 mm

De més de 40 mm

c) Dret d’ús contraincendis
73 usuaris

1.470 ptes/mes

8,834878 €/mes

Segon.- Trametre aquestes tarifes, juntament amb còpia de
l’expedient de què porten causa a la Comissió de Preus de
Catalunya als efectes de la seva aprovació.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la
sessió a les 24:00 hores de la nit i s'estén la present acta de la que
jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde

El secretari

