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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 7 DE MAIG DE 2002.

Sant Celoni, 7 de maig de 2002.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:05
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.

Inicialment el Sr. alcalde explica que quan s’acabin els set punts
continguts a la part dispositiva de l’ordre del dia, s’haurien d’afegir,
si es considera convenient, dos punts més per la via d’urgència. Es
tracta de l’aprovació definitiva d’un Estudi de detall i de l’aprovació
d’un conveni amb la Junta de compensació de Boscos del
Montnegre per al subministrament d’aigua potable a la
urbanització. Els regidors que s’hagin mirat els expedients del Ple,
hauran pogut veure el tema de l’Estudi de detall, però no així
l’expedient del conveni de l’aigua, que s’ha acabat a darrera hora.
Quan sigui el moment procedirem a votar la urgència de la inclusió
d’aquests dos punts en l’ordre del dia, però, de tota manera, els
regidors que ho desitgin poden mirar-se els expedients en el
transcurs de la sessió.

El Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol
comentar alguna qüestió relacionada amb l’ordre del dia d’avui.
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Atès que ningú fa ús de la paraula, es procedeix a tractar els punts
continguts a l’ordre del dia de la sessió.

 

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS.

El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de
formular alguna observació als esborranys de les actes de les tres
sessions anteriors, els quals s'han distribuït juntament amb la
convocatòria d'aquest Ple. En no formular-se cap reparament, per
unanimitat, s'acorda la seva aprovació.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE L’ACORD DE
LICITACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L’ATENEU
MUNICIPAL I CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA
MUNICIPAL.

El Sr. alcalde explica que es tracta d’endegar la contractació
d’aquesta obra (la realització de la qual és valorada molt
positivament per part de tots els grups), de manera que es pugui
adjudicar quan més aviat millor.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que amb la finalitat de disposar d’una activitat cultural variada
i de bon nivell a Sant Celoni, aquest ajuntament des de ja fa temps
ha encetat diverses línies d’actuació destinades a la recuperació i
posada en funcionament d’infrastructures de caràcter cultural a fi i
efecte de donar suport a les activitats que es programen
anualment.

Atès que una part important de les actuacions es centra en la
rehabilitació de l’Ateneu municipal, de la qual ja ha estat executada
una part.

Atès que la rehabilitació de l’Ateneu municipal es preveu no només
en la seva vessant de sala o escenari, sinó com a edifici integral
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amb usos culturals, per la qual cosa des de l’àrea de Cultura han
estat emesos informes en data de desembre de 2000 i de 7 de
març de 2001, que determinen el programa que ha de seguir la
rehabilitació de l’edifici.

Atès que el programa de rehabilitació de l’edifici preveu diversos
espais en varis blocs, el primer dels quals consisteix en l’adequació
de l’espai escènic dins l’edifici existent, el segon en l’ampliació de
les zones de servei i Escola d’Expressió que ha d’incloure una part
destinada a escola municipal de música i una altra comuna al
teatre i a l’escola de música.

Atès que arrel de tot això l’ajuntament de Sant Celoni ha decidit
iniciar els tràmits necessaris per a l’adequació i ampliació de
l’Ateneu municipal i per a la construcció de l’Escola municipal de
música.

Atès que el primer pas per a l’adequació i ampliació de l’Ateneu
municipal que també albergarà la futura Escola municipal de
música ha estat la redacció del projecte tècnic definidor de les
obres necessàries, per la qual cosa es va procedir a la contractació
d’un equip tècnic amb capacitat i solvència suficient.

Atès que un cop s’ha disposat del projecte tècnic i informat aquest,
per acord del Ple de la corporació pres en sessió extraordinària de
data 12 de març de 2002 ha estat aprovat inicialment el projecte
tècnic definidor de les obres de reforma de l’Ateneu i construcció de
l’Escola de música, el pressupost d’execució per contracta del qual
ascendeix a 1.681.536,76 € (279.784.175 pessetes).

Atès que les administracions locals tenen plena capacitat per a
contractar qualsevol obra que sigui necessària per a la consecució
de les finalitats que tenen encomanades per la llei i que, d’acord
amb la legislació aplicable, la competència per a la contractació
d’aquesta obra correspon al Ple municipal.

Vistos els informes emesos pel secretari i l’interventor municipals.

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



4

Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars
que ha de regir la contractació per a l’execució de les obres
contingudes al projecte tècnic d’obres ordinàries de reforma de
l’Ateneu municipal i construcció de l’Escola de música municipal, i
procedir a la seva exposició pública pel termini de vint dies, per tal
que es puguin presentar reclamacions, prèvia publicació del
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació de
les obres contingudes al projecte tècnic d’obres ordinàries de
reforma de l’Ateneu municipal i construcció de l’Escola de música
municipal, i procedir a la contractació de les referides obres pel
procediment restringit i mitjançant concurs.

Tercer.- Simultàniament, dins el termini d’exposició del Plec de
clàusules administratives particulars s’anunciarà la licitació en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, si bé la licitació s’ajornarà en el supòsit que es
presentin reclamacions contra el referit Plec de clàusules.

3.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ ALS EFECTES DE
LA SEVA ADAPTACIÓ A LA LLEI 19/2001, DE 19 DE
DESEMBRE, DE REFORMA DEL TEXT ARTICULAT DE LA LLEI
SOBRE EL TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I
SEGURETAT VIÀRIA.

El Sr. alcalde diu que es tracta d’adaptar l’Ordenança municipal de
circulació a la nova Llei del trànsit. Aquesta llei, indica, conté temes
molt interessants com ara una sèrie d’articles que tendeixen a
facilitar el desplaçament de les persones amb disminució que
presenten una mobilitat reduïda, autoritzant-les a que puguin
aparcar en zones d’estacionament regulat.

El Sr. Gómez pregunta si els articles de l’Ordenança seran d’obligat
compliment. Ho dic, explica, perquè he vist que molts articles
parlen de regular l’ocupació de la via pública i hi ha llocs a Sant
Celoni on no pots gairebé passar perquè les motos estan ocupant
mig carrer. Jo no sé si els tallers de reparació de motos paguen o
no per ocupació de la via pública, però això que explico passa
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durant tot l’any, amb l’inconvenient dels sorolls que arriben a fer a
altes hores de la matinada. Jo demano que si s’ha de fer aquesta
nova Ordenança, que sigui de compliment per part de tots, i us
pregunto si les cases de reparacions de motos paguen o no paguen
per ocupar la via pública.

El Sr. alcalde respon que en aquest moment no pot contestar a la
pregunta. Si les motos aparquen en una zona blava han de pagar
com qualsevol vehicle, però si aparquen en un lloc on està
autoritzat aparcar i són poques, és com si es tractés de motos de
particulars.

El Sr. Gómez diu que alguns tallers aparquen 15 ò 20 motos a fora,
i si en el moment que tu passes per l’altre cantó, n’hi ha una que
està fent maniobres, et pot donar una topada. Les ordenances, si
es fan per a tots, han de ser per a tots.

El Sr. alcalde diu que el que està clar és que l’Ordenança de
circulació s’ha revisat i s’han introduït uns articles que són d’obligat
compliment a nivell legal. Pel que fa a les infraccions, la nova Llei
de trànsit preveu una graduació de les sancions (una mateixa
infracció pot ser sancionada des d’una quantitat mínima a una
màxima), i l’equip de govern ha considerat adequat aplicar les
quantitats mínimes a l’Ordenança municipal. Si avui s’aprova
inicialment aquesta Ordenança, s’exposarà al públic i, si no es
presenten al·legacions, quedarà aprovada definitivament.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que ha estat promulgada i ha entrat en vigor la Llei 19/2001,
de 19 de desembre, de reforma del Text articulat de la llei sobre el
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (Reial
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març).

Atès que en base a la Disposició addicional quarta de la llei
19/2001, de 19 de desembre, passa a ser competència municipal la
concessió de les targes d’estacionament per a les persones amb
discapacitat.

Atès que la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat
reglamentàriament dita disposició a través del Decret 97/2002, de
5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb
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disminució i d’altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament
de les persones amb mobilitat reduïda, que conté normativa que
afecta la nova competència municipal.

Atès que de conformitat amb allò que disposa l’article 25.2.b) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i
l’article 21 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya, el municipi té competència en matèria
d’ordenació del trànsit de vehicles i persones a la via pública.

Atès que de conformitat amb l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, el municipi, en la
seva qualitat d’administració pública de caràcter territorial ostenta
la potestat reglamentària i d’autorganització.

Atès que al municipi de Sant Celoni existeix vigent una Ordenança
de circulació la qual ha estat afectada sensiblement en alguns
aspectes arrel de l’entrada en vigor de la nova normativa, cosa
obliga a aquest ajuntament a procedir a la seva actualització.

Atès que per part de la Policia Local, assistida dels serveis jurídics
de l’àrea de Governació, s’ha redactat una proposta de modificació
de l’Ordenança municipal de circulació amb la finalitat d’adaptar-la
a la normativa vigent, modificació que també afecta el quadre
d’infraccions i sancions de circulació, principal matèria en què ha
tingut incidència la modificació legislativa.

Atès que des de la Secretaria municipal s’ha emès informe envers
legalitat de l’Ordenança i del procediment a seguir per a la seva
aprovació.

De conformitat amb l’anterior, 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 la modificació de l’Ordenança
municipal de circulació als efectes de la seva adaptació a la Llei
19/2001, de 19 de desembre, de reforma del Text articulat de la
Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
i d’altra normativa d’aplicació, tot d'acord amb les modificacions
que es contenen a l’annex I, així com el nou quadre de sancions
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que es conté a l’annex II (ambdós annexos s’adjunten a la
proposta i al dictamen que conté l’expedient).

Segon.- Sotmetre aquest acord juntament amb l'expedient instruït
a l'efecte, a exposició pública per un termini de trenta dies hàbils
comptadors de la darrera inserció dels edictes anunciadors de
l’exposició al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i a la premsa ordinària, així com al tauler
d'edictes de la corporació, termini durant el qual tot aquell que
estigui interessat podrà examinar el text de l’Ordenança i
l'expedient instruït a l'efecte i podrà presentar quants suggeriments
o al·legacions consideri oportuns al seu dret, així com aportar
quanta documentació estimi convenient.

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

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

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD PEL QUAL ES DÓNA
SUPORT INSTITUCIONAL A LA CREACIÓ DE LA JUNTA
ARBITRAL DE CONSUM DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA,
PROMOGUDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Intervé el Sr. Arenas Vilà i explica que va assistir a una reunió
convocada per la Diputació de Barcelona per tractar sobre aquest
tema. Davant d’una reclamació, quan comprador i venedor no es
posen d’acord, es pot acudir a la Junta Arbitral de Consum de
Catalunya, la qual últimament està força saturada i té una llarga
llista d’espera. És per això que la Diputació, amb el vistiplau dels
ajuntaments de la província, vol impulsar la creació de la Junta
Arbitral de Consum de la província de Barcelona per donar un
servei molt més àgil als ciutadans. Alguns municipis ja tenen la
seva pròpia Junta Arbitral de Consum: Badalona, Barcelona,
L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Sabadell, Terrassa,
Vilafranca del Penedès... però la resta de municipis han d’acudir
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fins ara a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. Quan estigui
creada, podran acudir a la Junta Arbitral de Consum provincial.

El Sr. Figueras pregunta si la seu d’aquesta nova Junta Arbitral
s’ubicarà a Barcelona.

El Sr. Arenas Vilà respon que en principi sí, però encara no està
establert. Ara tot just els ajuntaments estem donant el suport a la
seva creació; posteriorment ens tornaran a citar.

El Sr. Figueras pregunta si es preveu que tingui algun cost per als
municipis.

El Sr. Arenas Vilà indica que de moment no s’ha parlat de cap cost.
Al contrari, sembla que tota la qüestió econòmica l’aportarà la
Diputació.

El Sr. alcalde explica que la Diputació, com a òrgan de cooperació
amb els ens locals, col·labora amb els ajuntaments en tots els
temes de consum (sense que això representi cap cost per als
municipis) i atorga subvencions per fer, per exemple, campanyes
de difusió. Per altra part, hem de tenir en compte que una
sentència del Tribunal Constitucional estableix que la competència
de les Juntes Arbitrals de Consum és de l’Estat, i que l’Institut
Nacional de Consum valora positivament la creació d’aquestes
Juntes provincials perquè és la manera de que municipis de les
nostres dimensions puguin tenir accés a aquesta eina arbitral.

Pren la paraula el Sr. Alsina i diu que una vegada més es demostra
la incapacitat de la Generalitat per resoldre les mancances d’un
servei d’un dels seus departaments, que no dóna l’abast. En aquest
cas, un altre ens com és la Diputació ha de crear un organisme
paral·lel per poder arribar a tothom, creant-se una duplicitat
d’òrgans. En definitiva, es tracta de la baralla de sempre entre els
dos poders: la Generalitat i la Diputació. Des del grup municipal
d’ERC estem d’acord en que s’ha de donar el servei a la gent, però
això de tenir dos serveis és una mica demagògic a vegades.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que la Constitució Espanyola de 1978, al seu article 51, insta
els poders públics a garantir la defensa dels consumidors i dels
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usuaris, protegint, mitjançant procediments eficaços la seva
seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics.

Atès que la defensa dels consumidors i dels usuaris és una de les
competències de les corporacions locals, d’acord amb el que
regulen l’article 25 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local i el corresponent article 63 de la Llei 8/1987, municipal
i de règim local de Catalunya, que desenvolupen el mandat
constitucional expressat a l’article 51 de la Constitució Espanyola
de 1978.

Atès que un dels instruments que la Legislació Espanyola preveu
per garantir la defensa dels consumidors i dels usuaris és
l’arbitratge de consum, previst a la Llei 26/1984, general per a la
defensa dels consumidors i dels usuaris i a la Llei 36/1988,
d’arbitratge i regulat per Reial Decret 636/1993.

Atès que l’esmentat Reial Decret preveu que els òrgans que
administraran l’arbitratge de consum seran les Juntes Arbitrals de
Consum i en preveu juntes de diferents àmbits: estatals,
autonòmic, provincial, de mancomunitat de municipis i municipals.

Atès que l’arbitratge de consum, segons la Sentència 62/1991 del
Tribunal Constitucional, ha de considerar-se matèria de justícia i en
conseqüència és competència exclusiva de l’Estat. L’Institut
Nacional de Consum, òrgan estatal, responsable del
desenvolupament de l’arbitratge de consum  ha previst un mapa
arbitral amb una junta nacional, una junta autonòmica en cada
comunitat, juntes municipals en capitals de província o en
municipis de població superior a 100.000 habitants i valora molt
positivament la constitució de juntes provincials per garantir el
servei a persones que resideixin en municipis que no disposin de
junta municipal i, especialment, si resideixen en petits municipis.

Atès que la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveu
l’article 36 de l’esmentada Llei de bases de règim local i l’article 88
de la Llei municipal de Catalunya, ostenta les competències
següents:

a) Coordinar els serveis municipals entre sí, per a garantir la
prestació integral i adequada dels serveis en tot el territori de la
província.
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b) Prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, especialment els que tenen menys capacitat
econòmica i de gestió.

c) Prestar serveis públics de caràcter supracomarcal.
d) Fomentar i administrar els interessos peculiars de la província.

Atès que la Disposició addicional primera de la Llei 3/1993 del
Parlament de Catalunya de l’Estatut, del consumidor de Catalunya
preveu que hi hagi coordinació i cooperació entre els diversos
organismes que, directament o indirecta incideixin en l’àmbit dels
drets dels consumidors.

Vist que la Diputació de Barcelona col·labora amb els ajuntaments
de la província de Barcelona per a desenvolupar activitats de
protecció i defensa dels drets dels consumidors de manera
ininterrompuda des de l’any 1991.

Vist que durant l’esmentat període, la Diputació de Barcelona i
l’ajuntament de Sant Celoni han signat convenis de cooperació en
matèria de consum per tal de garantir:

- Suport tècnic al servei municipal de consum.
- Cooperació en tasques d’inspecció i control del mercat.
- Recursos tècnics per a desenvolupar activitats educatives de

consum en el seu territori.
- Suport econòmic a activitats informatives i educatives i

d’inspecció que els ajuntaments realitzen amb recursos propis.
- Formació tècnica als funcionaris i tècnics dels serveis de consum

municipals.
- Suport a les juntes arbitrals municipals de consum.

Vist que la Diputació de Barcelona proposa la constitució d’una
Junta Arbitral de Consum Provincial de Barcelona, que
facilitarà l’accés de la ciutadania a l’arbitratge de consum.

Atès que el projecte preveu la cooperació directa dels ajuntaments
i els ens locals de la província en les activitats de foment del
sistema arbitral, en la composició dels col·legis arbitrals i la
constitució dels col·legis arbitrals en diferents municipis de la
província.
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Atès que el projecte de Junta Arbitral de Consum Provincial, que
planteja la Diputació de Barcelona, pot servir per millorar
l’eficiència i la qualitat del servei municipal de consum de
l’ajuntament de Sant Celoni i per donar celeritat a la resolució dels
conflictes de consum que es puguin plantejar.

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

Primer.- Donar suport institucional al projecte de la Diputació de
Barcelona de constituir una Junta Arbitral de Consum Provincial,
atès que pot servir per garantir-ne un major nivell d’eficàcia i
qualitat.

Segon.- Comunicar aquesta decisió a l’àrea de Salut Pública i
Consum de la Diputació de Barcelona.

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

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD PEL QUAL ES DÓNA
SUPORT INSTITUCIONAL A LA CREACIÓ DE LA XARXA LOCAL
DE CONSUM QUE INTEGRI ELS SERVEIS LOCALS DE CONSUM
DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, PROMOGUDA PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

El Sr. Arenas Vilà explica que en la mateixa reunió que abans ha
comentat també es va parlar de crear aquesta Xarxa Local de
Consum de la província de Barcelona, que integraria les diferents
Oficines Municipals d’Informació al Consumidor de la província,
amb l’objectiu d’unificar protocols i criteris d’informació al
consumidor. La Diputació facilitaria la infrastructura i
l’assessorament tècnic als diversos municipis integrants de la
xarxa.

Després d’aquesta intervenció, i

Atès que la Constitució Espanyola de 1978, al seu article 51, insta
els poders públics a garantir la defensa dels consumidors i dels
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usuaris, protegint, mitjançant procediments eficaços la seva
seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics.

Atès que la defensa dels consumidors i dels usuaris és una de les
competències de les corporacions locals, d’acord amb el que
regulen l’article 25 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local i el corresponent article 63 de la Llei 8/1987, municipal
i de règim local de Catalunya, que desenvolupen el mandat
constitucional expressat a l’article 51 de la Constitució Espanyola
de 1978.

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni disposa d’un servei de
protecció i defensa dels consumidors.

Atès que la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveu
l’article 36 de l’esmentada Llei de bases de règim local i l’article 88
de la Llei municipal de Catalunya, ostenta les competències
següents:

a) Coordinar els serveis municipals entre sí, per garantir la
prestació integral i adequada dels serveis en tot el territori de la
província.

b) Prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, especialment els que tenen menys capacitat
econòmica i de gestió.

c) Prestar serveis públics de caràcter supracomarcal.
d) Fomentar i administrar els interessos peculiars de la província.

Atès que la Disposició Addicional Primera de la Llei 3/1993, del
Parlament de Catalunya, de l’Estatut del consumidor de Catalunya
preveu que hi hagi coordinació i cooperació entre els diversos
organismes que, directament o indirecta incideixin en l’àmbit dels
drets dels consumidors.

Vist que la Diputació de Barcelona col·labora amb els ajuntaments
de la província de Barcelona per desenvolupar activitats de
protecció i defensa dels drets dels consumidors de manera
ininterrompuda des de l’any 1991.

Vist que durant l’esmentat període, la Diputació de Barcelona i
l’ajuntament de Sant Celoni han signat convenis de cooperació en
matèria de consum per tal de garantir:
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- Suport tècnic al servei municipal de consum.
- Cooperació en tasques d’inspecció i control del mercat.
- Recursos tècnics per desenvolupar activitats educatives de

consum en el seu territori.
- Suport econòmic a activitats informatives i educatives i

d’inspecció que els ajuntaments realitzen amb recursos propis.
- Formació tècnica als funcionaris i tècnics dels serveis de consum

municipals.

Vist que la Diputació de Barcelona proposa la constitució d’una
Xarxa Local de Consum, per tal de millorar la cooperació en
matèria de defensa dels consumidors i dels usuaris amb els
ajuntament i altres ens locals de la província de Barcelona.

Atès que el treball en xarxa permet sumar esforços i rendibilitzar
els recursos, que ofereix la possibilitat de formar part d’un sistema
de relacions on els participants podran compartir informació,
experiències i que pot  millorar la qualitat i l’eficiència dels serveis i
dels equipaments locals.

Atès que el projecte de xarxa que planteja la Diputació de
Barcelona, pot servir per millorar l’eficiència i la qualitat del servei
municipal de consum de l’ajuntament de Sant Celoni.

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

Primer.- Donar suport institucional al projecte de la Diputació de
Barcelona de constituir una Xarxa Local de Consum que integri els
serveis locals de consum de la província de Barcelona, atès que pot
servir per garantir-ne un major nivell d’eficàcia i qualitat.

Segon.- Comunicar aquesta decisió a l’àrea de Salut Pública i
Consum de la Diputació de Barcelona.

Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als
efectes de que pugui signar quanta documentació sigui procedent
als efectes de l’efectivitat dels acords presos.
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6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCERTACIÓ D’UN
PRÉSTEC AMB EL BANCO DE CRÉDITO LOCAL PER AL
FINANÇAMENT D’INVERSIONS.

Intervé el Sr. Arenas Serra per explicar esquemàticament les
característiques del préstec. El seu import total és de 4.062.841 €,
a retornar en un termini de 20 anys (inclosos 2 anys de carència) i
amb aquest crèdit es pretenen finançar les obres de construcció de
l’Escola de música i adequació de l’Ateneu municipal, així com la
construcció de nous equipaments esportius al sector Pla de Palau.
La sol·licitud d’aquest préstec ja estava prevista en el pressupost
municipal d’enguany, que s’aprovarà definitivament.

Com ja es va comentar a la Comissió informativa, l’ajuntament no
ha de sol·licitar cap autorització per demanar un préstec d’aquesta
quantitat perquè compleix les dues condicions mínimes que
s’exigeixen. En primer lloc: l’import de l’estalvi net en relació als
drets reconeguts nets per ingressos corrents deduïts de la darrera
liquidació del pressupost ha de ser positiu. Sant Celoni ho compleix
ja que el ràtio inclòs en la nova operació és del 20,80%. En segon
lloc: l’import del deute viu en relació als drets reconeguts nets per
ingressos corrents deduïts de la darrera liquidació del pressupost
ha de ser inferior al 110%. Sant Celoni també ho compleix ja que
el ràtio inclòs en aquesta nova operació és del 71,47%.

Continua explicant el Sr. Arenas Serra que per a la concertació del
préstec s’han demanat oferta a totes les entitats amb les que
treballa l’ajuntament i alguna més. L’oferta més avantatjosa ha
estat la del Banco de Crédito Local amb un tipus d’interès variable
de l’Euribor trimestral més el 0,125% i sense cap comissió (ni
d’estudi, ni d’obertura, ni per cancel·lació anticipada).

Pren la paraula el Sr. Gómez i manifesta que està conforme en que
es faci l’Escola de música i s’arregli l’escenari de l’Ateneu. Ara bé,
diu, considero que demanar un préstec i gastar-se els diners en fer
una piscina i un pavelló és “empabrar” l’ajuntament pels pròxims
vint anys (encara que guanyeu vosaltres). Ja em direu quin camp
tenen per córrer els que vinguin al darrera... Per altra part, i posats
a fer una mica de broma, tal i com deia el grup municipal d’ERC en
el seu full informatiu, podríeu comprar un tendal per cobrir la
piscina del Club Tennis Sant Celoni (que no sé perquè servirà
aquesta piscina) i posar-hi calefacció per tenir l’aigua calenta, i
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quan tingueu la subvenció, llavors feu el que sigui. Però jo de
moment votaré que no.

El Sr. Alsina diu que els regidors del grup municipal d’ERC
s’abstindran en aquest punt per coherència amb la votació dels
pressupostos municipals, en què no van votar a favor per
considerar que els pressupostos tan sols eren fum. Si l’equip de
govern demana un préstec per poder construir els nous
equipaments és degut a una mala gestió i a una mala forma de
solucionar el finançament d’aquestes inversions. Hi havia altres
camins que no pas via préstec.

El Sr. Comas indica que el grup municipal d’IC-V també s’abstindrà
en la votació perquè no estan d’acord amb les finalitats d’aquest
préstec. Hi ha coses més importants i prioritàries que s’han deixat
apart i que s’haurien de fer abans que les que es proposen.

Intervé el Sr. Figueras i manifesta que des del grup municipal de
CiU consideren que es tracta d’una aposta molt important, sobretot
si tenim en compte que els préstecs que té “vius” fins ara
l’ajuntament ascendeixen a un import de 3.150.000 €, i ara es
porta a aprovació un nou crèdit de 4.062.841 €, que supera la
suma de tots els anteriors. Com deia el portaveu del grup
municipal del PP, això representa un endeutament molt important
per al municipi que, si bé sembla que pot estar justificat, tampoc
n’estem convençuts perquè no disposem encara dels projectes
tècnics de les inversions que es pensen pagar amb aquest préstec i
no sabem encara quan costarà l’execució de les obres. Penso, diu
el Sr. Figueras, que hagués sigut més correcte tenir els projectes,
saber els costos i, a partir d’aquí, calcular quant es necessita
realment i llavors demanar-ho. En canvi estem demanant molts
diners (4 milions d’euros) sense tenir encara els projectes, ni d’una
inversió ni de l’altra. Per tant, nosaltres tampoc votarem a favor de
l’aprovació d’aquest punt.

Pren la paraula de nou el Sr. Arenas Serra. En primer lloc, diu, s’ha
comentat per part del Sr. Comas que el seu grup considera que hi
ha altres inversions més necessàries pel municipi. Evidentment tot
és opinable i tot és discutible, i en això l’equip de govern no hi té
res a dir. Altra cosa és la posició del grup municipal del PP, que
denota una falta d’ambició quan afirma que els futurs governs
municipals quedaran hipotecats amb aquest préstec. Em sembla
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que amb aquesta mentalitat no s’haguessin fet moltes de les coses
que ara gaudim i de les que tots els veïns n’estem orgullosos com a
poble. Aquest préstec és totalment suportable per a l’ajuntament i,
com ja he dit, no necessitem ni demanar una autorització especial
(que també la podríem demanar i se’ns podria autoritzar). I per
altra part, l’import que es demana en el préstec és una quantitat
màxima perquè no hi ha cap comissió (ni d’estudi, ni d’obertura, ni
de cancel·lació) i tenim dos anys de carència, de manera que
estem facultats perquè en un moment donat (quan disposem dels
projectes i tinguem els números més ajustats), puguem fer servir
la quantitat que creiem necessària. Això no ens ha d’impedir que
ara puguem planificar, tirar endavant i tenir finançament per quan
ens faci falta fer aquestes inversions que, reiterant el que ja he dit,
creiem políticament que són necessàries per a la població. I no
només ho pensem nosaltres, sinó que concretament el tema de la
piscina i el pavelló estan previstos dins el Pla d’Instal·lacions
Esportives de Catalunya. És a dir, que no ens ho hem tret de la
màniga ni és un caprici del regidor ni de l’alcalde de torn, sinó que
són uns equipaments totalment necessaris per al municipi.

El Sr. alcalde diu que ha entès que almenys dos dels grups
municipals han manifestat la seva voluntat d’abstenir-se i això li
sembla totalment normal. Però no està d’acord amb l’afirmació del
portaveu d’ERC quan diu que el pressupost municipal és de fum.
S’està comprovant que el pressupost no és de fum i així ho
demostra el préstec que avui es porta a aprovació, préstec que
anirà destinat a l’execució d’inversions. El projecte tècnic de
l’Ateneu – Escola de música ja està aprovat inicialment i el projecte
de la piscina coberta i del pavelló s’està redactant. Creiem que són
necessitats del nostre municipi i per això es volen tirar endavant.
Com deia el regidor d’Hisenda, l’endeutament que representa
aquest préstec és totalment suportable per a i l’ajuntament de Sant
Celoni gràcies a una política econòmica molt ajustada que fa
possible poder tirar endavant un préstec d’aquest import (fins i tot
les finances municipals permetrien que l’import fos més gran).

Respecte allò comentat pel portaveu de CiU, prossegueix el Sr.
alcalde, l’ajuntament de Sant Celoni sempre ha tingut préstecs que
han fet possible l’execució de tot un seguit d’equipaments que el
poble ha agraït. Ara s’ha de fer una nova aposta de futur per
engegar nous equipaments i tenir-los a disposició dels ciutadans
d’aquí a no massa temps. El Sr. Figueras ha comentat que es
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demanava un préstec sense saber encara l’import dels projectes.
Segurament deu haver oblidat que fa pocs dies es va aprovar
inicialment el projecte de l’Ateneu - Escola de música i està molt
clar quin és el pressupost d’aquesta actuació. Així mateix,
disposem d’un pressupost estimatiu del que pot costar la
construcció de la piscina coberta i del pavelló esportiu. Per altra
part, el Sr. Gómez ha comentat que en el fulletó d’ERC es
proposava cobrir amb un tendal la piscina que tenim. Em sembla
que el grup municipal d’ERC ho devia dir amb un to irònic, però no
estan els temps per posar un tendal a una piscina i fer-la servir de
piscina coberta. Aniria bé que algú es passegés per la comarca i
visités les instal·lacions esportives que s’han construït en els
darrers anys en alguns municipis. Veuria que els equipaments
esportius han de tenir uns nivells de qualitat i han de complir una
normativa d’homologació determinada per la Generalitat.

Jo em referia, diu el Sr. Gómez, a la piscina del Club Tennis Sant
Celoni. No sé què en farem de tantes piscines... No ho vau mig
comprar-ho tot allò, amb les pistes de tennis? pregunta. Aquella
piscina no costaria gaire de cobrir, i està en millors condicions que
la municipal.

El Sr. alcalde demana al Sr. Gómez que quan faci determinades
afirmacions, les tingui clares. L’ajuntament no ha comprat res al
Club Tennis Sant Celoni. El que s’ha fet és un conveni de
col·laboració amb aquesta entitat per a la utilització de les seves
instal·lacions. Jo li pregaria que no digués coses que no són veritat.
I és molt diferent tenir una piscina amb els requeriments que els
ciutadans demanden i es mereixen (amb calefacció, gimnàs, sala
de musculació, saunes, etc.) que cobrir una piscina d’unes mides
que no són les reglamentàries. No conec cap municipi de les
dimensions de Sant Celoni que faci un cobriment com el que
proposa el Sr. Gómez. Avui en dia les coses s’han de fer ben fetes.

El Sr. Gómez diu que la vox populi comenta per què s’han de
gastar tants milions per fer un altre pavelló i una altra piscina.
Quan hi hagi diners, que ho facin... Primer seria més necessari
que, en comptes de vendre’s l’ajuntament el terreny que es va
vendre per 184 milions de pessetes, s’hi haguessin construït
vivendes socials. És el que la gent diu i jo els hi dono la raó en
aquest cas.
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Diu el Sr. alcalde que el Sr. Gómez està barrejant les coses.
Resulta un raonament contradictori no voler que es demanin
préstecs i oposar-se a la venda de terrenys municipals, ja que
aquesta venda permet fer inversions i no tenir més endeutament.
Les subhastes de terrenys municipals fan possible que els
ajuntaments no hagin de demanar més préstecs. Aniria bé que ens
llegíssim la premsa i veiéssim que ajuntaments de tots els colors
subhasten parcel·les i això no impossibilita fer habitatges socials.

Intervé el Sr. Casado per fer un aclariment. En el PIEC (Projecte
d’Instal·lacions Esportives de Catalunya) editat per la Generalitat,
s’estableix que en la xarxa bàsica d’instal·lacions esportives a Sant
Celoni (per àrea d’influència i per número d’habitants) ens pertoca
una piscina coberta, un pavelló triple i una sala polivalent. Altra
cosa són les subvencions que ens arriben de la mateixa Generalitat
de Catalunya...

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l'expedient instruït per a la sol·licitud d'un préstec per a finançar
inversions previstes en el pressupost de la corporació definitivament
aprovat per a 2002, amb un import màxim de 4.062.841,83 €.

Atès que s’han demanat ofertes a entitats financeres, essent l’oferta
més avantatjosa la presentada pel Banco de Crédito Local.

Atès allò establert a l’article 53.2 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre.

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 1 vot en contra del Sr.
Gómez i amb 6 abstencions de la senyora Lechuga i dels senyors
Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Comas, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar la concertació d’una operació de préstec amb el
Banco de Crédito Local, amb les següents característiques:

. Import del préstec: 4.062.841,83 €

. Tipus d'interès: EURIBOR a tres mesos + 0,125

. Comissió d'obertura: 0

. Comissió d’amortització anticipada: 0
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. Termini: 20 anys (inclosos 2 de carència)

. Garantia: Participació municipal en els Tributs de
l’Estat i en el Fons de Cooperació Municipal
de la Generalitat de Catalunya

Segon.- Aprovar el contracte de préstec entre l'ajuntament de Sant
Celoni i el Banco de Crédito Local.

Tercer.- Afectar la part necessària de la participació en els Tributs
de l'Estat que legalment correspongui a l'ajuntament de Sant Celoni
cada any, durant tot el temps que aquest préstec no sigui retornat,
per a fer front a les seves obligacions de pagament al Banco de
Crédito Local.

Quart.- Notificar aquesta operació de préstec a la Direcció General
de Política Financera.

7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ “TRENQUEM EL
SILENCI, ACTUEM ABANS QUE SIGUI MASSA TARD.
SOLIDARITAT AMB EL POBLE DE PALESTINA”.

El Sr. alcalde explica que es tracta d’una moció oberta, que podem
comentar i, si cal, modificar o ampliar algun punt, de manera que
tots els grups municipals s’hi puguin adherir. Entenc, diu, que és
un tema que pertoca a tothom.

Jo m’abstindré, diu el Sr. Gómez, perquè tots sabem que els jueus
ho han fet tan malament com han sabut, però els palestins no són
la Mare Teresa de Calcuta. Quan uns disparen, els altres tiren
bombes. A més a més, el meu vot me l’han donat per defensar la
política municipal, no la internacional. Per tot això, jo m’abstindré.

Em sembla, diu el Sr. alcalde, que com ajuntament hem de recollir
també les coses que passen al món, i hem de fer arribar la nostra
veu a altres llocs. Hi pot haver qui discrepi amb algun dels punts de
la moció, però el més important és que tots coincidim en demanar
el cessament de les hostilitats, la retirada dels militars de les
ciutats palestines i el compliment dels acords d’Oslo i de les
resolucions de les Nacions Unides (em sembla flagrant l’actitud del
Govern d’Israel d’anar contra la legalitat internacional). Tot això ho
han demanat diverses entitats solidàries i ho han aprovat altres
ajuntaments. Per això es porta avui al Ple, tot esperant que pugui
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ser una moció conjunta, si no de tots, sí de la majoria dels grups
municipals. Per tant, si sembla bé, en la moció es faria constar que
es presenta a proposta dels grups municipals d’IC-V, ERC, CiU i
PSC.

Després d’aquestes intervencions i,

Considerant els fets ocorreguts en els territoris palestins al llarg
d’aquests anys i especialment els últims dies, aquest ajuntament
es vol unir a les veus que a tot el món estan demanant la fi de
l’última ofensiva militar d’Israel contra el poble de Palestina.

Tenint en compte que aquesta invasió forma part d’una campanya
sistemàtica i perllongada que té com a objectiu soscavar, humiliar i
destruir el lideratge polític que s’ha dotat la població palestina.

Resulta difícil entendre com un poble que ha patit tant en temps
recents, pugui comportar-se com els seus antics botxins,
massacrant i assassinant a la població civil palestina, destruint
escoles, hospitals, camps de conreu, les estructures
administratives de tot un poble, denominant a la resistència
palestina com a terrorista, de la mateixa manera  que els nazis
denominaven a la resistència jueva com a organitzacions
terroristes i les seves accions d’autodefensa, com actes de
terrorisme.

Constatant que mentrestant l’anomenada comunitat internacional
mira cap a una altra banda, després de 35 anys d’ocupació del
territori palestí i les darreres setmanes d’una intensa i repressiva
actuació militar en contra de les estructures socials i de poder
polític que l’Autoritat Nacional Palestina s’havia dotat després dels
acords d’Oslo.

Per tot això, a proposta dels grups municipals del PSC, CiU, ERC i
IC-V, i a la vista del dictamen de la Comissió informativa
d’Educació, Cultura, Esports, Joventut, Participació Ciutadana,
Benestar Social i Sanitat, 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 Sr. Gómez, el Ple municipal
ACORDA:
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Únic.- L’ajuntament de Sant Celoni vol fer arribar a les autoritats
mundials i al Govern d’Israel la seva oposició, tot fent les següents
peticions:

- El cessament de les hostilitats i la retirada de totes les unitats
militars invasores de les ciutats palestines sota el control de
l’Autoritat Nacional Palestina en virtut dels acords d’Oslo.

- L’aixecament del boicot informatiu a què està sotmesa la
premsa mundial dels veritables fets que estan succeint en aquell
territori.

- El compliment de les obligacions de la Quarta Convenció de
Ginebra i l’aplicació de les mesures previstes quan es
contravenen, que constitueixen crims de guerra.

- La creació dels mecanismes de pressió davant del Govern
d’Israel per l’acceptació de les resolucions de les Nacions
Unides, que incloguin la devolució de tots els territoris ocupats
militarment l’any 1967, el desmantellament dels assentaments
il·legals, la proclamació d’un Estat Palestí, el retorn de refugiats
i expulsats palestins que viuen en els camps de refugiats i
dispersos per tot el món.

- Una resolució de rebuig de la comunitat internacional i,
especialment, de la Unió Europea. Retirant els ambaixadors,
trencant els acords comercials i l’enviament d’una força
internacional d’interposició de les Nacions Unides.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

En finalitzar aquesta moció, el regidor Sr. Arenas Serra abandona
temporalment la sessió del Ple que es celebra, per ser part
implicada en el tema que a continuació es tractarà.

Pren la paraula el Sr. alcalde i proposa incloure dos punts més en
l’ordre del dia per la via d’urgència. Es tracta de l’aprovació
definitiva de l’Estudi de detall de la parcel·la del Passeig dels
Esports número 16 i de l’aprovació d’un conveni amb la Junta de
Compensació de Boscos del Montnegre per a la gestió del servei de
subministrament d’aigua potable a la urbanització.

El Sr. Gómez manifesta la seva queixa perquè aquests expedients
havien d’haver estat a l’abast de tots els regidors. Precisament,
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diu, m’han vingut a veure algunes persones de la urbanització
Boscos del Montnegre per fer-me una sèrie de preguntes i jo els he
dit que aquest tema no es portava avui al Ple. Per tant, jo votaré
que no a la urgència perquè això és anar “a salto de mata”. No sé
si és que algú s’ha assabentat de que han vingut a parlar amb mi o
us han donat alguna bufada i per això ho porteu avui a aprovació.
Quan vaig venir a veure els temes del Ple em van donar també un
expedient que no estava inclòs en l’ordre del dia (el de l’aprovació
de l’Estudi de detall) i jo hi estic conforme perquè d’aquest tema ja
n’havia parlat amb el Sr. Garcia Mundet. Però no estic d’acord amb
que es porti al Ple el tema de l’aigua a Boscos del Montnegre
perquè l’expedient havia d’haver estat al nostre abast abans del Ple
i no ara.

Diu el Sr. alcalde que segurament el Sr. Gómez no coneix la
mecànica de funcionament dels Plens municipals, ni dels Consells
Comarcals, ni dels Parlaments. Està previst legalment que en
l’ordre del dia dels Plens ordinaris s’hi puguin afegir punts i/o
mocions per la via d’urgència (perquè s’hagi acabat la seva
tramitació amb posterioritat a la convocatòria).

Voldria fer un incís, indica el Sr. Gómez. Ja sap vostè (referint-se al
Sr. alcalde) que aquest assumpte de l’aigua fa almenys tres mesos
que està en dansa, i que a la urbanització estan esperant a veure
perquè ni l’ajuntament ni Sorea es fan càrrec de l’aigua. Aquí hi ha
un embolic, i ells volien venir al Ple per aclarir-ho.

El Sr. alcalde diu que, quan sigui l’hora de discutir el contingut
d’aquest punt, es donarà tota la informació i es faran tots els
aclariments que es demanin. Ara el que correspon és votar la
urgència dels dos assumptes.

El Sr. Alsina diu que el seu grup voldria saber quins són els motius
de la urgència dels dos punts.

El Sr. alcalde explica que l’expedient de l’Estudi de detall ja estava
preparat a nivell administratiu per poder entrar d’urgència a la
Comissió informativa corresponent, malgrat que no s’hi va portar.
Per altra part, la urgència d’aprovar el conveni amb Boscos del
Montnegre ve donada perquè d’aquesta manera l’empresa
concessionària de l’aigua passaria d’immediat a gestionar el servei
a la urbanització. Si no s’aprova avui, hauran de passar dos o tres
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mesos més perquè la facturació de consums va per trimestres. Tot
es fa de cara als veïns, per a evitar els inconvenients que
representa ara la gestió de l’aigua per part de la pròpia Junta de
Compensació.

El Sr. Giol pregunta si es votarà separadament la urgència d’un
punt i la de l’altre.

Respon el Sr. alcalde que sí.

Intervé el Sr. Comas i recorda que en un Ple anterior vam tenir el
tema de les tarifes de Sorea sobre la taula i es va decidir deixar-ho
per a una altra sessió, malgrat que també era un assumpte urgent.
Si el tema del conveni amb Boscos del Montnegre no ha sigut
debatut de manera suficient i jo no he pogut veure l’expedient
(suposo que altres companys tampoc l’han vist), no hi ha d’haver
cap inconvenient per a que es deixi per al proper Ple, suposo.

El Sr. alcalde diu que a l’inici del Ple ja ha indicat que els dos
expedients d’urgència estaven a disposició de tots els grups per si
se’ls volien mirar en el transcurs dels altres punts de l’ordre del
dia. Però, si convé, podem fer dos minuts de recés perquè tothom
pugui mirar-se’ls. Tal com he explicat abans, diu, la urgència del
tema ve a causa de la facturació de l’aigua i creiem que pels veïns
de Boscos del Montnegre és bo que s’aprovi quan més aviat millor.
La Junta de Compensació va prendre l’acord en una assemblea i, si
avui el Ple ho aprova, podria signar-se ja el conveni i que la gestió
del subministrament d’aigua a la urbanització la fes una empresa
preparada.

El Sr. Alsina manifesta que, atès que la urgència és per afavorir als
veïns (que per això estem aquí, diu), el grup municipal d’ERC
votarà favorablement la inclusió dels dos temes en l’ordre del dia.

Després d’aquestes intervencions, per indicació del Sr. alcalde es
procedeix a votar la urgència dels dos temes, amb els següents
resultats:

 Per unanimitat del Ple municipal s’accepta la urgència
d’incloure en l’ordre del dia l’aprovació definitiva, si escau, de
l’Estudi de detall de la parcel·la situada al Passeig dels
Esports número 16 de Sant Celoni.
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 Per 16 vots favorables 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 1 vot en contra del Sr. Gómez, s’accepta la
urgència d’incloure en l’ordre del dia l’aprovació, si escau,
del conveni amb la Junta de Compensació de Boscos del
Montnegre per a la gestió del servei de subministrament
d’aigua potable a la urbanització.

Es procedeix a continuació a tractar el contingut d’ambdós
assumptes inclosos ja en l’ordre del dia.

APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE L’ESTUDI DE DETALL
DE LA PARCEL·LA SITUADA AL PASSEIG DELS ESPORTS
NÚMERO 16 DE SANT CELONI.

El Sr. alcalde explica que els Estudis de detall ordenen els volums
d’una finca, sense augmentar alçades reguladores ni edificabilitat.
En aquest cas, es tracta d’un Estudi de detall que ja ha estat
aprovat inicialment, s’ha sotmès a exposició pública i ara és porta
al Ple per a la seva aprovació definitiva.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació de l’Estudi de
detall de la parcel·la del Passeig dels Esports número 16 de Sant
Celoni.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 18 de febrer de 2002 es
va aprovar inicialment l’Estudi de detall de la parcel·la del Passeig
dels esports número 16 de Sant Celoni presentat pel Sr. Ramon M.
Dedéu Gispert en nom i representació d’Andreu Arenas Domènech.

Atès que ha estat notificada l’esmentada resolució al propietari de
l’àmbit afectat per aquest Estudi de detall.

Atès que l’anunci d’informació pública s’ha publicat al Butlletí Oficial
de la Província número 57 del dia 7 de març de 2002, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3590 de 7 de març
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de 2002,  al diari “El Periódico” de 9 de març de 2002 i al tauler
d'edictes de la corporació.

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

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

Atès allò establert als articles 66 i 64 del Decret Legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística i 45 del Decret 146/1984, de 10 d’abril.

Prèvia declaració d’inclusió a l’ordre del dia per raó d’urgència, a
proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar definitivament l’Estudi de detall de la parcel·la
del Passeig dels Esports número 16 de Sant Celoni presentat pel
Sr. Ramon M. Dedéu Gispert, en nom i representació del Sr.
Andreu Arenas Domènech.

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

En finalitzar aquest punt, el regidor Sr. Arenas Serra s’incorpora de
nou a la sessió del Ple que es celebra.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI AMB LA JUNTA DE
COMPENSACIÓ DE BOSCOS DEL MONTNEGRE PER A LA
GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE A LA URBANITZACIÓ.
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El Sr. alcalde explica que s’ha fet una assemblea general de la Junta
de Compensació de Boscos del Montnegre en la que els propietaris
van acordar demanar a l’ajuntament que gestionés el
subministrament d’aigua potable a la urbanització a través de
l’empresa concessionària del servei al terme municipal. En el conveni
està previst que es traspassin provisionalment a l’ajuntament totes
les instal·lacions (les canonades i els dos dipòsits) i s’estableix la
condició que la Junta de Compensació es farà càrrec d’aquelles
avaries, la reparació de les quals superi les 200.000 pessetes
(perquè es tracta de canonades que es van construir fa temps i
potser tenen algun defecte que no es pot visualitzar). La Junta de
Compensació està molt interessada en que s’aprovi el conveni
perquè la gestió de l’aigua és un tema molt farragós (cobrament de
rebuts, liquidació de cànons i d’IVA, potabilització de la part d’aigua
que prové de pous propis, etc.) i s’estimen més que es faci el
subministrament directe i la facturació a cada un dels veïns per part
de la concessionària Sorea SA. Fins ara, l’ajuntament subministrava
aigua “en alta” a la urbanització (amb un sol comptador) i la gestió
interna la feia la Junta. Quan es signi el conveni, el subministrament
d’aigua a Boscos del Montnegre passarà a ser un servei municipal.

El Sr. Comas pregunta que, si la Junta de Compensació va aprovar
l’acord en una assemblea, hi ha d’haver una acta d’aquesta
assemblea, no?

El Sr. alcalde explica que en l’expedient consta un certificat del
secretari de la Junta de Compensació deixant constància de l’acord
pres per l’assemblea, en que es demanava que les tarifes de l’aigua
que han de pagar els veïns de Boscos del Montnegre siguin les
mateixes que les de la resta del municipi i se’ls doni el mateix tracte
que a qualsevol veí de la població.

Intervé el Sr. Gómez. Jo no conec, diu, com fan les actes de les
assemblees, però sé que alguns propietaris de la urbanització no
estan d’acord amb el fet que si es rebenta una canonada i la
reparació costa més de 200.000 pessetes ho hagin de pagar els
veïns. Ells diuen que entreguen a l’ajuntament unes instal·lacions
que funcionen bé, i que si d’aquí a uns anys una màquina fa malbé,
per exemple, un tram de canonada i l’avaria puja més de 200.000
pessetes ho hauran de tornar a pagar, quan ja ho han pagat abans.
Aquesta és la qüestió.
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Respon el Sr. alcalde que sembla que el Sr. Gómez va molt
equivocat. Si una màquina trenca una canonada, és responsabilitat
de la màquina la seva reparació. El que es preveu en el conveni,
perquè l’ajuntament no en surti perjudicat, és que si alguna de les
canonades es trenca (perquè era antiga, perquè tenia algun defecte
o perquè no estava en condicions), que no l’hàgim de pagar entre
tots, sinó que se’n faci càrrec la Junta de Compensació. S’han
comprovat tots els trams de la instal·lació que s’ha pogut, però és
impossible comprovar-ho tot. Per això en el conveni es posa aquesta
condició.

El Sr. Gómez diu que la cosa no està clara i, per tant, ell votarà que
no.

El Sr. alcalde diu que, si es mira el conveni, està tot molt clar.
L’equip de govern ha de garantir que no ens posem una ben als ulls
volent fer un favor als veïns, acceptant provisionalment unes
instal·lacions. Imaginem que d’aquí a tres mesos es trenca un dipòsit
de la urbanització que costa 50 milions i que l’ajuntament hagi de
posar alegrement aquests diners. Cada part ha d’assumir les seves
responsabilitats i el conveni ha de garantir que, si es produeix una
avaria forta en les instal·lacions, la pagarà la Junta de Compensació
(que ja hi està d’acord). Si els propietaris de la urbanització no hi
estiguessin d’acord, no es signaria el conveni i la gestió de l’aigua es
continuaria fent igual que es fa en l’actualitat, malgrat que ara els hi
surt més cara i malgrat els problemes que tenen de quantitat i de
qualitat de l’aigua (problemes que aniran a més perquè els pous
s’assequen i cada vegada hi ha menys aigua en aquella zona). Ens
hem de refiar dels representants que té la Junta de Compensació,
que per això es un òrgan creat. La gent que discrepa és la que faria
que no es fes mai res, i hem de pensar que la signatura d’aquest
conveni representa un avanç per a tota la urbanització de Boscos del
Montnegre.

El Sr. Gómez diu que a l’assemblea hi va haver moltes discussions.
Per això voldria que aquest tema quedés sobre la taula i que en el
pròxim Ple vinguessin els representants de la Junta de Compensació i
els veïns que no hi estan d’acord, i tots poguessin dir el que pensen.

El Sr. alcalde indica que si el president de la Junta no se sent
legitimat per signar el conveni, quedarà anul·lat l’acord d’avui i no es
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tirarà endavant. Nosaltres ens hem de basar en els documents que
ens han presentat i en la voluntat manifestada per la Junta de signar
aquest conveni.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a l’acceptació provisional dels béns pel
subministrament del servei d’aigua potable a la urbanització Boscos
del Montnegre i per a la gestió del subministrament .

Atès que a Boscos de Montnegre el servei de subministrament
d’aigua es venia prestant de fet per la pròpia Junta de compensació
de la urbanització, sense que existís cap contracte signat ni
l’ajuntament percebés cap cànon pel subministrament del servei.

Atès que la Junta de compensació de Boscos del Montnegre va
manifestar la voluntat de deixar de prestar aquest servei i en
aquest sentit va presentar instància a l’ajuntament de Sant Celoni
mitjançant la qual cedia les seves instal·lacions segons consta en
l’escrit  indicat.

Atès que segons l’article 153 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, els municipis han d’establir els serveis
mínims obligatoris i garantir-ne la continuïtat de la prestació.

Atès que els articles 188 del referit Reglament i 233 de la Llei
8/1987, municipal i de règim local de Catalunya estableixen les
formes de gestió dels serveis municipals.

Atès que l’Administració té la facultat discrecional d’escollir una de
les diferents alternatives o solucions possibles i legalment
indiferents, tota vegada que l’elecció es basa en criteris
d’oportunitat, d’utilitat o de conveniència, i l’ajuntament té la
potestat per a decidir lliurement entre una o altra forma d’oferir el
servei públic.

Atès que Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA
és la concessionària de la prestació del servei municipal d’aigua
potable i d’ús domèstic a Sant Celoni per pròrroga tàcita prevista a
la clàusula 35ª del Plec de clàusules tècniques, econòmiques i
administratives regulador del concurs.
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Atès que, segons l’article 248 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’ens concedent té la potestat d’ordenar
discrecionalment les modificacions que l’interès públic exigeix i
entre d’altres, el lloc de les prestacions del servei.

Atès que l’article 92 de la Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, indica que es podrà utilitzar el procediment negociat.

Atès que es dóna el supòsit de fet de què han sorgit necessitats
noves o causes imprevistes, arrel de la present cessió provisional
de la xarxa per al subministrament d’aigua potable a la
urbanització Boscos del Montnegre per part d’aquesta corporació i
la necessitat de gestionar el servei per a aquest nucli del municipi
de Sant Celoni.

Atès que el subministrament per part d’una nova empresa
concessionària obligaria aquesta, apart de justificar amb escreix els
volums d’aigua de subministrament, a unes inversions en
equipaments amb dipòsits reguladors en la distribució de l’aigua i
de reserva per un a dos dies, equips d’elevació, de tractament
físico-químic de l’aigua, reguladors de pressió de subministrament,
metres de canonada de la xarxa secundària prèvia a la d’abonat,
etc.

Atès que la modificació de la concessió atorgada a Sorea SA no
representa cap mena de modificació de la xarxa interior existent de
distribució de subministrament d’aigua.

Atès que ja està instal·lada i prevista la connexió necessària per a
la seva posada en marxa en el moment d’adoptar-se la decisió
definitiva.

Atès que no caldrà la realització de cap mena d’obra o instal·lació
de serveis, com ara captacions, equips d’elevació, de tractament,
d’impulsió, de distribució, etc. fins a les connexions actuals de
servei als abonats.

Atès que a nivell tècnic es justifica degudament l’interès públic de
procedir a la modificació de la concessió.
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Atès que l’article 114 del Text refós en matèria de règim local
estableix que l’òrgan competent podrà modificar el contracte prèvia
audiència del contractista, sempre que no excedeixi del 20% del
preu del contracte.

Atès que, d’acord amb allò establert als articles 114 del Text refós
en matèria de règim local i 84 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú,
per resolució de l’Alcaldia de data 7 de gener de 2002, es va donar
audiència per un termini de vint dies a Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SA, per a la modificació de la concessió
del subministrament d’aigua potable i d’ús domèstic amb
l’ampliació de la prestació del servei a la urbanització Boscos del
Montnegre, amb les següents condicions:

a) Aquesta modificació de la concessió no suposa l’execució de cap
tipus d’obra per a l’establiment del servei.

b) No representarà cap modificació de la xarxa interior existent de
distribució del subministrament ni precisarà la realització de
modificació, substitució de cap element o ramal, en el moment que
es faci efectiva la concessió.

c) No obligarà a cap despesa econòmica perquè la connexió
necessària ja està avui dia instal·lada i prevista per a la seva
posada en marxa en el moment d’adoptar-se aquesta opció.

d) No caldrà cap mena d’obres i instal·lacions de serveis de
captacions, equips d’elevació de tractament, d’impulsió, de
distribució, fins a les connexions actuals de servei als abonats.

e) El preus de tarifa seran els mateixos vigents a Sant Celoni.

f) El cànon que l’empresa concessionària haurà d’ingressar a
l’ajuntament de Sant Celoni pels metres cúbics facturats i cobrats
als usuaris del nucli urbà de la urbanització Boscos del Montnegre,
objecte de la present ampliació del servei, serà l’ofertat per
l’empresa per a la resta de la concessió, de forma que els metres
cúbics facturats als usuaris de Boscos del Montnegre seran
integrats dins la facturació global de l’empresa en el municipi de
Sant Celoni i resta de zones de subministrament, aplicant-se el
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cànon als metres cúbics facturats de la totalitat de la zona de
subministrament.

Atès que en la mateixa resolució de l’Alcaldia, es va sol·licitar a
Sorea SA que emetés informe sobre la situació actual de la xarxa,
sobre la necessitat d’inversions que caldria efectuar o despeses
extraordinàries de manteniment previsibles per a un funcionament
adequat i si previsiblement l’assumpció d’aquest servei li suposaria
un trencament de l’equilibri econòmic de la concessió.

Atès que Sorea SA ha presentat escrit en data 12 de març de 2002
acceptant l’ampliació de la concessió sota les condicions
proposades.

Atès que la base 12a del plec de condicions en el seu apartat 3r
estableix que en el supòsit d’atendre nous subministraments i
expansió de les xarxes de distribució en cas d’urbanització de
zones noves, se sol·licitarà del concessionari informe referent a les
instal·lacions i xarxes de distribució, a l’objecte que es trobin en un
estat de conservació adequat.

Atès que, com s’ha dit, en data 12 de març de 2002, Sorea SA ha
presentat informe amb les correccions necessàries a realitzar en les
instal·lacions i xarxes de distribució d’aigua de Boscos de
Montnegre

Vistos els informes obrants a l’expedient.

A proposta de l’Alcaldia, per 16 vots favorables 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 1 vot en contra del Sr. Gómez, el
Ple municipal ACORDA:

Primer.- Acceptar la cessió gratuïta i provisional per part de la
Junta de compensació de Boscos del Montnegre, de la xarxa
d’aigua de la urbanització Boscos del Montnegre, així com dos
dipòsits.

Segon.- Acceptar la renuncia de la Junta de Compensació de
Boscos del Montnegre a qualsevol dret que li pogués correspondre
sobre la xarxa d’aigües i sobre els dipòsits cedits.
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Tercer.- Que la Junta de Compensació Boscos del Montnegre, en
tant no es procedeixi a la recepció definitiva de la urbanització per
part de l’ajuntament, ha de realitzar aquelles obres que siguin
d’implantació o de desimplantació d’alguns elements de la xarxa
ordenades per l’Administració a conseqüència del suggeriment dels
Serveis Tècnics o de la concessionària d’aigües i que en qualsevol
cas sobrepassin les 200.000 pessetes.

Quart.- S’estableix que les despeses de manteniment normal de la
xarxa correran de compte i càrrec de la concessionària.

Cinquè.- La Junta de Compensació de Boscos del Montnegre serà
responsable de qualsevol deute, sigui pel concepte que sigui i que
es derivi del període prestat amb anterioritat a Boscos del
Montnegre, i assumirà  la responsabilitat civil de la seva actuació
durant el període que ha subministrat l’aigua a la urbanització.

Sisè.- Facultar l’Alcaldia a signar el conveni de cessió de la xarxa
d’aigua a la Junta de Compensació de Boscos del Montnegre.

Setè.- Aprovar inicialment la modificació de la concessió de la
prestació del servei municipal d’aigua potable i d’ús domèstic al
nucli urbà de  Sant Celoni, del que actualment és concessionària
Sorea, Sociedad de Abastecimiento de Aguas, SA de manera que
s’ampliï el lloc de subministrament a la urbanització Boscos del
Montnegre. I donar-ne compte a la concessionària per tal que, en
un termini no superior a vint dies, presenti les al·legacions que
estimi oportunes a aquesta modificació. En el supòsit de no
presentar-se al·legacions o que aquestes no fossin contràries,
s’entendrà aprovada definitivament la modificació de la concessió.

Vuitè.- Que els preus de tarifes i el cànon anual, als efectes de
manteniment de l’equilibri econòmic financer de la concessió, seran
els mateixos que són vigents per a Sant Celoni.

Novè.- El cànon anual que l’empresa concessionària haurà
d’ingressar a l’ajuntament de Sant Celoni pels metres cúbics
facturats i cobrats als usuaris de la urbanització Boscos del
Montnegre, objecte de la present ampliació del servei, serà l’ofertat
per l’empresa per a la resta de la concessió, de forma que els
metres cúbics facturats als usuaris de l’esmentada urbanització
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seran integrats dins la facturació global de l’empresa en el municipi
de Sant Celoni i resta de zones de subministrament, aplicant-se el
cànon als metres cúbics facturats de la totalitat de la zona de
subministrament.

Desè.- Sol·licitar a la Comissió de Preus de Catalunya l’acord de
modificació de tarifes a la urbanització Boscos del Montnegre,
segons allò establert entre el concessionari i l’ajuntament.

Onzè.- Notificar aquest acord a Sorea SA, per tal que si ho creu
adient pugui presentar al·legacions a l’aprovació inicial de la
modificació de la concessió del subministrament d’aigua. En cas de
no oposar-s’hi, s’entendrà aprovada definitivament la modificació.

8.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DE
LA CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.

L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la següent
correspondència rebuda darrerament a l'ajuntament de Sant
Celoni, i la corporació se’n dóna per assabentada:

 Una carta del Cap provincial de la Direcció General de Trànsit
de Barcelona agraint la col·laboració prestada per aquest
ajuntament en el programa de matriculació dels ciclomotors
donats d’alta en el municipi. Així mateix s’informa dels
resultats del procés d’implantació l’any 2001 de la finestreta
única per a atendre les demandes dels conductors.

 Un escrit del Sr. Manuel Mas, President de la Federació de
Municipis de Catalunya, informant del relleu que s’ha produït
en el càrrec de Secretari General de la Federació que serà
ocupat provisionalment per la Sra. Pilar Figueras, actual
Directora General de l’entitat.

 Una carta del president de l’Associació d’Amics de la Cartoixa
de Montalegre (Tiana) agraint el suport i l’adhesió de molts
ajuntaments del Maresme i del Vallès Oriental, que ha fet
possible evitar el tancament de la Cartoixa i garantir la seva
continuïtat.
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 Una nota del Sr. Xavier Marcet i Gisbert informant que
després de dos anys a Localret deixa el càrrec de Director
general del Consorci i la Societat, per a emprendre un
projecte empresarial personal.

 Una carta de la Fundació Família i Benestar Social
comunicant que s’ha donat trasllat de la petició de
l’ajuntament de Sant Celoni al Patronat de la Fundació, el
qual no podrà pronunciar-se sobre la viabilitat econòmica del
projecte fins a conèixer els termes de la nova llei catalana
d’habitatges socials.

 Una carta de l’Agrupament Escolta GELS agraint a
l’ajuntament de Sant Celoni la col·laboració prestada en la
campanya IV Recollida d’ampolles de cava realitzada el
passat mes de gener. Així mateix, s’informa que la quantitat
recaptada (505 €) es destinarà a finançar part de la compra
d’un molí elèctric per a Pueblonuevo (Guatemala).

 Una carta del Conseller de Medi Ambient de la Generalitat,
Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas, informant de l’aprovació
del Decret 22/2002, de 22 de gener, d’establiment i millora
de mesures per a la gestió dels recursos hídrics, i demanant
la col·laboració dels ajuntaments davant l’actual situació
d’escassetat d’aigua.

 Un escrit del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
notificant la Resolució de 22/03/2002 del director general de
Centres Docents, per la qual s’aprova el projecte de centre
de la llar d’infants municipal de Sant Celoni.

 Una nota del Sr. Josep Maldonado i Gili, informant del seu
recent nomenament  com a Secretari General de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya.

 Una carta del Sr. Jaume Erruz i Seall informant del seu recent
cessament com a secretari general d’Aigües Ter – Llobregat i
com a secretari del Consell d’Administració.

 Un escrit signat pels treballadors dels Serveis Tècnics
municipals i pel lletrat assessor de l’ajuntament, en relació a
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diverses qüestions plantejades en l’escrit del grup municipal
d’ERC titulat “Políticament incorrecte”.

 Una carta del director general de Derivados Forestales SA,
Sr. Àngel Surroca, convidant a l’Alcaldia a la II Jornada de
Portes Obertes que tindrà lloc el proper 1 de juny de 2002,
invitació que fa extensiva als representants de tos els grups
que formen el Consistori.

 Un escrit del secretari de Planificació Territorial del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, convidant a l’Alcaldia a una reunió que es
celebrarà el proper 23 de maig per tractar de les grans
infrastructures que mobilitat que han de travessar el Vallès
Oriental.

 Una carta del president de la Diputació de Barcelona, Sr.
Manuel Royes, adjuntant el document anomenat Pla
Interdepartamental per a la Immigració i la Ciutadania, que
s’ha elaborat amb l’objectiu de donar suport als ajuntaments
per a impulsar i afavorir les polítiques més adequades en
l’abordatge del fet migratori.

Acabat l’extracte de la correspondència rebuda, el Sr. alcalde
explica que, tal com s’ha vist, els treballadors dels Serveis Tècnics
municipals han presentat un escrit que es demana sigui llegit
públicament davant del Ple municipal. És per això que, a
continuació, es procedeix a donar lectura d’aquest escrit, el
contingut del qual es transcriu a continuació:

<<Sant Celoni, 22 d’abril de 2002.

Senyors/es:

Els Serveis Tècnics de l’ajuntament de Sant Celoni han tingut
coneixement de l’escrit de data 2 d’abril de 2002 titulat
“Políticament incorrecte” en el que en relació als veïns afectats pel
procés urbanitzador del sector Residencial Esports es diu que “al
sector Residencial Esports hi ha alguns afectats que entenen que els
Serveis Tècnics de l’ajuntament i, en especial, el Sr. Garcia Mundet
no presten suficient importància als veïns que formen la Junta de
Compensació i fins i tot alguns veïns s’han sentit desatesos, per no
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dir marginats, quan han exercit el seu legítim dret a sol·licitar
informació i explicacions sobre la manera en què s’han fet i s’estan
fent coses”.

En referència a l’actuació dels Serveis Tècnics municipals en relació
al sector Residencial Esports, qüestionada en l’escrit, cal dir que
considerem que s’ha fet un considerable esforç tant en les fases de
planejament general i parcial, per millorar la viabilitat del sector
(racionalització dels espais de cessió, converses amb propietaris i
amb la Comissió d’Urbanisme per a agilitzar la gestió...) com en les
fases de redacció (per part de la Junta de Compensació) i aprovació
(per part dels propietaris i de l’ajuntament) del projecte de
Compensació, així com en la fase d’execució de les obres
d’urbanització, a instància de la Regidoria d’Urbanisme.

En aquest sentit cal posar de relleu que en remarcables ocasions
s’ha atès a propietaris del sector acompanyats de diversos advocats
particulars i fins i tot de representants de la Cambra de Parcel·listes,
sol·licitant informació, arrel dels dubtes plantejats pels interessats,
sobre el Pla Parcial i el Projecte de Compensació (aprovats pels
propietaris). Considerem que a tots ells s’ha facilitat de manera
correcta i veraç la informació que han sol·licitat, i no entenem i ens
dolen les queixes a què fa referència el referit escrit, en relació a
desatenció i marginació per part dels Serveis Tècnics.

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

9.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L'ALCALDIA I PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ EN ELS MESOS
DE FEBRER, MARÇ I ABRIL DE 2002.

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

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

Dia Descripció
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01 Autorització a dues alumnes de l’IES B. Montseny per consultar arxius
01 Declaració de vehicle com a residu sòlid urbà (Peugeot 405 B-1860-JW)
01 Declaració de vehicle com a residu sòlid urbà (Wolkswagen Polo B-9990-JM)
01 Concessió llicència d’obres a Alonso Oliva Calle
01 Cessament de director de l’emissora municipal i nomenament de nou
01 Alta padró d’habitants
01 Alta padró d’habitants
01 Alta padró d’habitants
01 Contractació d’un tècnic mig
01 Aprovant factura Llibreria Quatre Gats per llibres becats
01 Concessió llicència d’obres Oscar Lecegui Vilches
01 Baixa liquidació via pública Glòria Domènech
01 Atorgant subvenció a escoles
01 Alta padró d’habitants
04 Concessió llicència d’ocupació a Construccions Catalunya AG SL
04 Concessió llicència d’ocupació a Juana Benítez García
04 Acceptant cessió gratuïta de terreny de Victòria Domínguez Martín
04 Autorització instal·lació a Enher
04 Aprovació definitiva projecte enjardinament vial paral·lel sector Nord Est
04 Concessió llicència a Gas Natural
04 Autoritzant la Policia Local per retirar de la via el vehicle Ford Fiesta B-9596-CZ
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Adjudicació subministrament i instal·lació antifurt biblioteca a 3M España SA
04 Baixa padró d’habitants
04 Baixa padró d’habitants
04 Alta per omissió al padró d’habitants
04 Autoritzant canvi titularitat d’una llicència de bar restaurant
04 Aprovant pressupost de Carnestoltes
05 Declarant caducitat d’una llicència d’obres de M. Carmen González Pastor
05 Concessió llicència d’obres per tala de pins a Joaquim Giol Soldevila
05 Concessió llicència d’obres a Jerónimo Ramos Àguila
05 Concessió llicència d’obres a Montserrat Fradera Rosés
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Aprovant despesa per enderroc de l’edifici de la Serradora
05 Declarant vehicle com residu sòlid urbà (Derbi DS 50 bastidor 3062046)
06 Denegant allargament horari tancament bar musical
06 Autorització a Enher
06 Concessió llicència d’obres a Caixa de Manlleu
06 Concessió llicència d’obres a Dolors Calleja Gener
06 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció ingressos Festa Major La Batllòria
06 Aprovant despesa monitoratge exposició Joan Miró
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Aprovant despesa assegurança vehicle B-2255-SZ
06 Aprovant despesa assegurança biblioteca
06 Aprovant despesa assegurança correfocs
06 Aprovant despesa assegurança Lluís Montané
06 Aprovant el compte de gestió recaptatòria
06 Aprovant despesa contractació 15 sessions “De sol a sol”
06 Concedint informació padró a Arç Fontrodona Rodríguez
06 Donant de baixa una liquidació per ocupació via pública
06 Aprovant despesa manteniment càmares Tanatori
07 Informe d’Intervenció sobre gestió econòmica Benestar Social
07 Contractació d’una tècnic mig
07 Denegant petició de M. Isern
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07 Atorgant bestreta subvenció Club Bàsquet Sant Celoni
07 Atorgant bestreta subvenció Club Esportiu Sant Celoni
07 Baixa padró d’habitants
07 Aprovant 6ª certificació urbanització Les Torres
07 Alta per omissió padró d’habitants
07 Alta per omissió padró d’habitants
08 Incoació d’expedient sancionador al Bar La Volta
08 Concessió llicència d’obres a la Comunitat de propietaris del Ramis 7
08 Concessió llicència d’obres a Albert Altés Cardelús
08 Alta padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Entregant quantitat a comte del Conte de Nadal a Trocateatre
08 Aprovant despesa cortines per al Safareig
08 Alta per omissió padró d’habitants
08 Aprovant relació de despeses 13/2001 per import de 176.506,85 €
08 Aprovant liquidació de Gas Natural segon semestre 2001
08 Aprovant despesa adquisició material psicomotricitat per l’escola La Tordera
11 Declarant extinció d’una llicència d’activitats
11 Autorització a Gas Natural
11 Denegant aprovació de certificació número 2 per obres Carretera Vella
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Aprovant compte de gestió tributària de multes de circulació de 2001
11 Alta per omissió padró d’habitants
11 Aprovant factura del Centre d’Estudis i Documentació Baix Montseny
11 Aprovant factura de Curtina SA per treballs de pintura al cementiri de La Batllòria
12 Incoació expedient a Fruites i Verdures Moya
12 Correcció error de fet en les mesures correctores imposades a David Amadó Serés
12 Concessió llicència d’obres a Joan Coll Majó
12 Concessió llicència d’obres a Manel Peña Ortega
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Contractació treballs manteniment extintors a Inseleg SL
12 Concessió drets funeraris a Manuela Garcia Vílchez
12 Alta padró d’habitants
13 Acceptant cessió gratuïta de terreny a la Carretera de Campins 62
13 Concessió llicència activitat a Valls Rovira Oci SL
13 Aixecant ordre de suspensió de Valls Rovira Oci SL
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Aprovant pròrroga d’un any manteniment jardineria 2002 Fundació Acció Baix Montseny
13 Aprovant despesa adaptació Nissan Almera per a la Policia Local
13 Concessió informació padró a Rosario Garrido Rodríguez
13 Aprovant liquidacions ocupació via pública gener 2002
13 Aprovant pagament pel lloguer d’un local a Tramoia
14 Gestió econòmica de la biblioteca
14 Correcció d’error en una resolució de canvi de nom
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Aprovant certificació 8 obres vestidors camp de futbol de Can Sans
14 Alta per omissió padró d’habitants
14 Aprovant pressupost estimatiu programació teatre-música-dansa 2002
15 Contractació d’una auxiliar administrativa
15 Autorització Gas Natural
15 Concessió llicència funcionament aparcament Celonesa Constructora SL
15 Ordenant execució d’unes obres a la Junta Compensació Can Coll
15 Declarant obres sense llicència Alimentació Massó
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15 Concessió llicència d’obres Esperanza Oliveros Banzo
15 Alta per omissió padró d’habitants
15 Concessió informació padró a Glòria Tapias Xirau
15 No admetent al·legacions Direct Recursos SL
16 No admetent revisió sol·licitada per Direct Recursos SL
16 Baixa padró d’habitants
18 Gestió econòmica de les Festes de Carnestoltes
18 Aprovació Estudi de detall
18 Alta padró d’habitants
18 Aprovant dotació amortitzacions exercici 2001
18 Baixa padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Alta per omissió padró d’habitants
18 Aprovant factura Jaevam per ampliació vorera carrer Sant Josep
18 Aprovant factura Amat compra Nissan Almera
18 Aprovant factura Jaevam plaça carrer Empordà
19 Comunicació a A. Martínez del compliment de mesures correctores
19 Concessió llicència ocupació a Celonesa Constructora
19 Gestió econòmica Parc de Nadal
19 Imposant sanció per danys a material urbà
19 Alta padró d’habitants
19 Alta padró d’habitants
19 Baixa padró d’habitants
19 Baixa padró d’habitants
19 Alta per omissió padró d’habitants
19 Aprovant despesa treballs pintura Safareig
19 Atorgant subvenció al GRIM
20 Estimant part d’un recurs de Derivados Forestales
20 Concessió llicència a Gas Natural
20 Concessió llicència a Gas Natural
20 Alta padró d’habitants
20 Alta padró d’habitants
20 Baixa padró d’habitants
20 Alta per omissió padró d’habitants
20 Alta per omissió padró d’habitants
20 Concessió informació padró a L’Esplai
21 Adhesió al Pacte Territorial
21 Alta padró d’habitants
21 Alta padró d’habitants
21 Baixa padró d’habitants
21 Alta padró d’habitants
21 Alta padró d’habitants
21 Baixa padró d’habitants
22 Denegant petició de zona de càrrega i descàrrega a El Celler
22 Denegant petició de zona de càrrega i descàrrega al Molí de les Planes
22 Requerint a la Mútua que presenti documentació
22 Concessió llicència d’obres a A. Romero
22 Concessió llicència d’obres a la Comunitat de propietaris del C/ Abat Oliva 6
22 Concessió llicència d’obres a D. Morón
22 Concessió llicència d’obres a J.L. Garcia
22 Concessió llicència d’obres a R.A. Vila
22 Concessió llicència d’obres a T. Lorente
22 Aprovació definitiva del projecte de construcció de pista de tennis i paddel
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Baixa padró d’habitants
22 Baixa padró d’habitants
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22 Aprovant factura de treballs d’enllumenat del carrer Sant Pere
22 Aprovant pressupost del Dia de Andalusia
22 Alta per omissió padró d’habitants
22 Aprovant certificació d’obres del carrer Sant Pere – Jaevam
22 Aprovant factura Jaevam per col·locació pilones al carrer Sant Pere
22 Aprovant liquidació pressupost de 2001
22 Incorporació de romanents de crèdit
24 Concessió drets funeraris a Maria Valls
25 Concessió gratificacions a diferent personal
25 Concessió complements de productivitat a diferent personal
25 Alta padró d’habitants
25 Aprovant despesa de contractació d’una assegurança Nissan Almera
25 Atorgant una bestreta a compte de la subvenció al Club Esportiu Sant Celoni
25 Baixa padró d’habitants
25 Alta per omissió padró d’habitants
25 Alta per omissió padró d’habitants
25 Aprovant relació de despeses de les Festes de Nadal i Reis
25 Adjudicació a Polipaviment SA la construcció de la pista de tennis i paddel
26 Autoritzant a l’empresa Geocontrol SA realitzar sondeigs i cates
26 Modificant bases específiques concurs provisió lloc de treball d’Intervenció
26 Nomenament de funcionàries de carrera M. Mesa, M. Prat i Y. Garcia
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Baixa padró d’habitants
26 Baixa padró d’habitants
26 Baixa padró d’habitants
26 Concedint informació del padró a J. Perich
27 Concessió llicència de gual a M. Rosa Arenas
27 Concessió llicència d’activitats a Obras RH-25
27 Concessió llicència d’obres a M. Machín
27 Alta per omissió padró d’habitants
28 Autoritzant instal·lació reserva aparcament per minusvalia A. Cerrato
28 Aprovant gestió econòmica biblioteca
28 Desestimant recursos de la Junta de Compensació de Boscos del Montnegre
28 Contractació d’un enginyer tècnic
28 Contractació d’una auxiliar administrativa
28 Contractació d’un peó
28 Contractació d’una tècnic mig
28 Sol·licitud a l’ACA d’autorització d’abocament a la riera aigües de l’EDAR
28 Incoant expedient sancionador al bar El Turó
28 Autoritzant canvi de titularitat del bar de la Carretera Vella 30
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Atorgant una bestreta a compte de la subvenció a la U.E. Pitres
28 Baixa padró d’habitants
28 Canvis de domicili
28 Aprovant aportació al Consorci de Turisme
28 Alta per omissió padró d’habitants
28 Alta per omissió padró d’habitants
28 Aprovant aportació a la Federació de Municipis de Catalunya
28 Pagament indemnització N. Abadal resolució recurs
28 Aprovant certificació urbanització plaça Illes Belles fase 2
28 Pagament d’una multa per no remetre un expedient al Jutjat
28 Atorgant llicència ocupació via pública parada mercat setmanal

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ
DURANT EL MES DE FEBRER DE 2002



41

Dia Descripció
15 Arxivar expedient Consultoria Santa Fe (Exp. 0100000827)
15 Imposar sanció Sr. Francesc Montasell Rovira
15 Imposar sanció Sr. José Flores Zamora
15 Imposar sanció Sr. Salvador Clapés
15 Arxivar expedient sancionador Sr. Vicens Paituví Pera
15 Imposar sanció multes lot 111

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

Dia Descripció
01 Autorització per celebrar una cursa de 4X4 a Club 4X4 Tot Pols
01 Autorització per celebrar una cursa de 4X4 a Rutes 4X4 CE
01 Denegant llicència ambiental a Canteras J. Clapé SL
01 Facilitant informació demanada pel Servei de Correus
01 Concessió llicència activitat a Especialitats Zaragoza Garriga SL
01 Concessió llicència d’obres menors a Margarita Calls Roig
01 Concessió pròrroga llicència d’obres menors M. Luisa Martínez Navas
01 Sol·licitant subvenció per mesures de protecció contra incendis a urbanitzacions
01 Alta padró d’habitants
01 Alta per omissió padró d’habitants
01 Alta per omissió padró d’habitants
01 Aprovant despesa enderroc antic arxiu municipal del carrer Grup Escolar
01 Aprovant aportació al Pacte Industrial Regió Metropolitana de Barcelona
01 Proposta de despeses nòmina del mes de febrer.
03 Concessió de drets funeraris a Antonio Mena Rodríguez
04 Imposant sanció a una parada del Mercat Setmanal (Ndou Mamadou)
04 Concessió llicència d’obres menors a Carlos Pérez Romera
04 Concessió llicència d’obres menors a Joan Malaret Domènech
04 Concessió llicència d’obres menors a Maria Lourdes Jubany Masó
04 Concessió llicència d’obres menors a Martí Odena Castaño
04 Concessió llicència d’obres menors a Roman Estival Masclans
04 Autoritzant reserva d’ocupació de via pública per càrrega i descàrrega
04 Alta padró d’habitants
04 Alta per omissió padró d’habitants
04 Contractació d’una administrativa per substituir una baixa a la biblioteca
04 Alta per omissió padró d’habitants
04 Concessió de bestreta a un treballador
05 Autorització a Gas Natural
05 Autorització a Gas Natural
05 Aprovant cessió de contracte administratiu a Tot Gos 2000 SL
05 Alta padró d’habitants
05 Aprovant factura d’Electrònica Guerrero Cunill SL
06 Reconeixement d’antiguitat a Marta Prat Cruañas
05 Reconeixement d’antiguitat a Antònia Montal Nicolau
06 Concessió llicència de gual a Sonia Domene Gensana
06 Reconeixement d’antiguitat a una treballadora de l’ajuntament
06 Concessió llicència d’obres menors a Antonio Caro Ribalta
06 Concessió llicència d’obres menors a Antonio Morales Moya
06 Concessió llicència d’obres menors a Eladia González Carvajal
06 Concessió llicència d’obres menors a Jordi Vulart Gurri
06 Concessió llicència d’obres menors a Magdalena Jurado Garrido
06 Concessió llicència d’obres menors a Montserrat Navarro Rovira
06 Acceptant renúncia d’activitat de Josep Peix Iglesias
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06 Comunicació de no competència per tractar-se d’un tema civil a Riberpet SA
06 Reconeixement d’antiguitat a una treballadora de l’ajuntament
06 Alta padró d’habitants
06 Concessió d’una bestreta a la Unió de Botiguers i Comerciants
06 Baixa padró d’habitants
06 Baixa padró d’habitants
06 Alta per omissió padró d’habitants
07 Concessió d’una bestreta a un treballador de l’ajuntament
06 Incoació expedient sancionador a Laboratoris Feltor
07 Concessió llicència de gual a Construccions Catalunya
07 Nomenament d’arquitecte pel Jurat d’Expropiació de Catalunya
07 Baixa padró d’habitants
07 Contractació d’una administrativa per a la biblioteca
07 Alta per omissió al padró d’habitants
07 Aprovant despesa per a l’adquisició de mobiliari per a la Policia Local
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
08 Denegant sol·licitud per a la col·locació de pilones a Blai Mundet
08 Indemnització per impacte d’una pilota a un cotxe
08 Aprovant la posada en funcionament d’un servei de recollida de fluorescents
08 Col·locació d’un mirall al C/ Santa Rosa – C/ Dr. Flèming
08 Concessió llicència d’obres menors a Gerardo Ruiz Argüeso
08 Concessió llicència d’obres menors a Miguel Àngel Estupiña Rodríguez
08 Ordenant la retirada d’una antena al carrer Sant Antoni 20
08 Alta padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Alta per omissió padró d’habitants
08 Aprovant despesa subministrament materials esportiu Pavelló
08 Estimant al·legacions presentades per Degussa
10 Contractació d’una assistenta social
10 Contractació d’una tècnic mig
11 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció
11 Autoritzant a l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera per parar el bus
11 Desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial M. José Gómez
11 Concessió llicència d’activitats per a un aparcament de vehicles
11 Incorporant modificació d’activitat de maquinària agrícola
11 Declarant un vehicle residu sòlid urbà
11 Autoritzant a la Policia Local per sol·licitar la baixa definitiva d’un vehicle
11 Arxivant expedient sancionador del bar La Volta
11 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Contractació d’un arquitecte tècnic
11 Concessió d’una subvenció a Trocateatre per “Jak. La Història d’un ratolí”
11 Alta per omissió padró d’habitants
11 Aprovant despesa per instal·lar un kit de detinguts a un vehicle de la Policia Local
11 Declarant una moto com a residu sòlid urbà
11 Incoació d’expedient sancionador a diferents taxistes per no haver fet un servei
12 Concessió llicència d’activitats per a un forn de pa
12 Autoritzant ampliació d’una zona de càrrega i descàrrega al carrer Dr. Flèming
12 Admetent el desiiment d’un permís d’obres a la Comunitat de veïns del C/ Abat Oliba 6
12 Concessió llicència d’obres menors a Jordi Sans Domènech
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12 Acceptant renúncia llicència d’instal·lació de Sara Lee D-E España SA (Exp. 488/90)
12 Acceptant renúncia llicència d’instal·lació Sara Lee D-E España SA (Exp. 789/97)
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Aprovant despesa treballs arqueològics carrer Major 232
13 Prendre coneixement informe Intervenció Escola d’adults
13 Declarant un vehicle residu sòlid urbà
13 Declarant un ciclomotor residu sòlid urbà
13 Alta padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Alta per omissió padró d’habitants
13 Aprovant inversió xarxa municipal abastament d’aigua reparació Mina Palau
14 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció Dia d’Andalusia
14 Contractació d’un peó jardiner
14 Autorització per posar taules davant del Forn Ferrer al carrer Sant Pere
14 Alta padró d’habitants
14 Aprovant despesa renovació assegurança accidents
14 Baixa padró d’habitants
14 Baixa padró d’habitants
14 Atorgant subvenció a la Junta de Compensació de Can Coll
14 Contractació d’una tècnic mig
14 Contractació de tres informadores pel Parc de Montnegre Corredor
14 Contractació d’un peó
14 Contractació d’una auxiliar administrativa per al Safareig
14 Alta padró d’habitants
15 Concessió llicència primera ocupació a Celonesa Constructora SL
15 Concessió llicència primera ocupació a Esteve Trunas Masuet
15 Concessió llicència primera ocupació a Marta Berenguer Auledas
15 Atorgant llicència per assumptes propis a Carlos Maestro Santana
15 Autorització a Gas Natural
15 Autorització a Gas Natural
15 Concessió llicència ambiental per a aparcament a Promesma SL
15 Declarant bé no utilitzable les 13 màquines de tiquets de zona blava
15 Admetent desistiment llicència d’obres Josep Pujadas
15 Concessió llicència d’obres menors M. Àngels Chanut Ros
15 Alta padró d’habitants
15 Alta padró d’habitants
15 Alta padró d’habitants
15 Baixa padró d’habitants
15 Aprovant despesa treball maquetació revista Suar Tinta
15 Aprovant despesa plantació diferents espècies a la llera del Pertegàs
15 Aprovant despesa contractació treballs d’impressió revista Suar Tinta
18 Autoritzant al Mercat Sant Martí per instal·lar aire condicionat
18 Acceptant desistiment de reserva d’aparcament al C/ Santa Rosa
18 Concessió llicència d’activitats per ampliació restaurant Josep Beumala
18 Concessió llicència d’obres menors Josep Pujadas Roure
18 Denegant llicència instal·lació caseta venda productes pirotècnics A. Codina
18 Atorgant bestreta de subvenció al Club Patí Sant Celoni
18 Baixa padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Aprovant certificació 9 Bassa Mar vestidors camp de futbol de Can Sans
18 Alta per omissió padró d’habitants
18 Concessió de subvenció al Fons Català de Cooperació
18 Aprovant despesa treballs impressió Guia Educativa
18 Aprovant despesa treballs impressió 500 llibrets Jalpi Julià
18 Atorgant subvencions a Centres d’Ensenyament i Ampas
19 Cessament de Carlos Maestro Santana com a caporal habilitat de la Policia Local
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19 Concessió llicència d’obres menors Jesús Acosta Sánchez
19 Aixecant ordre de suspensió i concessió llicència obres menors a J. Beumala
19 Concessió llicència obres menors a Joaquim Martí Masferrer
19 Concessió llicència d’obres menors a José Villarraso Luque
19 Concessió llicència d’obres menors a Pere Clos Puig
19 Alta padró d’habitants
19 Aprovant despesa per adquisició de tres pistoles
19 Alta padró d’habitants
20 Concessió llicència primera ocupació Qualiprom Vallès SA
20 Prendre coneixement informe d’Intervenció sortida a esquiar a Les Angles
20 Alta padró d’habitants
20 Baixa padró d’habitants
20 Aprovant despesa desplaçaments treball programa prevenció drogodependències
21 Concessió d’una bestreta a un treballador de l’Ajuntament
21 Autorització a Gas Natural
21 Autorització a Gas Natural
21 Comunicant diferents aspectes de l’activitat a Metacel
21 Concessió llicència ambiental per ampliació a Estació Viura
21 Desestimant recurs de Joan Julià Enrich
21 Alta padró d’habitants
21 Baixa padró d’habitants
21 Alta per omissió padró d’habitants
21 Aprovant despesa compra tres ordinadors
21 Aprovant despesa compra vestuari per a la Policia Local
22 Concessió llicència obres menors Feliciano Garcia Roman
22 Concessió llicència obres menors José Antonio Garcia Toribio
22 Concessió llicència obres menors Luis Navas Medina
22 Alta per omissió padró d’habitants
22 Aprovant increment preus material oficina Heliocorb SL
25 Prendre coneixement informe Intervenció biblioteca
25 Concessió llicència activitats Alimentació Massó
25 Aixecant ordre suspensió i concessió llicència obres A. Massó
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Baixa padró d’habitants
25 Baixa padró d’habitants
25 Alta per omissió padró d’habitants
25 Aprovant increment de preu del contracte amb Envirotecnia
25 Autorització per posar taules davant del bar La Placeta de La Batllòria
26 Autoritzant canvi de titularitat de 3 parades i places pàrquing mercat municipal
26 Autorització a Gas Natural
26 Concessió de gratificacions a diferents treballadors
26 Liquidació per retirada de vehicles M. Elena Cortés
26 Liquidació per retirada de vehicles Martí Casadevall
26 Autoritzant canvi de nom parada i aparcament mercat municipal
26 Concessió llicència obres menors Antonia Siles Garcia
26 Concessió llicència obres menors Marcel Ninou Cirera
26 Concessió complement productivitat a diferent personal
26 Nomenament de Rafel Coto com a caporal habilitat de la Policia Local
26 Liquidació retirada vehicle Santiago Pascual
26 Alta padró d’habitants
26 Alta per omissió padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Concessió informació padró a M. Viñals
26 Aprovant despesa treballs pintura viària
26 Aprovant despesa equips servei transmissions de la Policia Local
26 Alta padró d’habitants
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27 Alta per omissió padró d’habitants
27 Alta per omissió padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Baixa padró d’habitants
28 Canvis de domicili
28 Aprovant factura Soresa SA alarma depuradora
28 Aprovant certificació despeses desembre depuradora
28 Aprovant certificació despeses gener depuradora
29 Aprovant despeses nòmina mes de març

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ
DURANT EL MES DE MARÇ DE 2002

Dia Descripció
06 Arxivar expedient sancionador recurs reposició Sr. Emili Garcia Bravo
18 Imposar sanció Sr. Antonio Martínez Díaz
18 Arxivar expedient sancionador Sr. Angel Menchón Delgado
18 Arxivar expedient sancionador Sr. Antonio Sanjuan Perea
18 Imposar sanció Sra. Carme Moré Fusté
18 Arxivar expedient sancionador Sra. M. Consuelo Haro Ramos
18 Imposar sanció Sra. Dolores Pulido Sánchez
18 Imposar sanció Sr. Enric Hernández Montero
18 Arxivar expedient sancionador Sr. Ilashem Abul
18 Imposar sanció Sra. Isabel Márquez Indias
18 Imposar sanció Sr. F. Javier Romero Descals
18 Arxivar expedient sancionador Sra. M. Luz Martínez Pozuelo
18 Imposar sanció Sra. Montserrat Argemí Prats
18 Imposar sanció Sr. Raul Santiago Rodríguez
18 Arxivar expedient sancionador empresa Ttes. de Sabadell
20 Imposar sanció Sra. Eva Amorós Missé
20 Arxivar expedient sancionador Sr. Fernando Septién Arroyo
20 Imposar sanció empresa Lam-el-clima
20 Imposar sanció Sr. Modesto Pérez Fernández
20 Imposar sanció empresa Marmesor SA
20 Arxivar expedient sancionadot Sra. Teresa Sánchez Ninou
25 Imposar sanció Sra. Sílvia Planas Riera
25 Imposar sanció Sr. Teodor Lorente Martí

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

Dia Descripció
01 Contractació d’una auxiliar administrativa per a Benestar Social
01 Contractació de dos peons per a la brigada municipal
01 Contractació d’una tècnic mig per a l’Escola d’adults
02 Autorització per instal·lar un mirall a la sortida del pàrquing C/ Campins 51-53
02 Contractació d’un auxiliar administratiu per a Sanitat / RRHH i Informàtica
02 Ordenant la retirada d’unes pilones del carrer Abat Oliba
02 Aprovant liquidació immobilització vehicle
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Alta per omissió padró d’habitants
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02 Aprovant despesa subministrament i instal·lació tendal escola La Tordera
03 Alta padró d’habitants
03 Aprovant despesa treballs impressió programes Sant Jordi
03 Concessió informació padró a A. Panareda
03 Concessió informació padró a J.A. Ramírez
04 Incoant expedient sancionador a Salcarand SCP
04 Aprovant certificació 3 Sapic SA, obres Pont Romà
04 Desestimant reclamació d’Antoni Comajuan
04 Obrint convocatòria per a l’elecció de Jutge de pau
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Atorgant una bestreta al Club Esportiu Sant Celoni
04 Baixa padró d’habitants
04 Aprovant certificació 7 de la urbanització del sector P-2 Les Torres
04 Aprovant factura plànols pista tennis i paddel
04 Aprovant factura tanca a les escoles de La Batllòria
04 Aprovant factura Alfa Polaris direcció projecte restauració Pont Romà
04 Aprovant liquidació Enher
04 Aprovant factures direcció obres Pont Romà fase 2ª
05 Concessió llicència ocupació a J. Bruns Pagès
05 Concessió llicència ocupació a Pere Fradera Rosés
05 Concessió ampliació horari càrrega i descàrrega zona C/ Girona
05 Denegant sol·licitud de marca horitzontal en zona d’aparcament al C/ Dr. Ferran
05 Desestimant recurs presentat per Frajaime 93
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Baixa padró d’habitants
05 Baixa padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
08 Contractació de dues treballadores familiars
08 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció sobre ingressos de l’àrea de Joventut
08 Alta padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Alta per omissió padró d’habitants
08 Alta per omissió padró d’habitants
08 Alta per omissió padró d’habitants
08 Aprovant despesa treballs estudi geotècnic Ateneu
08 Concessió informació padró a Arnau Montesinos Pascual
08 Aprovant despesa per pintar bancs de diferents places
08 Concessió autorització per posar taules a la terrassa bar plaça R. Ferrer 5
08 Alta padró d’habitants
09 Concessió llicència ocupació a Construccions Catalunya
09 Contractació d’un subaltern
09 Alienació de les 13 màquines de tiquets de zona blava antigues
09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Aprovant despesa per elaboració estudi tècnic edifici C/ Torras i Bages / C/ Santa Fe
09 Concessió informació padró a S. Valenzuela Lanza
10 Concessió llicència ocupació a Construccions Lengarca SL
10 Contractació de dos tècnics mig
10 Contractació d’un tècnic mig per a la ràdio
10 Delegant competència per a la celebració d’un casament a un regidor
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10 Concessió llicència d’obres a Fecsa-Endesa
10 Autorització instal·lació a Gas Natural
10 Aprovant despesa subministrament de 1500 camisetes Setmana Esportiva
10 Autoritzant reserva ocupació via pública C/ Sant Pere a J. Masferrer
10 Concessió llicència d’obres a Ramon Altimira Miralpeix
10 Concessió llicència d’obres a Ramon Altimira Miralpeix
10 Concessió llicència d’obres a Josep Serrajordi Bruguera
10 Concessió llicència d’obres a Lluís Rossell Fontanillas
10 Concessió llicència d’obres a Mercè Draper Torras
10 Ordenant suspensió obres C/ Sant Jaume 7
10 Concessió llicència d’obres a Xavier Puerto Soms
10 Aprovant plec de clàusules per a la contractació redacció projecte Can Sans
10 Alta padró d’habitants
10 Baixa padró d’habitants
10 Alta per omissió padró d’habitants
10 Alta per omissió padró d’habitants
10 Aprovant despesa treballs impressió llibre “La vida a la muntanya del Montnegre”
10 Aprovant despesa impressió llibre “La Llegenda de Sant Jordi”
11 Ordenant suspensió immediata obres C/ Dr. Trueta
11 Denegant sol·licitud feta pel Sr. Rafel Displas
11 Declarant ruïna xemeneia de l’antiga fàbrica Plemen
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
12 Sol·licitant a Trànsit baixa definitiva d’un vehicle abandonat
12 Concessió llicència ocupació a Esteve Gordon Costa
12 Contractació d’una auxiliar administrativa per als Serveis Tècnics
12 Contractació d’un administratiu per a l’aula d’informàtica
12 Permutant la titularitat d’un nínxol de La Batllòria
12 Concessió pròrroga d’una llicència d’obres a Manel Peña
12 Acceptant renúncia de C. Matagalls instal·lació taller confecció
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
15 Desestimant petició de Narcís Net
15 Aprovant realització d’inversions a la xarxa d’abastament d’aigua
15 Ordenant l’arxiu d’un expedient
15 Concessió llicència d’obres a Deubo SA
15 Concessió llicència d’obres a Josep Serrajordi Bruguera
15 Concessió llicència d’obres a M. Teresa Rodrigo Carreras
15 Alta padró d’habitants
15 Alta padró d’habitants
15 Alta padró d’habitants
15 Alta padró d’habitants
15 Baixa padró d’habitants
15 Baixa padró d’habitants
15 Aprovant despesa inspecció periòdica instal·lacions elèctriques Biblioteca
15 Concessió de subvenció arranjament façana C.P. R. Berenguer 2-4
15 Alta padró d’habitants
16 Denunciant contracte de consultoria serveis assessorament jurídic
16 Concessió llicència de gual a Celo-Net
16 Aprovant despesa recollida escombraries Royal Park a l’ajuntament de Gualba
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Baix padró d’habitants
16 Aprovant despesa instal·lació nova central receptora d’alarmes
16 Aprovant despesa aportació al Consorci Local per telecomunicació
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16 Alta per omissió padró d’habitants
16 Aprovant pressupost estimatiu Festes de Sant Jordi
16 Aprovant factura pintura façana i tancament escola Puigdollers
16 Aprovant contractes signats amb diferents associats de la UBIC
16 Contractació arquitecte tècnic coordinació seguretat obres restauració Pont Trencat, fase 2B
17 Autorització a Enher
17 Concessió llicència d’obres a Manel Garcia Merchan
17 Concessió pròrroga llicència d’obres a Francisco Esteve Barca
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Aprovant despesa assegurança Iveco
17 Aprovant beques menjador escolar Pallerola
17 Atorgant bestreta a la Coordinadora de Futbol Base
17 Alta per omissió padró d’habitants
17 Aprovant projectes de treballs i sol·licitant subvenció a la Generalitat
18 Autoritzant la Sra. A. Tomàs per vendre roses el dia de Sant Jordi
18 Concessió d’una bestreta a una treballadora
18 Nomenament de funcionària de carrera la Sra. Neus Lechón
18 Declarant el compliment d’una ordre d’enderrocament
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Aprovant despesa assegurança responsabilitat civil
18 Alta padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Aprovant certificació 10 Bassa Mar vestuaris camp futbol Can Sans
18 Aprovant despesa estudi geotècnic C/ Santa Fe – C/ Torras i Bages
18 Aprovant relació de despeses
18 Aprovant factura Jaevam construcció carril bici Rectoria Vella
18 Aprovant factura Jaevam construcció claveguera plaça Colònia Pla de Palau
18 Aprovant certificació 1 Jaevam enjardinament carrer Marinada
18 Aprovant certificació 2 Jaevam tancament mur parc Rectoria Vella
18 Aprovant certificació 1 Jaevam enderroc edificació al costat del Safareig
19 Concessió llicència de gual a Enric Hernández Montero
19 Concessió llicència d’obres a Joan Miquel González Garcia
19 Concessió llicència d’obres a Josep Pujadas Roure
19 Concessió llicència d’obres a Lluís Bota Vilà
19 Concessió llicència d’obres a M. Àngels Roca Garriga
19 Concessió llicència d’obres a Ramona Funollet Moré
19 Alta per omissió padró d’habitants
19 Concessió informació padró a Josep Belfort
19 Autoritzant a Mapfre per instal·lar unitat mòbil revisió cotxes
19 Baixa padró d’habitants
19 Aprovant despesa viatge alcalde i regidor d’Esports a Alemanya
22 Concessió bestreta a una funcionària
22 Concessió llicència activitats instal·lació taller carrer Balmes 23
22 Aprovant data d’acabament de reserva de via pública Mrunner
22 Denegant instal·lació de zona de càrrega i descàrrega M. Sagristà
22 Concessió llicència d’obres a Patrimonio Bassio Pabassa
22 Donant trasllat a Sather de les reclamacions dels veïns de Ctra. Vella
22 Delegant presidència de la Mesa d’obertura de pliques al Sr. Pedro Checa
22 Alta per omissió padró d’habitants
22 Alta per omissió padró d’habitants
22 Aprovant relació de despeses
22 Aprovant despesa subministrament pantalla elèctrica sala actes Rectoria Vella
22 Aprovant pagament 50% subvencions als Centres d’Ensenyament
22 Alta padró d’habitants
22 Aprovant despesa per contractació de megafonia
23 Denegant autorització per posar un circ
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23 Incorporant canvi ampliació superfície magatzem Delta Color
23 Concessió llicència gual a Begoña Molleví
23 Concessió llicència col·locació taules bar 3JJJ
23 Aprovant expedient de contractació d’un advocat
23 Baixa padró d’habitants
23 Baixa padró d’habitants
23 Concessió informació padró a Teresa Cucarella
23 Aprovant despeses Premis Jalpí Julià
23 Alta padró d’habitants
24 Aprovant programa de control d’emissions
24 Autoritzant canvi de titularitat d’una pastisseria
24 Concessió llicència d’obres a Ernest Zaragoza
24 Concessió llicència d’obres a Josep Pagès Rovira
24 Concessió llicència d’obres a José Villarraso Luque
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Resolució de recurs de reposició de Derivados Forestales
24 Aprovant despesa per compra de dos ordinadors per Policia i Joventut
24 Aprovant despesa per compra d’un ordinador per a l’àrea de Promoció Econòmica
24 Atorgant subvenció a les escoles per les festes de Sant Jordi
25 Concessió llicència d’ocupació Comte Borrell SCP
25 Acceptant cessió gratuïta de terreny al C/ Joan Rigual, 2
25 Autorització a Enher
25 Alta padró d’habitants
25 Alta per omissió padró d’habitants
25 Alta per omissió padró d’habitants
25 Aprovant despesa execució obres d’ampliació canonades aigua C/ Sant Pere
25 Aprovant despesa factures J. Gràcia i Estudi Mirall 30% projecte Ateneu
25 Aprovant despesa adquisició vestuari diferent personal
25 Aprovant despesa obres ampliació vorera C/ Sant Pere
26 Concessió gratificacions a diferent personal
26 Autoritzant canvi titularitat bar Frajaime 93
26 Concessió llicència d’obres a Alonso Oliva Calle
26 Concessió llicència d’obres a Joan Coll Majó
26 Concessió llicència d’obres a Josep Illa Auleda
26 Concessió llicència d’obres a M. Reyes Expósito Reales
26 Concessió llicència d’obres a Ramon Flores Egea
26 Concessió complement de productivitat a diferent personal
26 Baixa padró d’habitants
26 Baixa padró d’habitants
26 Demanant informe a Serveis Tècnics sobre una edificació al carrer Palautordera
26 Aprovant relació liquidacions ocupació via pública febrer 2002
29 Concessió llicència ocupació a Francesc Viñas Alsina
29 Concessió llicència ambiental aparcament a Nova Reus SA
29 Concessió llicència d’obres a Dominga Balsera
29 Alta padró d’habitants
29 Alta padró d’habitants
29 Alta padró d’habitants
29 Concessió d’una bestreta a un treballador
29 Concessió d’una bestreta a una treballadora
29 Baixa padró d’habitants
29 Aprovant  certificacions 1 i 2 obres plaça de l’Església
29 Concessió informació padró a Esther Costa
29 Pagament despeses organització Setmana per la Pau
29 Concessió de subvencions a ONG import descompte vaga desembre 2001
29 Concessió subvencions a diferents ONG
29 Alta padró d’habitants
30 Reconeixement de serveis a un treballador
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30 Autorització a Gas Natural
30 Alta padró d’habitants
30 Aprovant despesa per compra de barreres per col·locar al carrer Major
30 Baixa padró d’habitants
30 Alta per omissió padró d’habitants
30 Canvis de domicili
30 Aprovant despesa per contractació de megafonia Setmana Esportiva
30 Aprovant despesa contractació treballs reparació xemeneia Pamias a La Batllòria

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ
DURANT EL MES D’ABRIL DE 2002

Dia Descripció
2 Imposar sanció multes lot 112
19 Arxivar expedient sancionador Antonio Mancera Raya
19 Arxivar expedient sancionador Juani Isla Fernández
19 Arxivar expedient sancionador José Luis Romero Contreras

10.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE
PERSONAL REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE
FEBRER, MARÇ I ABRIL DE 2002.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de la contractació urgent
de diferent personal feta durant els mesos de febrer, març i abril de
2002.

Atès que durant el mes de febrer de 2002 s'ha procedit a la
contractació del següent personal: una persona de suport a l’atenció
primària que es realitza des de l’àrea de Benestar Social, un tècnic
especialista en psicomotricitat per a l’escola La Tordera, una persona
per a realitzar la campanya de publicitat de la ràdio municipal, un
enginyer tècnic per a tramitar els expedients d'activitats, una auxiliar
administrativa per a tasques d’organització i coordinació d’activitats
de l’àrea d’Esports, un peó de recolzament en les tasques de poda
d’arbres i un tècnic en inserció laboral.

Atès que durant el mes de març de 2002 s’ha procedit a la
contractació del següent personal: una administrativa per substituir
una baixa laboral a la biblioteca, una persona per realitzar tasques
de magnetització del material de la biblioteca, una persona per al
seguiment de nous projectes de l’àrea de Benestar Social, una
persona per a tasques de coordinació tècnica i d’investigació en el
projecte Observatori de la Tordera, un arquitecte tècnic per a la
redacció i execució de projectes d’urbanització, un peó per a realitzar
tasques de jardineria, una persona per a substituir una baixa per
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maternitat, tres informadors per al Parc Natural del Montnegre, una
persona per a tasques d’auxiliar de menjador a l’escola La Tordera i
una auxiliar administrativa per al punt d’informació del Safareig.

Atès que durant el mes d’abril de 2002 s’ha procedit a la contractació
del següent personal: una auxiliar administrativa de suport a l’àrea
de Benestar Social, dos peons de suport estacional a la brigada
municipal, una mestra per a l’Escola d’adults, una persona per a
l’actualització de l’arxiu de l’àrea de Recursos Humans, dues
persones per a la substitució d’una treballadora familiar, un subaltern
per a la vigilància de la zona blava, dos tècnics per a tasques de
tutorització i aplicació del programa Experimenta, una persona per a
realitzar la posada en marxa del nou programa de gestió municipal
de la radio, una auxiliar administrativa de recolzament als Serveis
Tècnics i una persona per al muntatge i reparació de l’aula
d’informàtica.

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:

Febrer 2002

Ester Maria Seguí Pons Tècnic mig
Otília Sebastià Gimeno Tècnic mig
Maria Soledad Iñíguez Gómez Auxiliar administrativa
José Américo Blanco Burgos Enginyer tècnic
Glòria Roura Masferrer Auxiliar administrativa
Juan Antonio Martí Cantón Peó
Susanna Gutiérrez Perearnau Tècnic mig

Març 2002

Erica Maria Duran Aparicio Administrativa
M. Teresa Hernández Galán Administrativa
Irene Linares Cid Assistent social
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Laia Capdevila Solà Tècnic mig
Robert Àlvarez Fernández Arquitecte tècnic
Marc Compte Pujadas Peó jardiner
Carme Moreno Linde Tècnic mig
Montserrat Julià Carulla Informadora
Montserrat Sala Cruells Informadora
Raquel Martínez Garcia Informadora
Mireia Lluïsa Roqueta Fontiguell Peó
Maria Soledad Iñíguez Gómez Auxiliar administrativa

Abril 2002

Lourdes Ballescà Rivero Auxiliar administrativa
Almanyi Jangana Peó
Juan Ramos Méndez Peó
Teresa Codina Ramos Tècnic mig
Aleix Gimferrer Mir Auxiliar administratiu
Dolors Agut Herrando Treballadora familiar
Lídia Vázquez Losa Treballadora familiar
José Carlos Vázquez Losa Subaltern
Núria Calls Rimundi Tècnic mig
Enrique González Arias Tècnic mig
Enric Molla Trunas Tècnic mig
Ana M. Hernández Fernández Auxiliar administrativa
Agustí Font Borderas Administratiu

11.- PRECS I PREGUNTES.

Preguntes que formula el grup municipal d’ERC:

 La plaça del Pla de Palau (cases de la PRF) a qui
pertany un cop venudes les cases?

Respon el Sr. alcalde que la plaça anomenada Colònia Pla de Palau
és propietat de l’empresa AUNDE SA.

El Sr. Alsina comenta que als veïns se’ls va dir que la plaça era de
l’ajuntament.

El Sr. alcalde diu que mai s’ha dit que aquella plaça hagués estat
traspassada a l’ajuntament. Al contrari, en reunions que s’han fet
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amb els veïns, se’ls ha dit que la plaça no era de l’ajuntament i que
això dificultava el seu arranjament i adequació.

 Els fums que surten de la PRF s’han mesurat? I quins
resultats de l’aire de l’entorn donen?

El Sr. alcalde explica que s’està fent un seguiment de la indústria
AUNDE SA des de fa anys. Al 1990 l’ICICT (que és una entitat de
control) va elaborar un informe i unes fitxes de totes les
instal·lacions que formen la fàbrica. Al 1995 es van establir unes
mesures correctores que AUNDE SA havia d’introduir per regular
els fums de la caldera, que en aquell moment era de fuel-oil i que
l’any 1997 va passar a ser de gas natural. L’any 1998 es va fer de
nou un control oficial per part de l’ICICT i els mesuraments van
donar resultats correctes. L’any 2000 alguns veïns van manifestar
les seves queixes per la presència de fum de color blanc, però es
va comprovar que es tractava de vapor d’aigua (no era cap
problema de contaminació). El mes d’abril d’enguany alguns veïns
van comunicar a l’ajuntament que s’apreciaven fums i olors
procedents de la indústria, i des de l’àrea de Medi Ambient s’han
inspeccionat aquestes emissions i se n’està fent un seguiment. De
moment no es veuen els motius pels que es produeixen aquests
fums i olors, i s’ha requerit a l’empresa per a que faci mesuraments
oficials dels focus i aporti informació de la composició de dos
productes que utilitzen (un tipus de fil i d’escuma que fan servir en
alguna de les fabricacions). De tota manera, s’ha de dir que en els
darrers tres o quatre anys només s’han rebut queixes dels veïns en
dues o tres ocasions.

 La fàbrica de la PRF està catalogada en el Pla general
d’ordenació de Sant Celoni com a indústria en
transformació. Quines gestions s’han realitzat?

El Sr. alcalde indica que l’empresa AUNDE SA es troba catalogada
al plànol d’ordenació del Text refós de la revisió del Pla general
d’ordenació de Sant Celoni, aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona l’any 1997, com a Zona 10, Industrial de
Transformació, Subzona 10c de Transformació a Residencial.
Segons la normativa esmentada, la zona industrial de
transformació és aquella àrea industrial que està ocupada per
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alguna gran indústria, la qual, per la seva situació en l’estructura
urbana, interessa regular la seva transformació en el cas de
cessament de l’activitat industrial.

El Sr. Alsina pregunta si s’ha realitzat alguna gestió per a que
l’empresa tanqui la seva activitat o es traslladi a un sòl industrial.

El Sr. alcalde respon que l’ajuntament controla que la indústria
segueixi fent la mateixa activitat, sense dividir-se, tal com preveu
el Pla general.

El Sr. Alsina diu que actualment AUNDE SA està ocupant molt
terreny, però la seva activitat només es desenvolupa en una part
d’aquest terreny. Si l’activitat de l’empresa es reduís a un petit
taller amb 5 persones treballant, podria seguir ocupant tota la
finca?

El Sr. alcalde indica que el Pla general preveu que les indústries en
transformació no puguin canviar el tipus d’activitat que
desenvolupen. Si ho fessin, haurien de demanar llicència per al
canvi d’activitat i llavors és quan es produiria la no autorització.

 A finals de gener una empresa sol·licitava si Sant
Celoni disposava de 30.000 m2 per a ubicar-hi una
indústria metal·lúrgica. Quina és la resposta que se li
ha donat? Quines gestions s’han realitzat des de l’àrea
de Promoció Econòmica?

El Sr. alcalde explica que va venir a l’ajuntament un agent
immobiliari, interessat en que pogués instal·lar-se una indústria en
una finca del nostre municipi. Una part d’aquesta finca està
qualificada de parc natural i una altra part és sòl agrícola de
protecció. Sembla que teòricament s’hi volia implantar una
indústria d’uns 30.000 m2 (però no es va concretar de quin tipus
era, què produiria i si seria o no contaminant). La finca on es volia
instal·lar aquesta indústria està a la venda, però no disposa
d’accessos per a vehicles. Molta gent té ganes de fer de mitjancer
perquè això pot significar comissions; pocs dies abans van venir
altres persones interessades en poder instal·lar en aquesta mateixa
finca un complex hoteler de gran luxe, amb camps de golf.
Aquestes activitats no estan permeses urbanísticament en aquesta
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finca per tractar-se d’un parc natural i d’una zona i agrícola –
forestal. De tota manera, a l’agent immobiliari interessat en la
instal·lació d’una indústria, se’l va informar de les zones industrials
de què disposa el municipi i de les persones que les gestionen
perquè s’hi pugui adreçar.

Aleshores, pregunta el Sr. Alsina, des de l’àrea de Promoció
Econòmica no s’ha realitzat cap gestió perquè era un bluf?

El Sr. alcalde respon que no s’ha fet cap gestió perquè en cap
moment no es va aclarir de quin tipus d’indústria es tractava, ni si
existia la possibilitat d’instal·lar-se en una zona industrial del
municipi (ja que era impossible fer-ho a la finca que es proposava).
Això ja ens ha passat alguna altra vegada. En el seu dia, una
empresa de recobriments metàl·lics va manifestar la seva intenció
d’instal·lar-se a Sant Celoni, però des de l’ajuntament es va
considerar que no interessava, ni per llocs de treball, ni pel que fa
a contaminació i impacte ambiental. Nosaltres considerem més
encertat tenir un teixit industrial amb petita i mitjana indústria.
Existeixen exemples com el de Cervera, que evidencien que moltes
vegades una gran indústria no és la solució per a un poble, sinó al
revés. Està demostrat que el tipus d’activitat del polígon Molí de les
Planes (petita i mitjana indústria) crea molts més llocs de treball
que no pas una única gran indústria que hagués ocupat tot aquell
sector.

 Quina és la freqüència i dotació de patrullatge de la
Policia Local pels barris?

El Sr. alcalde indica que el patrullatge de la Policia Local pels barris
és constant, i la dotació és variable en funció dels efectius
disponibles i de la previsió de cobertura d’altres serveis. Des de
l’inici de les obres de la Carretera Vella, en aquests moments els
agents disponibles es dediquen més a la regulació i vigilància del
trànsit a la zona centre per a evitar que hi hagi col·lapses
circulatoris. Per altra part, s’ha de dir que hem formulat una
proposta als Mossos d’Esquadra per a que es faci un patrullatge
mixt (un mosso d’esquadra amb un policia local). A la propera
reunió de la Junta Local de Seguretat se’ns contestarà aquesta
petició.
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 Quan es convocarà la propera reunió de seguiment per
al trasllat de la Forestal?

El Sr. alcalde explica que està previst convocar properament una
nova reunió de la comissió de seguiment per al trasllat de
Derivados Forestales SA. Des de la darrera vegada que aquesta
comissió es va reunir, va tenir lloc a Marsella el dia 22 de febrer
una trobada anomenada Eco-Maires (alcaldes de diversos països
amb un alt nivell d’implantació d’indústries químiques en els seus
municipis). Per altra part, s’ha demanat informació més concreta a
Vilanova i la Geltrú (on es va dur a terme el trasllat de la Pirelli) i
estem també a l’espera que el Departament de Qualitat Ambiental
de la Generalitat ens faciliti les dades de la unitat mòbil que va
estar recentment als entorns de la Forestal. Crec que seria
interessant tenir tota aquesta informació sobre la taula quan es
convoqui una nova reunió amb els membres de la comissió de
seguiment per al trasllat de Derivados Forestales SA. De tota
manera, si veiem que aquesta documentació tarda en arribar,
convocaríem la reunió abans.

 Quina és la freqüència de neteja dels carrers i places
dels barris i del manteniment de les zones verdes
(tallar males herbes, etc.)?

El Sr. Checa explica que la freqüència de neteja de les diferents
zones del poble és la següent:

- Manualment hi ha un peó a cada zona que neteja cada dia,
excepte diumenges i festius (que només es fa la zona centre).

- La neteja amb màquina es fa tres vegades per zona cada quinze
dies.

Per altra part, en zones de rec la tallada d’herba es fa dues o tres
vegades al mes, en època de primavera i estiu. I a la resta de
zones, cada un o dos mesos segons la necessitat.

 En l’anterior Ple vam preguntar sobre l’estat actual del
TAV i vam demanar un informe per escrit dels tècnics
de l’àrea d’Urbanisme sobre les accions dutes a terme.
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Tan sols tenim la resposta correcta del regidor
d’Urbanisme, però encara no disposem de l’informe
dels tècnics de l’ajuntament. En espera d’aquest
informe, demanem al regidor si pot ampliar-nos la
informació d’aquests tres últims mesos.

El Sr. alcalde explica que s’ha elaborat un informe tècnic amb un
resum de les actuacions realitzades en aquest tema des de l’any
1998 (quan vam disposar de la separata de l’estudi informatiu de la
línia del tren d’alta velocitat Madrid-Saragossa-Frontera francesa).
El 14 de desembre de 1998 es va fer un informe de l’impacte
ambiental que representaria el traçat proposat en aquest estudi. El
dia 9 d’abril de 1999 es va fer arribar a Barcelona Regional la
proposta de traçat i de quota de balastres estudiada pels Serveis
Tècnics i per l’àrea de Medi Ambient de l’ajuntament, en que es
demanava un rebaix de 5 ò 6 metres de la cota en determinats
punts del traçat. Aquest informe es va fer arribar també al Sr. Jordi
Casso, sots-director general d’actuacions concertades de la
Generalitat de Catalunya. La última informació que tenim és el que
tots ja sabem: que les al·legacions del nostre municipi han estat
recollides per part del Ministeri de Medi Ambient i que s’està
redactant el projecte tècnic definitiu de la línia del tren d’alta
velocitat. Ara hem d’estar atents per tal que aquest projecte reculli
realment la proposta acceptada pel Ministeri de Medi Ambient. En
els tres darrers mesos no hi ha hagut cap altra novetat. Si llegim
els diaris, podem veure que últimament hi ha dubtes de si al 2004
el TAV arribarà a Barcelona.

El Sr. Alsina pregunta si se’ls farà arribar una còpia de l’informe
tècnic que s’ha redactat.

El Sr. alcalde li respon que sí.

 Quines gestions s’han realitzat per treure els passos a
nivell de Sant Celoni? Hem negociat amb el Ministeri de
Foment per fer les entrades necessàries a Sant Celoni
paral·lelament a la construcció del TAV en compensació
per l’afectació del traçat?
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El Sr. alcalde explica que ja fa anys que des de l’ajuntament s’està
treballant en el tema dels passos a nivell del ferrocarril a Sant
Celoni. L’any 1990 es va signar un conveni amb la Generalitat de
Catalunya que va fer possible eliminar el pas a nivell del carrer Pau
Casals i la construcció del túnel del carrer Bruc a Les Borrelles,
amb un finançament del 50% a càrrec de la Generalitat i del 50%
l’ajuntament. Des d’aleshores també es va començar per part de
RENFE la redacció del projecte tècnic d’un nou pas soterrani a
l’alçada del sector Les Torres i d’un pas de vianants al pas a nivell
que va cap al barri de les Illes Belles. Es passarà còpia a tots els
grups d’una relació cronològica que s’ha elaborat de les actuacions
dutes a terme en aquest assumpte, i que són:

19-febrer-2001 Visita de l’alcalde i el regidor d’Urbanisme a
Javier Sanz Marcos, Jefe de supresión de
pasos a nivel, José Miguel García-Inés
Onrubia, Gerente i José Ortega, a Madrid

22-febrer-2001 Petició d’entrevista a Eduardo Molina,
Subdirector General de Planes y Proyectos de
Infraestructuras Ferroviarias (Ministerio de
Fomento, Madrid)

5-setembre-2001 Entrevista de l’alcalde i el regidor d’Urbanisme
amb Joan Llor Corbella, Director General
d’Urbanisme de la Generalitat

6-novembre-2001 Escrit a Joan Llor i al Conseller Macias,
sol·licitant resposta arrel de l’entrevista

15-novembre-2001 Entrevista de l’alcalde, regidor d’Urbanisme i
FEVO amb el Secretari General de Política
Territorial i Obres Públiques Josep Grau i el
senyor Alexandre Sales

9-abril-2002 Petició d’entrevista a José Miguel García-Inés
Onrubia i a José Ortega, de la Gerencia de
Pasos a Nivel de Renfe a Madrid

Actualment s’està pendent d’aquesta entrevista que s’ha demanat
a Madrid. La informació que tenim és que el projecte de construcció
del nou pas soterrani de vehicles i vianants al sector de Les Torres
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es va redactar per part de RENFE l’any 1994, i ara cal parlar amb
els responsables del Ministeri de Foment per veure si es tira
endavant. Diferents grups polítics, entre ells el PSC, han demanat
la inclusió d’aquesta actuació tant en els pressupostos de l’Estat
com de la Generalitat.

S’ha preguntat també, continua el Sr. alcalde, si hem negociat amb
el Ministeri de Foment per fer les entrades de Sant Celoni
paral·lelament a la construcció del TAV, en compensació per
l’afectació del traçat. Això es va intentar al començament, tant des
de l’ajuntament com a nivell comarcal, però se’ns va dir que el
tema dels trens de rodalies no té res a veure amb la inversió del
tren d’alta velocitat. El que s’ha negociat que es faci és una millora
de la permeabilitat del sistema actual de RENFE (fer les boques
més grans, per exemple, per permetre els passos de fauna).

El Sr. Alsina indica que ambdós temes corresponen, però, al mateix
Ministeri de Foment.

El Sr. alcalde respon afirmativament i diu que aquesta mateixa
negociació s’ha intentat per part de diversos municipis (Granollers,
Montmeló, Sant Celoni...), però en tots els casos hi hagut una
actitud tancada per part del Ministeri de Foment respecte aquestes
inversions.

 Quines accions pensa realitzar l’equip de govern per a
solucionar els problemes de degoters del mercat
municipal?

El Sr. alcalde explica que fa uns mesos es van fer unes reparacions
puntuals al mercat municipal per solucionar el problema d’unes
canals que afectaven alguna de les botigues exteriors (la floristeria
i la gestoria). Ara s’està estudiant la possibilitat de dur a terme una
actuació global més ambiciosa de reforma de la teulada de l’edifici
del mercat, i des de l’àrea de Serveis s’estan demanat
pressupostos a diferents empreses.

 En quina situació es troben les antenes de telefonia
mòbil ubicades al terme municipal i quina és la
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planificació que en el futur vol realitzar l’equip de
govern per a noves antenes?

El Sr. alcalde explica que en el tema de les antenes (en diem de
telefonia mòbil, però és més correcte dir-ne de radio-comunicació)
han sortit ja alguns Decrets reguladors, tant a nivell estatal com de
la Generalitat. Però des de l’ajuntament de Sant Celoni estem
estudiant de poder-nos acollir a una Ordenança tipus reguladora de
les activitats i instal·lacions de ràdio-comunicació, que ha elaborat
la Diputació de Barcelona, conjuntament amb Localret i amb
tècnics especialitzats. És una Ordenança molt ben estudiada que ja
preveu el tema de televisió digital i que recull, i fins i tot millora,
els Decrets aprovats per l’Estat i per la Generalitat. La nostra
intenció és adherir-nos a aquesta Ordenança tipus, però hem de
revisar-la bé per si cal variar o afegir alguna qüestió específica per
a Sant Celoni.

En la tramitació que fins ara s’ha fet de les llicències per instal·lació
d’antenes de telefonia mòbil (com en dèiem fins ara), l’ajuntament
exigia la presentació d’un estudi d’impacte visual i es basava en les
recomanacions dictades per la Comunitat Europea. Ara, amb la
nova normativa, hi haurà un període d’adaptació per tal de
concentrar diferents operadors en una mateixa antena i evitar la
seva profusió. La idea és buscar llocs on aquestes antenes tinguin
poc impacte visual i que les emissions o freqüències s’emmarquin
dins uns determinats paràmetres.

 Quan podran tenir accés els grups de l’oposició a
l’enquesta de gestió municipal i a les seves
conclusions?

El Sr. alcalde respon que properament es donarà a conèixer a
tothom aquesta enquesta o informe de serveis que va encarregar
la Diputació de Barcelona. Jo ja la tinc, diu, però, no me l’he pogut
mirar perquè tot just acaba d’arribar.

Precs que formula el grup municipal d’ERC:

 Demanem que s’informi als veïns del Baix Montseny de
la situació del trànsit actual i en el futur, quan al Pla de
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Palau hi visqui més gent i la zona esportiva estigui
acabada, d’una forma clara i entenedora.

El Sr. alcalde assenyala que, malgrat que es tracta d’un prec, s’ha
de dir que ja s’ha parlat amb una representació dels veïns per
informar-los d’aquest tema.

 I finalment un prec que titulem “de bon rotllo” i que va
dirigit al regidor d’Esports, Sr. Raul Casado:

Estimat amic Raul, com has arribat a cometre aquest
error? Algunes persones segurament no se n’han
adonat, però tu, un home de bàsquet... Segurament la
culpa és d’algun tècnic o bé de les errates d’impremta.
No crec que el vostre presidenciable estigui tan mancat
de suport per anomenar Josep Maria “Maragall” al
Josep Maria Margall, “Matraco”, la persona que vindrà
a fer el Clínic de Bàsquet properament durant la
Setmana Esportiva. És per això que et faig arribar
aquest prec de bon rotllo, amb una còpia de l’historial
del “Matraco” Margall, extret de la web de l’Associació
de Clubs de Bàsquet, on s’explica tot el seu historial
com a jugador i les seves estadístiques.

El Sr. alcalde indica que, continuant amb aquest to de “bon rotllo”,
si mirem el text de les preguntes formulades pel grup municipal
d’ERC, veurem que estan plenes d’errades ortogràfiques (deuen ser
els “duendes” d’impremta). De tota manera ja us passaré, diu,
informació sobre els cursets de català...

El Sr. Segarra respon que ser d’ERC no vol dir ser un literat ni un
acadèmic. El que es demana és que, com  mínim, es faci un esforç.

El Sr. Casado comenta que fa temps que es coneixen i són amics
amb el Sr. Alsina. Saps, diu, que fa molts anys que estic dedicat al
món del bàsquet (a més d’haver-hi jugat) i m’agradaria que
poguessis assistir no només al Clínic de demà del Margall (que jo
no hi podré assistir perquè treballo), sinó també a les altres
activitats de la Setmana Esportiva, perquè no sé si és que no
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t’agrada l’esport o és que potser no tens temps, però no et veig
mai a cap activitat... Però tot això també de “bon rotllo”.

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

 Per quin motiu es va retirar la pancarta ubicada a la
Plaça de la Vila on es demanava el trasllat de la
Forestal?

El Sr. Arenas Serra explica que la pancarta es va retirar l’endemà
del dia en que es va col·locar. S’ha de dir, manifesta, que va ser
una decisió personal meva (i evidentment, discutible) per entendre
que el missatge anava dirigit a la població en general per a que
prengui consciència del problema, i vaig pensar que la ubicació
d’aquesta pancarta (que pràcticament estava enganxada a la
façana de l’ajuntament) podia desvirtuar aquest missatge i
confondre als ciutadans. De la mateixa manera, i per aquesta raó,
també vaig proposar als veïns que havien promogut la pancarta,
d’instal·lar-la en un altre lloc. Fins i tot se’ls va proposar posar-la al
mig de la Plaça de la Vila.

 Un cop s’ha conegut la intenció de l’ajuntament de
Santa Maria de Palautordera de modificar el trànsit del
sector del Temple, s’han previst des del nostre
ajuntament nous canvis que millorin la connexió Palau
– Sant Celoni? Es tindrà en compte l’opinió dels veïns?
Es farà alguna nova comissió?

El Sr. alcalde contesta que el que s’està fent actualment al barri del
Temple és aplicar les propostes que va fer la Diputació de
Barcelona als dos municipis pel tema del trànsit. L’ajuntament de
Santa Maria de Palautordera està realitzant les propostes
d’actuació indicades per la Diputació: canvis de direcció, permetre
la baixada pel Torrent del Riu Sec, senyalització del traçat més
adient per dirigir-se a la carretera comarcal i a l’autopista, etc.
Altra cosa és que l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera faci
determinats canvis a nivell intern en el barri del Temple... però les
propostes proposades per la Diputació ja estan pràcticament
aplicades.
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Pel que fa a la segona pregunta, l’opinió dels veïns sempre és
escoltada i tinguda en compte.

Respecte si es farà una nova comissió, s’ha de dir que en aquella
zona ja hi ha una Associació de veïns, que ha constituït una petita
comissió pel tema del trànsit i amb la que ahir vam tenir una
reunió. Ells van exposar els seus raonaments i des de l’ajuntament
els vam explicar quins són els nostres plantejaments (tant a nivell
tècnic com polític) en el tema de les direccions de circulació.
Entenem que no és necessari crear cap nova comissió perquè ja hi
ha una representació de l’Associació de veïns amb qui s’està
dialogant, i perquè no cal tenir comissions paral·leles.

Pren la paraula el Sr. Comas. M’agradaria recordar, diu, que en el
mes de juliol de l’any 2000 es va distribuir una nota informativa
feta per l’àrea de Governació de l’ajuntament de Sant Celoni en la
qual es deia que a partir d’aquell mes d’agost l’avinguda de la Pau
seria de direcció única. Aquest pamflet va sortir de l’ajuntament.
Nosaltres no el vam fer, el va fer l’equip de govern. Estem quasi
arribant a l’agost del 2002 i l’avinguda de la Pau encara no és de
direcció única. Jo crec que l’ajuntament s’ha adormit totalment en
aquest tema, el que implica que no s’hagi fet res per modificar tot
el sistema de circulació del barri del Baix Montseny. Des del grup
municipal d’IC-V demanem que d’una vegada per totes es decideixi
com ha d’anar la nova circulació per aquest barri perquè no s’ha fet
res del que vostès es van comprometre a fer.

Intervé el Sr. Capote i, fent una mica d’història, explica que l’any
2000 hi va haver un pacte verbal amb l’ajuntament de Santa Maria
de Palautordera per fer l’avinguda de la Pau d’una única direcció
circulatòria. Per això es va distribuir el full informatiu de què
parlava el Sr. Comas. Però després l’ajuntament de Palautordera es
va fer enrera i van succeir aquells fets lamentables que tots
recordem. Després de moltes converses i propostes han donat com
a resultat aquest últim acord. La majoria dels veïns del barri s’hi
mostren favorables, però també és humà i natural que una part
dels veïns es queixin si ara tenen més trànsit de cotxes pel seu
carrer que abans. Des de l’equip de govern s’ha parlat amb tots ells
i s’han escoltat les seves reivindicacions, que van recollir en un
pamflet el passat mes de novembre. En aquest pamflet es
demanaven tres coses, de les quals dues ja s’han realitzat. Però
ara aquest grup de veïns s’ha reunit i ha parlat de que es canviï la
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direcció de l’avinguda de la Pau cap a l’altre sentit (de Palautordera
a Sant Celoni). Sobre aquesta qüestió s’ha de dir que la decisió de
l’equip de govern de que l’avinguda de la Pau tingués un
determinat sentit de circulació es fonamentava en raons tècniques,
és a dir, van ser els tècnics qui van considerar que la millor opció
era que la circulació per l’avinguda de la Pau fos en sentit Sant
Celoni – Palautordera.

El Sr. alcalde indica que dels tres punts que reivindicaven els veïns
del barri del Baix Montseny, un era la instal·lació de senyals a la
rotonda indicant la sortida a l’autopista i a la carretera comarcal.
Aquesta senyalització ja s’ha produït (no ben bé a la rotonda, sinó
una mica més a prop de Sant Celoni, però en terme de
Palautordera). Un altre dels punts que es reivindicaven era l’accés
directe pel carrer del Riu Sec, ben senyalitzat i amb visibilitat. Això
s’ha dut a terme recentment per part de l’ajuntament de Santa
Maria de Palautordera, i formava part de les propostes formulades
per la Diputació de Barcelona i que els ajuntaments dels dos
municipis vam prendre el compromís de complir. Quan es produeix
un conflicte d’interessos, com en aquest cas, s’ha de buscar
l’equilibri, i això és el que intentarem. El que no farem és tornar
enrera a plantejaments d’abans de l’any 2000. Si no hi ha acord
amb l’ajuntament veí és pràcticament impossible posar direcció
única en el darrer tram de l’avinguda de la Pau. Nosaltres
complirem el que hem acordat i segur que tindrem pressions, com
també em consta que l’ajuntament de Palautordera ha tingut
pressions dels veïns del Riu Sec perquè el trànsit no passi per
aquest carrer, com ja hi comença a passar. Cap veí voldria que
passés trànsit pel seu carrer, però en canvi tothom té un cotxe o
més a casa seva.

El Sr. Comas diu que aquí el que s’ha manifestat sempre és que
l’avinguda de la Pau per anar cap a Palautordera i els carrers de
baix per venir cap a Sant Celoni, resulten insuficients. Es podrien
habilitar altres vies d’entrada cap a Palautordera, però s’han omès i
no se n’ha fet ni cas. Per exemple, disposem del carrer Empordà,
que no entenc perquè mor al carrer Marinada. També tenim el
carrer Esteve Brunell, que no sé per què no arriba fins al Virgili. És
perquè hi ha una UASU? Bé, d’acord, però si aviseu al monopoli de
la construcció, aviat us tindrà comprats els terrenys d’aquesta
UASU. En definitiva, el que pretenc dir és que es tracta de donar



65

més entrades i sortides entre Sant Celoni i Palautordera. Així de
fàcil.

El Sr. alcalde respon que no es pot parlar de monopoli de la
construcció quan del que es tracta és de tirar endavant una unitat
d’actuació, en la que s’endevina que hi haurà un carrer que
connectarà amb l’altre municipi. Desenvolupar aquesta UASU no és
difícil, però tampoc és tan fàcil. L’ajuntament ha prioritzat el
desenvolupament d’altres figures urbanístiques com els plans
parcials. Tant aquesta UASU com la urbanització del Torrent del
Virgili aniran venint. No es pot fer tot de cop.

El Sr. Comas diu que està d’acord amb això, però a vegades es va
deixant per fer allò que no interessa... Potser a vosaltres no us
interessa això, però al poble sí.

El Sr. alcalde respon que quan es governa s’han de saber marcar
uns ritmes. Així mateix, per a informació del Sr. Comas, no fa
massa temps que els propietaris d’aquesta UASU volien muntar-hi
un supermercat. Des de l’equip de govern teníem clar que la
instal·lació d’aquesta activitat hagués empitjorat encara més la
situació del trànsit a la zona. Per això no vam acceptar-ho i no vam
voler caure en el parany. Aquella UASU s’hagués desenvolupat
ràpidament, però tenir un altre supermercat hagués representat un
volum molt més gran de trànsit. L’ajuntament ha de tenir cura en
intentar fer bé les coses.

 El Sr. Joan Castaño és president del Patronat de
l’Hospital de Sant Celoni per haver estat nomenat pel
Patronat? O bé per haver estat nomenat pel consistori
alcalde de Sant Celoni?

El Sr. alcalde contesta que els patrons nats de l’Hospital de Sant
Celoni són l’alcalde (que ostenta el càrrec de president del
Patronat), el mossèn (que actua de sots-president) i el jutge de
pau.

La pregunta era, insisteix el Sr. Comas, si vostè té el càrrec de
president perquè és l’alcalde.

El Sr. alcalde respon afirmativament.
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Prec que formula el grup municipal d’IC-V:

 Voldríem demanar a l’alcalde de Sant Celoni, en
qualitat de president del Patronat de l’Hospital, còpia
dels estatuts del Patronat. També considerem que
caldria una modificació en la composició dels
integrants de la Junta del Patronat, donat el
creixement gairebé comarcal de la seva àrea de
cobertura. Donaria la necessària transparència a la
gestió del Patronat.

En primer lloc, indica el Sr. alcalde, s’ha de dir que si algun regidor
desitja tenir còpia dels estatuts del Patronat de l’Hospital, hauria de
sol·licitar-ho al gerent o a la Junta del Patronat, que són els òrgans
als que correspon dirigir aquesta petició.

En segon lloc, malgrat que l’Hospital de Sant Celoni rep el nom
d’Hospital Comarcal, això no té res a veure amb la seva àrea de
cobertura ni amb les persones que conformen el Patronat. També a
l’Hospital de Granollers, per exemple, (amb uns estatuts semblants
als d’aquí) el Patronat el formen persones només de l’àmbit de
Granollers. Altra cosa seria si s’arribés a constituir algun tipus de
Consorci Sanitari, en el que hi hagués representació de l’Hospital
de Sant Celoni, del Servei Català de la Salut i de les Àrees Bàsiques
de Cardedeu, Llinars i Palautordera. En aquest cas la Junta del
Patronat continuaria essent la mateixa, però perdria protagonisme.
La constitució d’un Consorci Sanitari o una fórmula d’aquest tipus
ja s’ha comentat alguna vegada per part de la Junta de l’Hospital
amb els responsables del Servei Català de la Salut.

Preguntes que formula el grup municipal del PP:

 En primer lloc, voldria saber per què ni el regidor
d’Esports ni el Sr. alcalde ens han fet saber que l’equip
de patinatge artístic de Sant Celoni va guanyar el
Campionat d’Europa celebrat a Alemanya.
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El Sr. alcalde indica que la sessió del Ple encara no s’ha acabat.
Estava previst comentar-ho després de l’apartat de precs i
preguntes.

El Sr. Gómez considera que això és el primer que s’hauria d’haver
dit.

El Sr. alcalde diu que el Ple es regeix per un ordre del dia, i
normalment quan s’acaba la sessió s’acostumen a donar per part
de l’equip de govern diverses informacions de fets que han succeït
o d’activitats i actes que es realitzaran. Però en aquest cas, si vostè
ho pregunta, crec que la consecució del primer lloc en el Campionat
d’Europa de la modalitat anomenada “Conjunt Show” aconseguida
pel Club Patí Sant Celoni és realment una fita molt important. El
regidor d’Esports i jo mateix vam ser a Alemanya, acompanyant al
nostre equip, i per nosaltres va ser un esdeveniment molt
emocionant que passa pocs cops a la vida. El Club Patí Sant Celoni
va ser el primer d’actuar dels vint grups participants de diferents
nacionalitats i, malgrat que això podria ser un handicap, la seva
actuació va ser perfecta. Tot el pavelló va aplaudir unànimement
(cosa que no va passar amb cap altre més grup), i fins i tot els
membres de l’equip d’Itàlia (que es van endur molts primers llocs
en altres categories) van aplaudir com qualsevol dels que estàvem
allà. Quan es va celebrar el Campionat d’Espanya a Salou, el Club
Patí Sant Celoni també va quedar primer i va ser molt emocionant,
però no pensàvem que fos possible aconseguir una fita tan alta a
nivell europeu. I realment s’ho han merescut. El dijous, a la Nit de
l’Esport, hi serà present tot l’equip i se’ls podrà felicitar. També van
estar molt contents amb la rebuda que se’ls va retre a l’aeroport.
Com en qualsevol esport, per assolir l’èxit hi ha d’haver molta
constància i moltes hores d’entrenament....

 Voldria preguntar a la Sra. regidora de Comunicació
quins motius l’han portada a censurar la fotografia del
viatge a Gàmbia amb la bandera del Real Madrid entre
els natius d’aquell país. Ho vaig llegir a la Revista del
Vallès i vaig quedar molt parat perquè vaig pensar que
a aquesta senyora encara no li ha servit d’experiència
quan em va vedar a mi un escrit, i ara ha de vedar una
fotografia tan simple i tan poca cosa com aquesta.
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La Sra. Gener respon que ella no ha censurat res. Em penso, diu,
que vostè i jo mai no ens acabem d’entendre verbalment. No es
veritat que jo li vaig censurar un article, només li vaig dir “Sr.
César, hi ha una manera més elegant de dir les coses i no cal dir-
les de la manera que vostè les diu”. Li vaig explicar que des de la
nova regidoria de Comunicació som conscients que molta gent
llegeix La Casa de la Vila i pensem que a través d’una publicació
com aquesta també s’educa, i per això cal donar una imatge
adient.

Pel que fa a la fotografia que vostè diu que jo he censurat, li haig
de dir que jo no he censurat res. Un company regidor em va
demanar la meva opinió i  jo li vaig dir que no em semblava que
aquella fotografia fos la més adequada per a acompanyar un text
en concret. Res més. Jo no vaig censurar absolutament res, i molt
menys de La Revista del Vallès, en la qual jo no hi tinc cap mena
d’autoritat.

Jo, contesta el Sr. Gómez, estic fet d’aquesta manera i la meva
forma de parlar és aquesta. No ho puc canviar. He estat tota la
vida així. He dit les coses molt crues, tal com són i prou. I he
explicat el que he sabut per La Revista del Vallès.

La Sra. Gener indica que les coses tal com són es poden dir de
moltes maneres. Jo no li estic dient que vostè no digui el que
vulgui, només li explico que hem de ser responsables en com diem
les coses perquè hi ha molta gent que ens llegeix i a la que, sense
voler, nosaltres eduquem. La comunicació té molta més
importància de la que sovint li donem. Jo així ho crec i,
senzillament, el que faig és defensar-la.

 El Sr. alcalde ens hauria d’explicar també el viatge al
Senegal. Sembla que se li ha d’anar estirant tot de
mica en mica, quan aquestes coses les hauríem de
saber sense més ni menys. Voldria que ens donés una
explicació del viatge al Senegal i que ens digués el cost
dels dos viatges (al Senegal i a Alemanya).

Crec, diu el Sr. alcalde, que les persones que tenim responsabilitats
hem d’estar on hem d’estar, ja sigui en temes més agradables com
el del viatge a Alemanya (el Club Patí Sant Celoni ens va demanar
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que els acompanyéssim en la seva participació als campionats
europeus), o en viatges més durs com el de Gàmbia i Senegal (on
desitjaríem que algun grup de l’oposició manifestés la seva
voluntat d’anar-hi en alguna ocasió).

Vam viatjar a Gàmbia i Senegal, explica el Sr. alcalde, convidats
per l’Organització no governamental FODDE i també amb la
invitació formal del Govern del Senegal. L’objectiu del viatge era
visitar uns projectes de cooperació impulsats per diversos
ajuntaments (entre ells el de Sant Celoni) conjuntament amb el
Fons Català de Cooperació, especialment el projecte de construcció
d’un pou d’aigua a Jahaly, que ja està pràcticament acabat.

El projecte de Jahaly és de molta envergadura (més de 20 milions
de pessetes) i ha fet possible canviar la vida d’un poble on la gent
havia de marxar-ne perquè no tenia maneres de viure i no podia
garantir l’alimentació dels seus fills. A la inauguració del pou
d’aigua hi van assistir les autoritats del poble, així com també
autoritats regionals, un Diputat del Govern del Senegal i el
Prefecte, que van manifestar el seu agraïment a tots els qui havíem
participat en aquest projecte. Van ressaltar també el fet positiu que
la cooperació s’havia dut a terme des de baix (des del municipi),
perquè si els diners es fan arribar al Govern a vegades no
s’aconsegueixen els fruits que amb aquest projecte s’han assolit i
que, com deia, han transformat el poble de la nit al dia. Fins ara els
natius d’aquest poble es dedicaven a plantar mill, cereals, cacauet i
poca cosa més i havien de refiar-se de l’època de pluges. Amb
l’execució d’aquest projecte han passat a tenir un sistema de
regadiu que els permet plantar altres productes com ara fruita i
verdures que després poden vendre, quedant-se una part dels
beneficis per a la comunitat (ja que funcionen a manera de
cooperativa). L’exemple del sistema de rec gota a gota que s’ha
instal·lat a Jahaly està essent aplicat per part del Govern del
Senegal a més de vint municipis del país, un cop demostrada la
seva efectivitat.

Pel que fa a l’import dels viatges, continua explicant el Sr. alcalde,
no conec exactament quan ha costat el viatge a Alemanya. Van ser
uns bitllets d’avió i uns dies de dormir. Alemanya és un país molt
car a nivell hoteler i, per al seu coneixement, li diré que enlloc
d’agafar habitacions individuals, vam dormir en una habitació
conjunta. També cal sumar-hi els diferents àpats, però no els
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trasllats, que ja estaven organitzats pel Club Patí Sant Celoni.
Respecte del viatge a Gàmbia i Senegal, ja he dit que hi vam anar
gràcies a la ONG FODDE i el cost per a l’ajuntament no arribarà a
les 100.000 pessetes. Viatjàvem un tècnic, el regidor d’Educació i
jo mateix. Va ser una experiència realment impactant. El regidor
d’Educació ho va viure per primera vegada i potser vol afegir
alguna cosa...

Pren la paraula el Sr. Casado. La veritat, diu, és que jo us
aconsellaria a tots que féssiu un viatge com aquest, si teniu
l’oportunitat, perquè és tota una experiència. Hi ha moments que
són molt durs. Per exemple, quan es parla d’un Centre de salut ens
imaginem un petit hospital, però la realitat és molt diferent
(gairebé no tenen ni medicines), com ja veureu en les fotografies.
Per contra, també hi ha moments bons, com quan arribes a un
poblat i t’ho donen tot amb aquella alegria (fins i tot et deixen el
seu llit per dormir), malgrat que veus que van descalços, que no
posseeixen res, i que no saben si podran menjar aquell dia. La
veritat és que jo us aconsello que viviu aquesta experiència, si
teniu la possibilitat de fer-ho. També s’ha de dir que diverses
entitats de Sant Celoni hi han col·laborat: el Club Esportiu Sant
Celoni, la Penya Madridista, diferents fundacions... cosa que és
molt lloable.

El Sr. alcalde diu que a tots ens preocupa el tema de la immigració,
que és un fenomen imparable. I el que s’hauria d’intentar per part
de tothom (tant per part dels ajuntaments com dels governs del
primer món) és que la gent no tingui la necessitat de marxar dels
seus països d’origen per poder subsistir. Tots podem fer petites
aportacions, com ara els projectes de cooperació que hem visitat a
Gàmbia i Senegal, encara que puguin semblar gotes d’aigua en el
desert. Quan hem viatjat a aquests països hem vist que la gent és
molt agraïda, i valoren molt aquesta ajuda. També hem conegut
persones que sacrifiquen el seu temps i la seva economia,
dedicant-se a treballar pel seu país i col·laborant amb ONG com ara
FODDE, i sabem que els diners que els enviem (nosaltres i altres
ajuntaments) s’inverteixen bé. Crec que és bo intentar millorar la
qualitat de vida d’aquests països per tal que els seus natius no es
vegin obligats a travessar amb pasteres l’estret de Gibraltar.
Suposo que la majoria dels grups municipals comparteixen aquesta
opinió.
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Abundant en això, recorda el Sr. alcalde que en el punt de l’ordre
de donar compte de la correspondència rebuda, s’ha llegit
l’extracte d’una carta del president de la Diputació de Barcelona
oferint suport i col·laboració als ajuntaments en temes
d’immigració. Val a dir que s’està acabant de fer un estudi sobre la
percepció d’aquest tema a Sant Celoni i es convidarà a tots els
grups municipals a la seva exposició.

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

 El Sr. Comas diu que, de la mateixa manera que des de
l’oposició vam ser crítics amb l’equip de govern per
l’execució de les obres de la Carretera Vella, crec que
ara hem de reconèixer que les obres van bastant bé i
se’ls ha de felicitar.

El Sr. alcalde agraeix el comentari.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la
sessió a les 24:05 hores de la nit i s'estén la present acta de la que
jo, el secretari municipal, en dono fe.

L’alcalde     El secretari
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