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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2002.

Sant Celoni, 29 d’octubre 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, Francesc Garcia Mundet, Miquel Vega Vega,
Antoni Pujol Rovira, Pedro Checa Rubio, Raul Casado Jiménez, Jordi
Arenas Vilà, Jaume Figueras Coll, Francesc Giol Planas, Josep Alsina
Lloreda, Ramon Segarra Montesó i Felip Comas Dorca, assistits pel
secretari de la corporació José Luis González Leal i amb la
presència de l'interventor accidental Joan Muntal Tarragó.

Excusa la seva assistència el regidor César Gómez Sinobas.

Inicialment el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si
algú vol comentar alguna qüestió relacionada amb l’ordre del dia.

Atès que ningú fa ús de la paraula, es dóna inici a la sessió.
 

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior, el qual s'ha distribuït juntament amb la convocatòria
d'aquest Ple. En no formular-se cap reparament, per unanimitat,
s'acorda la seva aprovació.
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2.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU D’OBRES ORDINÀRIES DE CONSTRUCCIÓ D’UN
COMPLEX ESPORTIU AL SECTOR PLA DE PALAU.

El Sr. alcalde recorda que aquest tema ja es va presentar al darrer
Ple celebrat en el mes de juliol, però es va optar per deixar-lo
sobre la taula per tal que tots els grups municipals poguessin
mirar-se el projecte i procedir a la seva aprovació inicial, que és el
que es tracta avui.

Intervé el Sr. Casado per fer una mica d’història de com i perquè
s’ha arribat a aquest projecte. L’any 2000 –explica- la primera
publicació del PIEC (Pla d’instal·lacions esportives de Catalunya
elaborat pel Consell Català de l’Esport) va determinar que el
municipi de Sant Celoni tenia un dèficit d’instal·lacions esportives i
estava mancat d’un altre pavelló, una piscina coberta i una sala
polivalent. Per això, des de l’àrea d’Esports es va començar a
treballar en el que havia de ser el futur equipament esportiu del
nostre poble. Es van establir diferents contactes amb el Consell
Català de l’Esport i amb la Diputació de Barcelona, seguint en tot
moment els criteris tècnics marcats per ambdues institucions. La
segona publicació del PIEC, que va fer-se l’any 2001, tornava a
confirmar el dèficit de Sant Celoni en instal·lacions esportives.
Aquell mateix any l’ajuntament va convocar un concurs d’idees per
a la redacció del projecte tècnic de construcció dels nous
equipaments al sector Pla de Palau. Posteriorment, però, el
guanyador d’aquest concurs no va resultar l’adjudicatari del
contracte per a la realització del projecte, perquè es va considerar
que hi havia un altre arquitecte que ho faria millor.

La Diputació de Barcelona –continua el Sr. Casado- ens va
subvencionar la redacció d’un projecte de gestió, amb dues línies
ben diferenciades: un estudi de mercat (on s’analitzava el sistema
esportiu de Sant Celoni i dels municipis de la seva àrea
d’influència) i un dimensionat dels espais esportius que hauria de
preveure el projecte tècnic per configurar unes instal·lacions
adaptades a les necessitats. Al mes d’abril d’enguany es va
presentar a les entitats esportives de Sant Celoni un esborrany del
projecte de gestió, perquè hi donessin la seva opinió i poguessin
aportar idees. Al maig de 2002, durant la Setmana Esportiva es va
fer la presentació oficial d’aquest projecte, i al mes de juny es va
contractar la redacció del projecte tècnic de construcció de les
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noves instal·lacions esportives amb un arquitecte de reconeguda
experiència en aquest tipus d’equipaments. En tot moment s’han
seguit les indicacions tant de la Generalitat de Catalunya com de la
Diputació de Barcelona, mantenint-se contactes amb tècnics
d’ambdues administracions. També al juny de 2002 l’ajuntament
de Sant Celoni es va presentar (per segona vegada) a la
convocatòria de subvencions del Departament de Cultura per a la
construcció i condicionament d’equipaments esportius. Juntament
amb el Sr. alcalde vam tenir una reunió amb el Sr. Maldonado
(secretari general de l’Esport) en què li vam expressar la nostra
preocupació pel fet que se’ns hagués exclòs de subvenció a la
primera convocatòria. Ens va donar molt bones paraules, però no
ens va assegurar res. En definitiva, Sant Celoni té un volum
d’esportistes molt gran, però les instal·lacions s’han de millorar i
ampliar. Des de l’any 2000 s’està treballat conjuntament amb la
Generalitat, la Diputació i les entitats esportives del municipi, per
pal·liar un dèficit que és manifest.

A continuació, pren la paraula el Sr. Alsina. Després de l’extensa
explicació que ens ha fet el regidor Sr. Casado sobre qüestions del
passat, per què no parlem del futur?, diu. Quines previsions hi ha
d’ara en endavant? I com és que un tema que corria tanta pressa
el dia 24 de juliol i que havíem d’aprovar per urgència, s’ha
demorat gairebé tres mesos?

El Sr. Casado indica que si ha parlat del passat ha sigut per
explicar quin ha estat el procés que s’ha seguit per a arribar a
aquest projecte.

El Sr. Alsina diu que li han semblat perfectes totes aquestes
explicacions, i ja voldria que quan es fa una pregunta per part dels
grups de l’oposició sobre qualsevol tema, la resposta fos també tan
extensa. En canvi, sovint les respostes de l’equip de govern a les
preguntes de l’oposició són concretes, concises i escuetes. La meva
pregunta –diu- és quins són els passos i els terminis que s’hauran
de seguir a partir de l’aprovació inicial del projecte que es farà
avui. En segon lloc, voldria saber per què s’ha trigat gairebé tres
mesos a tornar a convocar un Ple quan semblava que aquest tema
tenia tanta urgència. En el Ple ordinari del mes de juliol es va
quedar que es convocaria una sessió extraordinària a principis de
setembre per aprovar aquest punt i d’altres que hi haguessin
urgents, i en canvi s’ha esperat gairebé al novembre per a fer-ho.
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El Sr. Casado respon que la urgència d’aprovar aquest projecte ve
donada per la necessitat que té Sant Celoni de noves instal·lacions
esportives, necessitat de la que tots en som conscients ja que les
instal·lacions actuals estan saturades. Els passos a seguir a partir
de l’aprovació inicial els pot explicar millor el Sr. secretari, perquè
jo –diu- els desconec. Imagino que s’obrirà un termini d’exposició
pública del projecte i finalment es procedirà a la seva aprovació
definitiva.

Intervé el Sr. alcalde i explica que, pel que fa als equipaments
esportius, el pressupost municipal d’aquest any està fet en clau de
futur. Recordem que en el pressupost hi ha prevista una dotació
econòmica per a la construcció de la nova pista de tennis, per a la
remodelació del camp municipal d’esports i per a la construcció de
la piscina coberta (que seria la primera fase d’aquest projecte que
avui es porta a aprovació inicial). Tal i com ha explicat el regidor
d’Esports, s’ha demanat també una subvenció a la Generalitat de
Catalunya en la darrera convocatòria del Departament de Cultura
per a equipaments esportius, malgrat que en l’anterior
convocatòria l’import atorgat a l’ajuntament de Sant Celoni va ser
de zero pessetes. Ara, però, esperem rebre algun ajut econòmic
per unes instal·lacions que el mateix PIEC diu que són fonamentals.

El projecte tècnic –continua el Sr. alcalde- va entrar a l’ajuntament
al mes de juliol, just abans del Ple, i tots els grups municipals
(l’equip de govern el primer) vam posar-nos d’acord perquè tothom
tingués temps de venir-se’l a mirar, que era la demanda que se’ns
va fer. Hem considerat que s’havia de donar temps i no forçar la
màquina, però realment han transcorregut tres mesos i el projecte
només s’ha vingut a mirar a última hora. Ara s’ha engegat el
procés i ja no té aturador. Econòmicament tenim garantida la
realització de la primera fase de les obres, malgrat no arribi cap
subvenció, perquè recordem que en un Ple anterior es va aprovar
un préstec per fer possible tirar endavant aquestes instal·lacions
que Sant Celoni necessita.

El Sr. Figueras diu que voldria fer un aclariment respecte del
comentari del Sr. alcalde de que els pressupostos es fan en clau de
futur. En l’anterior Ple municipal, quan es debatia l’aprovació d’un
préstec, vaig formular una pregunta –diu- sobre la quantitat de
diners del pressupost d’inversions que s’havia gastat a aquelles
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alçades de l’any, tenint en compte que els pressupostos són de
caràcter anual. No se’m va contestar a la pregunta i ara ho torno a
preguntar: quant s’ha disposat fins ara, quan som a finals
d’octubre, de les previsions inicials del pressupost de 2002?

El Sr. alcalde contesta que el que estem discutint ara és l’aprovació
inicial d’un projecte i no un tema pressupostari. Ja hi haurà algun
punt de l’ordre del dia en que es podrà fer referència a la qüestió
que planteja el Sr. Figueras. L’aprovació del projecte que tenim
entre mans ve a ser una mostra de que un pressupost anual no
s’acaba fins al 31 de desembre, i que durant tots els mesos de
l’any es pot fer una contractació. De ben segur que els contractes
que estan ara en marxa ja sobrepassen el 50% del pressupost
d’inversions i a finals d’any s’arribarà a unes xifres que estaran per
sobre del que és normal a les administracions. Moltes vegades les
inversions s’han de fer quan es pot, no quan estaven planejades de
fer. En aquest cas específic ens refiàvem de tenir una subvenció a
la primera tanda de subvencions de la Generalitat de Catalunya, i
això ens va fer endarrerir i haver de demanar un préstec. A finals
d’any es veurà el resultat de les contractacions que s’han fet, però
les obres no s’acaben a 31 de desembre (tenim inversions de l’any
passat que s’han acabat aquest any). El que cal és contractar les
inversions abans que no s’acabi l’any perquè això és la visualització
de que realment hi ha una voluntat política de realitzar-les. Avui,
amb l’aprovació inicial del projecte de construcció d’un complex
esportiu al sector Pla de Palau, es demostra la voluntat política
d’aquest equip de govern de tirar endavant una inversió tan
important per al municipi com aquesta, la realització de la qual
tenim ja garantida econòmicament.

El Sr. Figueras indica que, de fet, tal com ha explicat el Sr. Casado,
el projecte sembla molt positiu i cobreix un dèficit del municipi.
Però de la mateixa manera que Sant Celoni té necessitats en
matèria esportiva, també té altres necessitats en matèria de
residències per a gent gran, habitatges per a joves, vivenda social,
etc. L’equip de govern ha optat per aquesta prioritat i ens sembla
bé que s’hagi decidit per aquesta opció, però, en tot cas, amb el
que no estem plenament d’acord és amb la ubicació de les noves
instal·lacions esportives. Per tant, el grup municipal de CiU
s’abstindrà en la votació d’aquest punt del Ple.
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Intervé de nou el Sr. alcalde per fer saber que l’equip de govern
està fent un estudi de la viabilitat d’una residència de gent gran a
Sant Celoni i que en una visita que es va fer (conjuntament amb el
regidor de Benestar Social) al Departament de Benestar Social de
la Generalitat de Catalunya, se’ns va dir que per la ràtio de Sant
Celoni no hi ha possibilitats de que s’endegui cap residència
geriàtrica per part del govern autonòmic, perquè la comarca del
Vallès Oriental ja té prou cobertura de places socio-sanitàries i
s’ha d’optar per altres zones del territori amb més mancances. Va
bé que se sàpiguen aquestes coses perquè ningú faci “volar
coloms”.

En quant a la construcció d’habitatges per a joves, li recordo que
durant molts anys a Sant Celoni no s’han fet vivendes públiques
socials fins a les darreres 30 vivendes de lloguer promogudes per
l’equip de govern socialista. Els barems per a poder-hi accedir
venen regulats normativament i és la Generalitat qui valora les
sol·licituds i adjudica els habitatges. Així mateix, està pensat
(segurament dins d’aquest any) endegar la construcció de 14
vivendes de protecció oficial, de venda, prioritzant que una part
d’aquestes vivendes sigui per a gent jove, amb els barems
corresponents. Per desgràcia actualment és difícil que les
promotores privades es dediquin a fer vivendes socials perquè els
números no surten, i les administracions hem d’intentar fer aquest
esforç. Així ho vam fer fa uns quants anys cedint el terreny del Sot
de les Granotes on la Generalitat va edificar les 30 vivendes de
lloguer, i properament l’ajuntament també cedirà un terreny per a
fer aquestes 14 vivendes, una part de les quals es destinarà a
joves.

El Sr. Alsina diu que, malgrat aquestes extenses respostes, la
pregunta és molt concreta: quan estarà inaugurada i en
funcionament la piscina coberta?

El Sr. alcalde respon que si ara es procedeix a l’aprovació inicial,
s’obrirà un període d’exposició pública, i posteriorment es farà
l’aprovació definitiva, alhora que s’endegarà la contractació de la
primera fase de l’obra. Si no recorda malament, el plec de
condicions estableix un termini d’execució de 18 mesos. Estem
parlant, per tant, d’uns dos anys aproximadament abans no estigui
acabada la piscina. Actualment, però, està passant que en alguns
concursos d’obres d’equipaments públics no es presenten empreses
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i estan quedant deserts, potser perquè hi ha força feina en l’àmbit
de l’edificació residencial privada. Si el concurs quedés desert les
previsions de temps s’allargarien més encara. Però si això no
passa, pensem que es tardarà al voltant de dos anys, és a dir, a
finals del 2004.

Pren la paraula el Sr. Comas per dir que el Sr. alcalde insisteix molt
en parlar dels habitatges socials, però em permeto recordar-li, diu,
que quan es van construir les vivendes socials al Sot de les
Granotes, van estar molt temps tancades perquè s’havia aixecat
l’edifici en un terreny que no era de l’ajuntament. Li faig una mica
de memòria només.

El Sr. alcalde indica que en tots els anys d’ajuntaments
democràtics, no va ser fins a una determinada legislatura que es
van cedir uns terrenys per construir habitatges socials a Sant
Celoni. El més important és que ja fa anys que les 30 vivendes de
protecció oficial al Sot de les Granotes estan ocupades per la gent
que, segons els barems, més ho necessiten al poble.

El Sr. Comas diu que a ell també li sembla que això és molt
important, però li estranya que el Sr. alcalde es doni aquest “do de
pit”, quan aquestes vivendes van estar molt temps sense poder ser
habitades, malgrat estar acabades, perquè es van aixecar en uns
terrenys que no eren de l’ajuntament.

El Sr. alcalde indica que ell va entrar d’alcalde a finals de 1989 i
recorda que en aquell moment no hi havia pràcticament cap
terreny en el municipi de Sant Celoni on poder edificar. És a partir
de mitjans dels anys 90 quan es van posar en marxa els sectors
residencials prevists al Pla general, cosa que va fer possible que es
poguessin construir habitatges socials. El terreny on es van
construir no era inicialment de l’ajuntament, però quan es va
aprovar la reparcel·lació del sector Pla de Palau va passar a ser
municipal, i posteriorment va ser cedit a la Generalitat de
Catalunya.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del projecte d’obres
ordinàries de construcció d’un complex esportiu al sector Pla de
Palau d’aquesta vila.
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Atès que des de l'àrea d'Esports es va emprendre una tasca
d'anàlisi i planificació de l'esport municipal de Sant Celoni que ha
seguit, en resum les següents etapes:

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

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

• Estudi del nivell d'ús de les instal·lacions esportives municipals

Atès que a partir d'aquestes dades s’ha elaborat un Pla estratègic
de treball de l'àrea, per als exercicis 2000 a 2003, de foment de
l'esport dins el municipi que, posat en relació amb les instal·lacions
esportives actuals, ha donat com a resultat un càlcul de necessitats
de la població de Sant Celoni que cal atendre.

Atès que la resposta a la demanda potencial de serveis esportius
que es generarà en un futur proper al municipi passa per disposar
dels corresponents equipaments esportius.

Atès que aquest nivell d'equipament esportiu és assolible a través
de la remodelació dels equipaments esportius actuals i la
construcció de nous equipaments.

Atès que des de l'àrea Esports es considera que els equipaments
esportius de nova construcció necessaris al municipi de Sant Celoni
són els següents:

• Un pavelló triple  (PAV-3)
• Una piscina coberta (PCO-3)
• Una sala polivalent

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

Atès que els senyors Moisès Gallego Olmos i Eduard Calafell
Lafuente, arquitectes adjudicataris del contracte administratiu de
consultoria i assistència tècnica la redacció del projecte bàsic i
executiu per a la construcció d’una piscina coberta, una sala
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polivalent i un pavelló polisportiu al sector de Pla de Palau de Sant
Celoni, han presentat en aquest ajuntament el projecte bàsic i
executiu corresponent

Atès que al pressupost per al 2002 vigent es preveu la realització
de la primera de les fases de la inversió, consistent en la
construcció de la piscina coberta i la sala polivalent.

Atès que es considera prioritària i urgent l’execució del projecte,
donat que és necessari disposar de l’equipament per a l’any 2003,
tal i com es va preveure al Pla estratègic de treball de l'àrea per als
exercicis 2000 a 2003.

Atès que, als efectes de l’aprovació del projecte, es va trametre
còpia per al seu examen a la Direcció General d’Emergències i
Seguretat Civil, així com també al Consell Català de l’Esport.

Atès que els dos organismes han procedit a emetre informe previ
de data 30 de setembre (2 informes del Consell Català de l’Esport)
i de data 23 d’agost de 2002 (1 informe de la Direcció General
d’Emergències i Seguretat Civil), en els que es contenen diverses
prescripcions a incloure dins el projecte.

Atès que el contingut dels informes ha estat comunicat a l’equip
redactor, i aquest ha lliurat en dates 11 i 18 d’octubre de 2002
documentació tècnica en referència a la incorporació de les
prescripcions contingudes als informes rebuts.

Atès que la documentació tècnica, així com el projecte han estat
informats per part dels Serveis Tècnics municipals, inicialment en
data 24 de juliol de 2002 i respecte de la inclusió de les
prescripcions en data 21 d’octubre de 2002, els quals informes són
favorables.

Atès que el projecte esmentat té la consideració d’obra ordinària i li
és d’aplicació l’article 218 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal
i de règim local de Catalunya i 9.3 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.

Atès allò assenyalat a l’article 219 de la Llei de règim local i
municipal de Catalunya.
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Vists els informes dels Serveis Tècnics municipals, de l’àrea
d’Esports i de la Secretaria municipal, que figuren a l’expedient.

A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per 13
vots a favor de la senyora Gener i dels senyors Castaño, Arenas
Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado, Arenas Vilà,
Alsina, Segarra i Comas, i amb 3 abstencions de la senyora
Lechuga i dels senyors Figueras i Giol, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu del
complex esportiu municipal al sector del Pla de Palau, redactat pels
arquitectes Sr. Moisès Gallego Olmos i Eduard Calafell Lafuente.

Segon.- Que s’exposi al públic el referit projecte per un termini de
trenta dies i es publiqui l’acord en el Butlletí Oficial de la Província,
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels diaris de
major circulació de la província, així com al tauler d'edictes de la
corporació, durant el qual període es podran formular reclamacions
i al·legacions, en el benentès que de no presentar-se’n cap
s’entendrà aquest acord com a pres de manera definitiva.

Tercer.- Sol·licitar al Consell Català de l’Esport, Secretaria General
de l’Esport i a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil
de la Generalitat de Catalunya l’emissió d’informe respecte del
compliment de les prescripcions contingudes als seus informes de
data 30 de setembre de 2002 i 23 d’agost de 2002,
respectivament, de tal manera que aquests siguin favorables.

Quart.- Determinar que atès que l’actuació ha estat objecte de
petició de subvenció al Consell Català de l’Esport, de conformitat
amb el seu advertiment, que les obres no s’executaran fins que no
es rebi informe favorable emès per l’esmentat organisme.

Cinquè.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als
efectes de què pugui signar quanta documentació sigui procedent
per a l’efectivitat dels acords presos.
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3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DE LA
INVERSIÓ DE LA REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA.

El Sr. alcalde explica que la signatura d’aquest conveni amb la
Diputació de Barcelona, en el marc del programa “Xarxa Barcelona
– Municipis de qualitat”, comportarà la concessió a l’ajuntament de
Sant Celoni d’una subvenció de 50 milions de pessetes que,
juntament amb els 38 milions de pessetes atorgats per la
Generalitat de Catalunya, faran possible tirar endavant les obres de
remodelació de la plaça de la Vila.

El Sr. Figueras pregunta quan s’iniciaran les obres.

El Sr. alcalde respon que no s’iniciaran fins al 2003, ja que la
subvenció atorgada per la Generalitat és per a aquesta anualitat.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que dins la planificació municipal de les obres a realitzar
durant el quadrienni 1999-2003 s’ha contemplat la realització,
entre d’altres, de les obres de remodelació de la Plaça de la Vila.

Atès que amb la finalitat d’aconseguir el finançament necessari,
amb data 23 de gener de 2000, dins el protocol General “Xarxa
Barcelona - Municipis de Qualitat” es va sol·licitar de l’Excma.
Diputació de Barcelona la inclusió de l’actuació dins el programa
“Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat (2000-2003)”, la qual va
ser acordada per aquesta amb una aportació de 300.506,05 €
(50.000.000 pessetes).

Atès que també es va sol·licitar la inclusió de les obres de
remodelació de la Plaça de la Vila dins el Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya, on ha estat inclosa per a la seva realització durant
l’exercici de 2003, amb una aportació de 232.892,19 €
(38.750.000 pessetes).

Atès que dins el protocol d’actuació de “Xarxa Barcelona - Municipis
de Qualitat (2000-2003)” és necessari procedir a l’aprovació i
signatura dels convenis corresponents a l’actuació, els quals ja ho
han estat fets per l’Excma. Diputació de Barcelona.



12

Atès que cal coordinar el finançament de la inversió de tal manera
que sigui disponible per al finançament de les partides
corresponents del pressupost d’inversions de 2003.

Vist l’expedient instruït a l’efecte i a proposta de la Comissió
informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans,
per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar, en el marc del protocol General “Xarxa
Barcelona - Municipis de Qualitat”, la formalització del conveni
específic de col·laboració, el text del qual conveni consta a
l’expedient i forma part integrant d’aquesta acord, corresponent a
les següents dades:

Codi de conveni 01/X/04981

Ens locals signants
Excma. Diputació de Barcelona i Ajuntament
de Sant Celoni

Actuació Remodelació de la Plaça de la Vila
Suport econòmicAportació total de

la Diputació Import: 300.506,05 € (50.000.000 pessetes)
Diputació de BCN: Oficina Tècnica de
CooperacióServeis Gestors
Ajuntament de Sant Celoni: Secretaria

Segon.- Notificar aquesta resolució a l’Excma. Diputació de
Barcelona dins el termini de 10 dies per al seu coneixement i als
efectes escaients.

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

4.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE LA COMISSIÓ
DE GOVERN ACCEPTANT LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A LA CONSTRUCCIÓ
D’UN DESGUÀS TELECOMANDAT A LA MINA DE
PALAUTORDERA.
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El Sr. alcalde indica que fa uns mesos es va detectar un
esfondrament en la mina de Palautordera (que subministra gran
part de l’aigua potable de Sant Celoni). Aleshores es va creure
convenient aprofitar les obres de reparació d’aquesta mina per
instal·lar un sistema de desguàs telecomandat, de manera que els
cabdals d’aigua sobrants puguin ser desviats cap al torrent. Fins
ara, tota l’aigua de la mina va a parar al dipòsit de distribució que
hi ha enfront de l’escola La Salle i en èpoques de pluja l’aigua que
sobreeixeix va directament a la claveguera. Això representa que
aquesta aigua neta es barreja amb aigües residuals, i arriba a la
depuradora, amb el cost que això comporta. L’Agència Catalana de
l’Aigua ens ha atorgat una subvenció de 5.200 € més IVA per a la
instal·lació d’aquest desguàs telecomandat, que té un cost d’uns
12.000 € i escaig.

Intervé el Sr. Figueras i diu que en l’informe del Sr. interventor es
parla de determinades obres de reparació i conservació que han de
ser realitzades per la concessionària al seu càrrec, i en canvi les
obres d’automatització dels cabals es consideren ampliació o
renovació de l’abastament i per tant són de competència municipal
i han de ser contractades a través de les normes de contractació
local. Hi ha alguna previsió en el contracte amb Sorea SA en quant
a aquest tipus d’obres? Existeix l’obligació per al concessionari
d’haver de dur a terme aquesta ampliació?

El Sr. alcalde respon que no, que ell recordi. El que és important és
triar el moment més adequat per a realitzar les obres i coordinar
bé el subministrament d’aigua i l’execució dels treballs ja que bona
part de l’aigua potable que es consumeix a Sant Celoni prové
d’aquesta mina de Palautordera.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua
potable a Sant Celoni, Sorea SA, va informar de la necessitat de
procedir a la reparació de la mina que porta aigua de la captació de
Santa Maria de Palautordera, en la que s’havien produït uns
esfondraments que provocaven una greu minva en el cabdal que
aquesta mina acostuma a subministrar.

Atès que l’àrea municipal de Medi Ambient ha emès un informe
envers la necessitat que aquesta mina disposi d’un mecanisme
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que, en èpoques d’alta pluviometria, derivi automàticament els
cabdals sobrants cap a la llera natural del torrent, de tal manera
que l’aigua sobreeixida del dipòsit alimentat per la mina no arribi a
través del clavegueram a l’estació depuradora d’aigües residuals,
evitant així una sobrecàrrega de la instal·lació i un increment
innecessari de despeses.

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni, aprofitant que és necessari
realitzar una reparació per esfondrament de la mina de
Palautordera, va demanar suport econòmic a l’Agència Catalana de
l’Aigua per a la instal·lació d’un desguàs telecomandat en aquesta
mina per tal d’evitar que l’aigua que sobreeixeix del dipòsit que rep
aigua de la mina s’aboqui al sistema de sanejament d’aigües
residuals.

Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua ha tramès un escrit a
l’ajuntament de Sant Celoni comunicant la concessió d’una
subvenció per import de 5.267,85 € més IVA, per a la construcció
d’un desguàs telecomandat a la mina de Palautordera.

Atès que en aquest escrit es fa constar la necessitat que el Ple
municipal accepti la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua
d’atribució de recursos per a l’actuació referida, atribució que
queda subjecta a les condicions que figuren al punt tercer
d’aquesta resolució, tal i com consta a l’expedient.

Atès que durant el mes de setembre d’enguany no es va dur a
terme cap sessió Plenària, per la qual cosa i donat l’interès de la
qüestió, la Comissió de Govern municipal en sessió del dia 17 de
setembre de 2002 va acordar acceptar l’atorgament de fons per
part de l’Agència Catalana de l’Aigua per a la realització de les
obres de construcció d’un desguàs telecomandat a la mina de
Palautordera.

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

Primer.- Ratificar l’acord adoptat per la Comissió de Govern
municipal en sessió de 17 de setembre de 2002 i, en conseqüència,
acceptar la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua d’atorgament
d’una subvenció de 5.267,85 €, més IVA, per a l’execució de les
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obres de construcció d’un desguàs telecomandat a la mina de
Palautordera.

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua
per al seu coneixement i als efectes oportuns.

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI COL·LECTIU I DELS
PACTES DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI
DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER ALS ANYS 2002 I
2003.

Intervé el Sr. Comas per saber, abans de tot, si la valoració dels
llocs de treball de l’ajuntament està ja aprovada.

El Sr. Capote respon que la Delegació del Govern de l’Estat va
impugnar la valoració de llocs de treball, i el Jutjat Contenciós
Administratiu va dictar una sentència favorable a l’ajuntament.
Però aquesta sentència va ser recorreguda i el tema està ara en
mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Considerem –
diu- que tot plegat és una clara agressió al dret dels treballadors a
la negociació col·lectiva perquè, tal i com actua el govern del PP,
sembla que els funcionaris públics no tinguin aquest dret.

El conveni per als anys 2002-2003 que es porta avui a aprovació –
continua el Sr. Capote- ve a dir el mateix que els convenis dels
darrers anys, però introdueix una qüestió molt important. Resulta
que la Generalitat ha aprovat recentment un decret de protecció a
la maternitat, que dóna dret als funcionaris que hagin sigut mares
o pares a una important reducció de la seva jornada laboral, de
manera retribuïda. Arrel d’aquesta normativa, s’està donant el cas
a les administracions locals que les treballadores funcionàries
poden acollir-se a aquesta reducció de jornada però en canvi les
treballadores laborals no tenen aquest dret. En el conveni que es
proposa aprovar es fa una equiparació dels treballadors funcionaris
i laborals, pel que fa a poder gaudir d’aquesta reducció de jornada.

El Sr. Comas diu que per a ell el més important és el tema de les
categories i els augments salarials derivats de la valoració de llocs
de treball, que està en mans dels jutges. No s’hi pot fer res fins
que no surti la sentència judicial?
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El Sr. Capote diu que vam guanyar el cas davant el Jutjat
Contenciós Administratiu, però la Delegació del Govern va recórrer
la sentència i ara l’assumpte depèn del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. La voluntat de l’equip de govern és respectar
els acords amb els treballadors i amb el comitè d’empresa, i pagar
les retribucions pactades, però el Govern de l’Estat es manté “erre
que erre”.

El Sr. Comas diu que el problema pot ser que ara s’aprovi aquest
conveni, però després sigui impugnat també i l’hàgim de tirar
endarrera.

El Sr. Capote contesta que el contingut d’aquest conveni no vulnera
cap llei. S’hi ha fet constar allò que està reglamentat i prou. Pel
que fa als sous dels treballadors, el conveni recull l’augment que
marca el Govern, corresponent a la previsió d’increment de l’IPC. El
que tenim impugnat és la valoració de llocs de treball i les
retribucions que se’n deriven. Si d’aquí a un temps es guanya la
sentència, es pagaran els endarreriments als treballadors ja que els
diners estan reservats.

El Sr. Alsina pregunta si l’equiparació de funcionaris i laborals pel
que fa a la reducció de jornada per causa de maternitat, no seria
un motiu d’impugnació del conveni?

El Sr. Capote respon que la mateixa Generalitat de Catalunya
reconeix que és dóna una situació injusta i que hauran de ser els
ajuntaments, si així ho desitgen, els qui promoguin l’equiparació de
funcionaris i laborals en aquest tema. Aquí mateix, a l’ajuntament
de Sant Celoni, s’ha donat el cas d’una funcionària d’Intervenció
que podia acollir-se a la reducció de jornada i d’una treballadora
laboral de la Rectoria Vella que no podia gaudir d’aquest dret. Si
algú vol impugnar el conveni que ho faci (que no ho crec, diu), que
des de l’equip de govern ho defensarem.

El Sr. alcalde entén que no hi ha motiu per a impugnar el conveni
laboral per una qüestió com aquesta, que protegeix la maternitat i,
especialment, a la dóna.

El Sr. Alsina diu que estem barrejant les coses. Em sembla molt bé,
diu, que els laborals i els funcionaris estiguin equiparats. No és de
sentit comú que uns i altres no tinguin els mateixos drets en
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qüestió de maternitat. Però si la Generalitat ho ha reglamentat
d’aquesta manera, serà per alguna raó en concret. No vulguem ser
nosaltres “més papistes que el Papa”, no sigui que després la
Generalitat o la Delegació del Govern ens impugnin el conveni igual
que van fer amb la valoració de llocs de treball. Jo no aniria a
buscar problemes; de moment jo aprovaria el que ja està regulat i
més endavant, quan s’imposi el sentit comú a nivell estatal i
autonòmic, promouria l’equiparació.

El Sr. Capote explica que la Generalitat té competències sobre els
treballadors funcionaris, però no sobre els laborals. Per això els
sindicats majoritaris i la pròpia Generalitat han pactat uns acords
per impulsar aquesta igualtat de drets. En alguns ajuntaments els
funcionaris tenen uns representants i els laborals uns altres, però a
l’ajuntament de Sant Celoni, com en molts d’altres, tenim
constituït un CUP (Comitè Unitari de Personal) que promou les
mateixes condicions per als funcionaris que per als laborals
(mateixa jornada, mateixa retribució, mateixos drets...). Per això,
la desigualtat de poder reduir la jornada per maternitat només pels
funcionaris ha quedat subsanada en el conveni. Si es vol impugnar
el conveni per aquest motiu, es podrà fer, aquí i a altres 500
ajuntaments que també ho han fet així...

Intervé el Sr. Arenas Serra i es pregunta des de quan hem
d’acceptar les coses que ens vinguin des de fora i que no veiem
bé? Hem de fer valer la nostra sobirania, les nostres competències i
defensar el que creiem.

Pren la paraula el Sr. Segarra. Amb tots els respectes –diu- sembla
que aquí es vulgui fer demagògia. Es tracta de que no ens torni a
passar que ens impugnin el conveni. No hem d’engrescar la gent
dient-los que es farà una cosa, perquè si després ens ho tomben és
quan es provoquen situacions com la que s’ha donat darrerament.
La nostra pregunta és: la Generalitat de Catalunya també aplica als
seus treballadors laborals aquesta reducció de jornada per
maternitat que ha aprovat per als funcionaris? No és qüestió de fer
aquí demagògia. Tots estem amb els treballadors, però atenció
perquè podem provocar un altre embolic.

El Sr. alcalde explica que els funcionaris tenen uns drets que els hi
vénen reconeguts per la seva carrera funcionarial. Però en una
qüestió com la que estem comentat, és totalment il·lògic que en
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una mateixa administració hi hagi persones amb menys drets que
altres. Com ha explicat el Sr. Capote, s’ha fet una recomanació des
de la Generalitat dient que l’equiparació dels treballadors laborals
és un tema de negociació col·lectiva, ja que l’administració
autonòmica només pot legislar amb els funcionaris de Catalunya.
Per això s’ha introduït aquest punt en el conveni que avui es porta
a aprovació. Es tracta d’un conveni unitari (les mateixes condicions
per als funcionaris que per als laborals), perquè entenem que tots
els treballadors de l’administració han de tenir els mateixos drets.
Tothom, però, està en el seu dret d’impugnar-ho. Només faltaria
que no haguéssim aprovat la valoració de llocs de treball pel temor
que ens la impugnessin. Si no es fessin segons quins passos
endavant, no es canviarien determinades lleis. Recordem, per
exemple, el tema del “decretazo”: si no s’haguessin fet accions en
contra i tothom hagués callat, ens l’haguéssim empassat.
Considero, manifesta el Sr. alcalde, que quan hi ha coses injustes,
s’han de denunciar.

La qüestió de la negociació col·lectiva en els ajuntaments –continua
dient- no ha de venir imposada des del Govern de l’Estat. Ja fa
temps que venim dient que no és normal que ens vingui marcat
des de dalt el sostre salarial dels treballadors dels ajuntaments.
Considerem que a l’administració local ja som prou grans perquè
cap altra administració ens hagi de dir com hem de fer les coses. Si
la negociació no es fa bé, seran els veïns del municipi qui ens
passaran comptes amb el càstig del vot. El conveni del 2002-2003
que avui portem a aprovació és un acord de mínims perquè estem
“encorsetats”, amb l’única novetat de l’equiparació de drets entre
laborals i funcionaris en el tema que s’ha comentat.

El Sr. Segarra insisteix en la pregunta que abans ha formulat:
aplica la Generalitat la mateixa llei als seus treballadors laborals?

El Sr. Capote contesta que la Generalitat ho fa i ho recomana.
Donat que no té competències amb el personal laboral, va signar
un acord amb els sindicats dient que a través dels pactes de treball
és pot fer efectiva la voluntat política de que tots els treballadors
de l’administració tinguin els mateixos drets i deures.

Intervé el Sr. Figueras i diu que des del grup municipal de CiU, com
en anteriors ocasions en que s’han aprovat convenis, pensem que
si l’ajuntament i els treballadors (representats pel Comitè Unitari
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de Personal) han arribat de mutu acord a la redacció d’aquest
conveni, nosaltres no tenim cap inconvenient en aprovar-lo.
Considerem que són persones responsables i tenen coneixement
del risc que se’ls pugui impugnar alguns dels pactes que s’inclouen
en el conveni. Nosaltres hi votarem a favor, tenint en compte les
recomanacions que fa l’interventor municipal en el seu informe.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que en data 2 d’octubre de 2002 es reuní la comissió
negociadora de l’acord de condicions del personal funcionari i del
conveni col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Sant
Celoni, tot d’acord amb l’exercici del dret fonamental a la
negociació col·lectiva reconeguda als treballadors i desenvolupada
amb posterioritat a través de la Llei orgànica de llibertat sindical i
la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació,
determinació de les condicions de treball i participació del personal
al servei de les administracions públiques.

Atès que s’ha portat a terme el procés negociador col·lectiu entre
els representants de l’administració municipal i la representació
col·lectiva dels funcionaris públics.

Atès que ambdues parts han arribat al punt de consens i han
considerat adient aprovar el redactat dels convenis col·lectius que
obren a l’expedient i que han estat signats per les parts.

Atès que és necessari, per a la plena eficàcia de l’acord de
condicions del personal funcionari i del conveni col·lectiu del
personal laboral signats, que aquests siguin aprovats pel Ple de la
corporació i posteriorment tramesos a la Generalitat de Catalunya,
als efectes de la seva inscripció i publicació.

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals,
així com el de l’àrea de Recursos Humans.

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

Primer.- Aprovar l’acord de condicions del personal funcionari i el
conveni col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Sant
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Celoni, signats entre la representació de l’ajuntament de Sant
Celoni i el Comitè unitari de personal, i que tindran vigència amb
efectes dels exercicis de 2002 i 2003, tot d’acord amb el seu
clausulat que figura a l’expedient.

Segon.- Trametre còpia de l’acord i conveni aprovats, així com de
tota la documentació complementària al Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva inscripció i
publicació.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Comitè unitari de personal per
al seu coneixement i als efectes escaients amb expressió dels
recursos a què hagi lloc.

Quart.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per tal que
signi la documentació adient per a l’efectivitat dels acords presos.

6.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD ADOPTAT PER LA
COMISSIÓ DE GOVERN MUNICIPAL DE FIXACIÓ DE LES
FESTES LOCALS PER A L’ANY 2003.

El Sr. alcalde diu que, seguint la tònica que es va fixar al seu dia, la
proposta de festes locals de l’any 2003 per a Sant Celoni és per als
dilluns 8 de setembre i 10 de novembre, i per a La Batllòria els dies
25 d’agost i 18 de novembre.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a la determinació de les festes de
caràcter local de Sant Celoni i La Batllòria per a l’any 2003.

Atès que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
per Ordre de 2 de juliol de 2002, ha establert el calendari oficial de
festes laborals per a l’any 2003.

Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que, de
les catorze festes laborals, dues seran de caràcter local.

Atès que les dues festes locals han de ser fixades per Ordre del
Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya, a proposta dels
municipis respectius.
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Atès que l’acord municipal de fixació de les festes locals ha de ser
adoptat pel Ple de l’ajuntament, tal i com disposa l’article 46 del
Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.

Atès que en data 25 de juliol de 2002 va tenir entrada a
l’ajuntament de Sant Celoni un escrit de la Delegació Territorial del
Departament de Treball en el que s’indicava que calia comunicar
les festes locals del municipi, tot indicant també les dels pobles
agregats, abans del dia 30 de setembre d’enguany.

Atès que, motivat per aquesta urgència, la Comissió de Govern
municipal en sessió del dia 17 de setembre de 2002 va prendre
l’acord de proposar a la Conselleria de Treball, la fixació per a l’any
2003 de les festes locals següents:

Sant Celoni: 8 de setembre i 10 de novembre de 2003
La Batllòria: 25 d’agost i 18 de desembre de 2003

Atès que en el mateix acord de la Comissió de Govern s’establia
que aquest hauria de ser ratificat pel Ple municipal en la primera
sessió que es celebrés.

Vist l’informe emès pel secretari municipal.

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

Primer.- Ratificar l’acord adoptat per la Comissió de Govern
municipal en sessió del dia 17 de setembre de 2002, pel que es
proposava a la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya
la fixació per a l’any 2003 de les festes locals següents:

Sant Celoni: 8 de setembre i 10 de novembre de 2003
La Batllòria: 25 d’agost i 18 de desembre de 2003

Segon.- Comunicar aquest acord a la Conselleria de Treball de la
Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als efectes
escaients.
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7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD PER A LA
FORMULACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI FÍSIC I DEL PAISATGE
DE LES SERRES DEL MONTNEGRE - CORREDOR, PER A
L’AMPLIACIÓ DEL SEU ÀMBIT TERRITORIAL.

El Sr. alcalde explica que Sant Celoni, juntament amb altres
municipis, forma part de l’àmbit del Pla especial del parc natural
del Montnegre Corredor, aprovat definitivament al juny de 1990.
Aquest Pla especial inclou la part del Turó de Montalt que correspon
als termes municipals de Dosrius i d’Arenys de Munt. I ara els
municipis de Sant Andreu de Llavaneres i de Sant Vicenç de
Montalt han demanat que la part del Turó de Montalt que pertany
als seus termes municipals s’inclogui també dins l’àmbit del parc
natural. Per fer possible aquesta ampliació és necessari procedir a
una modificació puntal del Pla especial. La darrera Llei d’urbanisme
de 14 de març de 2002 atorga als ajuntaments la facultat d’acordar
conjuntament la modificació de plans de caràcter plurimunicipal.
L’acord ha de ser, per tant, aprovat per tots els municipis implicats,
per tal de fer possible que la Diputació de Barcelona (ens gestor del
parc) procedeixi a redactar la proposta de modificació del Pla
especial i assumeixi les despeses que comporta. Posteriorment la
proposta de modificació puntual es passarà a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Generalitat per a que la seva aprovació.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que en l’actualitat el Pla especial de protecció del medi físic i
del  paisatge de les serres del Montnegre Corredor (aprovació
definitiva DOGC número 1300 de 1-juny-1990), només comprèn la
part del Turó de Montalt que correspon als termes municipals de
Dosrius i d’Arenys de Munt, i que convé que també s’incorpori a
l’esmentat Pla especial la part del Turó de Montalt que pertany als
termes de Sant Andreu de Llavaneres i de Sant Vicenç de Montalt.

Atesa la sol·licitud que en el sentit indicat han formulat els
ajuntaments dels referits municipis de Sant Andreu de Llavaneres i
de Sant Vicenç de Montalt, i que han adreçat a Consell Coordinador
del Parc Natural del Montnegre Corredor.
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Atès que l’ampliació de l’àmbit territorial del Pla especial de
protecció del medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre
Corredor exigeix la formulació i la tramitació d’una modificació
puntual.

Atès l’acord adoptat al respecte d’aquesta modificació d’ampliació
puntual del referit Pla especial, pel Consell Coordinador del Parc
Natural del Montnegre Corredor, en sessió celebrada el proppassat
2 de maig, de conformitat amb les funcions que li atribueixen els
seus Estatuts i les Normes del Pla especial, quant a la modificació
del Pla.

Vist allò que disposen l’article 75.9 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, sobre la facultat dels ajuntaments per a acordar la
formulació en comú de plans derivats de caràcter plurimunicipal;
l’article 88.2.b) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local, en relació a l’article 14.4 de la Llei d’urbanisme, quant
a les funcions d’assistència  tècnica als municipis per part de les
Diputacions; i l’article 83.2.b) de la mateixa Llei d’urbanisme, pel
que fa a la competència de la Comissió Territorial d’Urbanisme per
Tramitar el planejament urbanístic plurimunicipal quan el seu àmbit
abasta més d’una comarca.

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

Primer.- Formular, conjuntament amb la resta d’ajuntaments
interessats, la modificació puntual del Pla especial de protecció del
medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre Corredor, amb
la finalitat d’ampliar el seu àmbit territorial a la part del Turó de
Montalt que pertany als termes municipals de Sant Andreu de
Llavaneres i de Sant Vicenç de Montalt.

Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que assumeixi la
redacció d’aquesta modificació puntual d’ampliació del Pla especial,
així com les despeses que això comporti.

Tercer.- Encomanar al Consell Coordinador del Parc Natural del
Montnegre Corredor que assumeixi les funcions d’òrgan de
participació dels ajuntaments en la redacció de la modificació
puntual del Pla especial, amb l’assistència de representats dels
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ajuntaments de Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de
Montalt a les sessions que correspongui, així com la remissió a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la documentació
pertinent per a la tramitació de la modificació del Pla especial.

Quart.- Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona que assumeixi la tramitació de la modificació d’ampliació
puntual del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de
les serres del Montnegre Corredor, a partir la documentació que li
trameti el Consell Coordinador.

8.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU,DEL PLA PARCIAL
D’INICIATIVA PARTICULAR DEL SECTOR P-12 TORRENT DEL
VIRGILI.

El Sr. Comas demana al regidor d’Urbanisme que expliqui aquest
tema perquè, segons es veu a l’expedient, sembla que primer es va
revocar i ara, en una segona opció, es vol aprovar.

El Sr. Garcia explica que es tracta del Pla parcial del sector Torrent
del Virgili, que és d’iniciativa privada. Els seus promotors van
presentar a l’ajuntament el projecte de Pla parcial, i els Serveis
Tècnics van detectar algunes deficiències en la documentació. El
projecte va ser retornat als interessats i un cop esmenades les
deficiències, es va procedir a la seva aprovació inicial i a la
posterior notificació a tots els propietaris del sector. En el termini
d’exposició pública de l’expedient s’han rebut a l’ajuntament
algunes al·legacions, i ara es porta el tema al Ple per a la resolució
d’aquestes al·legacions i l’aprovació provisional del projecte. A
partir d’aquí, s’enviarà l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme, que haurà de definir si el Pla parcial compleix la
normativa de la Generalitat en temes urbanístics.

El Sr. Comas diu que a l’expedient consta que s’han presentat
diverses al·legacions, que es desestimen. Per exemple, de
l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

El Sr. Garcia respon que s’han rebut tres al·legacions: una de
l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera queixant-se de l’àmbit
que comprèn el Pla parcial, una de l’Agència Catalana de l’Aigua
sobre el cobriment del torrent i una altra al·legació d’una persona a
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títol particular que barreja temes de reparcel·lació i temes
d’urbanització. Es proposa que algunes d’aquestes al·legacions
siguin estimades i altres no. La Comissió Territorial d’Urbanisme
haurà de tenir en compte la resolució per part de l’ajuntament de
les al·legacions presentades.

El Sr. Comas pregunta qui ha fet el projecte de Pla parcial.

El Sr. alcalde respon que, com es pot veure a l’expedient,
Promotora Montsenyenca SA ha presentat al registre municipal el
projecte de Pla parcial del sector Torrent del Virgili, redactat per un
arquitecte.

El Sr. Comas pregunta quin percentatge del sector té aquest
propietari per poder fer aquesta petició.

El Sr. Garcia explica que Promotora Montsenyenca és propietarària
d’un 30% del terreny. Un Pla parcial –explica- pot ser promogut
per qualsevol propietari encara que només posseeixi un 1% del
sector. Una altra cosa és que la Junta de Compensació, que és on
es posen d’acord tots els propietaris per establir les càrregues
financeres i el repartiment de terreny, ha d’estar formada com a
mínim pel 60% de la propietat. Ara estem tot just en la fase
d’aprovació del projecte de Pla parcial, posteriorment han de venir
el projecte de Compensació i el d’Urbanització.

El Sr. alcalde indica que si avui s’aprova provisionalment el Pla
parcial, s’enviarà el projecte a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de la Generalitat, que indicarà si cal modificar o incorporar alguna
qüestió, i això portarà a l’aprovació definitiva del projecte. Si la
Junta de Compensació no arriba a reunir el 60% de la propietat,
com ha explicat el regidor d’Urbanisme, s’haurà de canviar a un
sistema de Cooperació impulsat per l’ajuntament.

El Sr. Comas comenta que caldrà tenir en compte l’al·legació de
l’Agència Catalana de l’Aigua on diu que no considera oportú que
s’hagi de canalitzar el Torrent del Virgili.

El Sr. alcalde diu que s’han considerat alguns dels extrems indicats
a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb el benentès que
la Comissió Territorial d’Urbanisme ho estudiarà i dirà el criteri que
s’ha de incorporar.
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Després d’aquestes intervencions i,

Atès que en data 18 de setembre de 2001 el Sr. Jaume Grau Font,
en nom i representació de la mercantil Promotora Montsenyenca
SA,  presentà un escrit al registre general municipal sol·licitant
l’aprovació del Pla parcial del sector residencial Torrent del Virgili,
redactat per l’arquitecte Ramon Vila Torrecilla.

Atès que en data 31 d’octubre de 2001, per part de l’arquitecte
municipal, Sr. Fernando Aizpún de la Escosura, s’emeté informe
tècnic envers del projecte de Pla parcial presentat a aprovació, i
que fou adjuntat en triplicat exemplar a la sol·licitud referida
anteriorment.

Atès que també fou emès informe jurídic per part de la Secretaria
municipal en data 21 de novembre de 2001.

Atès que en data 28 de novembre de 2001 l’Alcaldia resolgué la
suspensió de l’aprovació inicial del Pla parcial i instà als promotors
per tal que fossin corregides les deficiències indicades als informes
de la Secretaria i de l’arquitecte municipals referits als punts
precedents.

Atès que, notificada als promotors la resolució indicada, aquests
han presentat en data 21 de maig de 2002, un text refós en el que
afirmen han estat subsanades les observacions formulades.

Atès que en data 22 de maig de 2002, per part de l’arquitecte
municipal s’emeté informe constatant la subsanació de les
deficiències i dictaminant de manera favorable a l’aprovació inicial
del document de planejament.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 19 de juny de 2002
s’aprovà inicialment el Pla parcial, el qual ha estat exposat al públic
a través de la publicació dels edictes legalment preceptius al
Butlletí Oficial de la Província número 159 de data 4 de juliol de
2002, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3.673
de data 9 de juliol de 2002 i al diari “El Periódico de Catalunya” de
data 26 de juny de 2002, així com al tauler d'edictes de la
corporació. També es notificà l’acord als afectats per l’àmbit
d’actuació.
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Atès que durant el termini d’exposició pública es demanaren els
informes preceptius de les diverses administracions públiques, tal i
com determina l’article 57 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.

Atès que dins el termini legalment establert es presentaren
al·legacions per part de la Sra. Montserrat Gurri Fradera i de
l’Excm. ajuntament de Santa Maria de Palautordera, així com
informe desfavorable de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Atès que les al·legacions presentades i els raonaments continguts a
l’informe han estat informats per part dels Serveis Tècnics i la
Secretaria municipals.

Atès que als anteriors antecedents, els són d’aplicació els següents
FONAMENTS JURÍDICS I RAONAMENTS TÈCNICS:

Primer.- La principal legislació aplicable és continguda als
següents textos legals:

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.

• Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.

• Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local.

• Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme.
• Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la

refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.

• Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre el règim del sòl i valoracions.
• Reial decret legislatiu 1/1992, pel qual s’aprova el text refós

de la Llei del sòl i ordenació urbana.
• Reial decret 1346/1976, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el text

refós de la Llei sobre el règim del sòl i ordenació urbana
(supletori)

• Decret 146/1984, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament per al desplegament i l’aplicació de la Llei 3/1984,
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de 9 de gener, de mesures d’adequació de l’ordenament
urbanístic de Catalunya.

• Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de planejament per al desenvolupament de la Llei
del sòl i ordenació urbana.

• Resta de normativa d’aplicació.

Segon.- Com a qüestió preliminar hem de determinar la legislació
aplicable a l’instrument derivat d’ordenació urbanística, atesa
l’entrada en vigor de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme el
dia 21 de juny de 2002.

De conformitat amb la disposició transitòria vuitena de la referida
Llei 2/2002, els instruments de planejament derivat i els
instruments de gestió que ja s’hagin aprovat inicialment en el
moment de l’entrada en vigor de la llei, es regeixen, tant pel que fa
als efectes formals com als substantius, per la normativa anterior,
que serà aplicable a l’instrument que ens ocupa atès que va ser
aprovat inicialment en data 19 de juny de 2002.

Tercer.- El procediment per a l’aprovació dels Plans parcials es
conté a l’article 60 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística i als articles 20 a 22, 28 i 29 del Decret
303/1997, pel qual s’aprova el Reglament sobre mesures de
l'execució urbanística.

D’acord amb això, el procediment consta dels següents tràmits:

I.- Aprovació inicial.
II.- Exposició al públic per un termini d’un mes, amb audiència als

interessats i informe de les administracions amb competències
que es puguin veure afectades per l’instrument a aprovar.

III.- Informe a les al·legacions que es puguin presentar.
IV.- Aprovació provisional amb les modificacions que es considerin

escaients.
V.- Tramesa a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva

aprovació definitiva
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Quart.- Respecte de les al·legacions presentades per la SRA.
MONTSERRAT GURRI FRADERA, s’informa:

I.- A la primera al·legació

La Sra. Gurri posa de manifest que la iniciativa per a l’aprovació del
Pla parcial és de la mercantil Promotora Montsenyenca SA, de la
que afirma disposa únicament el 30,93% del sòl disponible dins
l’àmbit, del que dedueix que, a falta del concurs de la resta de
propietaris, el desenvolupament del sector pot esdevenir inviable,
demanant que sigui exigit al promotor l’acreditament del
recolzament necessari per a gestionar el Pla parcial aprovat
inicialment.

L’article 78.1 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística,
disposa que les persones privades podran formular Plans
municipals, especials i Projectes d’urbanització. L’article 136 del
Reial Decret 2159/1978, de 23 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de planejament, disposa que els plans parcials es
redactaran pels ajuntaments respectius i en el seu cas pels
particulars.

Els Serveis Tècnics municipals, per la seva part, informen que
l’article 136.1. del Reglament de planejament determina que: “Los
Planes parciales se redactarán por los ayuntamientos respectivos o,
en su caso, por los particulares”.

La Junta de Compensació es constituirà per a la gestió i
urbanització del polígon per a poder aplicar el sistema de
compensació establert, segons el Reglament de gestió. Actualment
es troba en tràmit l’aprovació del Pla parcial, que es tracta d’un
instrument de planejament i no de gestió.

Els preceptes legals i reglamentaris no exigeixen el concurs de cap
nombre mínim ni de propietaris ni de superfície inclosa dins el
sector en el moment de prendre la iniciativa per a la formulació
d’un Pla parcial, per la qual cosa és vàlida la formulació i
presentació a aprovació per part de la mercantil Promotora
Montsenyenca SA, sense que existeixi base legal perquè
l’ajuntament de Sant Celoni exigeixi un mínim de recolzament per
a la gestió del sector.
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Procedeix, per tant, desestimar l’al·legació formulada.

II.- A la segona al·legació

En aquesta al·legació, la Sra. Gurri considera que el Pla parcial
s’extralimita en les seves determinacions, donat que de la seva
documentació dedueix que es vol imposar normativament una
determinada parcel·lació i uns coeficients segons la tipologia i la
localització de les parcel·les, cosa que considera ha de determinar-
se als instruments de gestió urbanística a aprovar posteriorment.
Sol·licita que a l’aprovació definitiva del Pla s’expressi que els
criteris de valoració seran objecte del projecte de compensació i
que la reparcel·lació proposada haurà d’obtenir el consens
necessari de la majoria del sòl del Pla parcial.

L’article 25 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, així
com l’article 45 i següents del Reial decret 2159/1978, de 23 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de planejament, estableixen
les determinacions que han de contenir els Plans parcials, sense
que entre elles es contempli la parcel·lació del sector. Sí es
contempla al seu punt 2 la necessitat d’incloure el càlcul de
l’aprofitament mitjà sectorial en el supòsit que l’àmbit de
planejament comprengui zones de qualificació diferent. També
estableix la necessitat d’assignar els usos i delimitar les zones en
què es divideix el territori, així com el càlcul de les reserves
necessàries per a dotacions públiques.

L’article 57 i següents del Reial decret 2159/1978, de 23 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de planejament no preceptua en
cap moment que el Pla parcial entre la seva documentació hagi de
fer esment a la concreta parcel·lació del sector.

L’article 172.b) del Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual
s’aprova el Reglament de gestió urbanística, determina que el
projecte de compensació contindrà la descripció de les finques
resultants, així com els titulars als qui s’adjudiquin i el concepte en
que ho fossin.

Els Serveis Tècnics municipals informen, en relació amb aquesta
al·legació, que es considera que la parcel.lació que recull el pla
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(literalment segons 2.3.3: “es tracta d’una parcel.lació
principalment de tamany gros, indicativament senyalada en els
plànols corresponents”) és conseqüència directa del propi
planejament, a partir de la determinació dels paràmetres de
parcel·la mínima, i que pretén una major concreció del pla que
permeti una optimització de les adjudicacions del Projecte de
compensació, en peces reals edificables i no en zones indefinides.

En el mateix sentit es considera la fixació de coeficients de
tipologia i localització, que ponderin el sostre edificable, i
necessaris per fixar el concepte d’aprofitament del sector, així com
poder aplicar-los en el càlcul de l’aprofitament mig preceptiu.

Efectivament, i com es diu en la mateixa al·legació, “les qüestions
que afecten a l’adjudicació de les parcel·les resultants són objecte
del Projecte de compensació futur.”

D’acord amb l’anterior i allò que s’expressa sobre aquest mateix
extrem a l’informe dels Serveis Tècnics municipals, només seria
admissible el manteniment de la parcel·lació proposada a caire
orientatiu i amb la finalitat de facilitar la gestió posterior, mai amb
caràcter normatiu.

III.- A la tercera de les al·legacions

L’al·legant formula dins aquest apartat diverses consideracions
respecte de la normativa, que es concreten en les següents:

a) Règim de propietat horitzontal del pati de les parcel·les
agrupades, amb suggeriment de què es contempli la
possibilitat de què els patis de cadascun dels habitatges
pugui tancar-se, essent el jardí de propietat privada formant
una única entitat registral juntament amb l’habitatge.

b) Suggeriment de què les tanques als carrers, espais públics i
entre veïns al jardí davanter puguin constituir-se en la seva
part superior amb vegetació d’arbust, elements metàl·lics o
elements de gelosia. La reixa haurà de tenir un percentatge
de buits del 70%, es demana que també es contempli dins
aquesta norma la gelosia.

c) Es demana que sigui autoritzat el panot remontable, evitant
així la construcció de guals.

d) Es demana que l’espai sota coberta sigui habitable.
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e) En relació amb la separació d’elements tals com cisternes,
dipòsits o similars, que vagin soterrats a una distància
mínima de 3,00 metres als límits de parcel·la.

Aquestes qüestions són de caràcter eminentment discrecional i
amb poc contingut jurídic tret de les assenyalades amb la lletra a) i
e). Respecte de la resta, s’informen per part dels Serveis Tècnics
municipals.

Els Serveis Tècnics municipals informen cada un dels suggeriments
en el sentit següent:

A- Règim, a nivell registral, dels patis de les parcel·les agrupades
en règim de propietat horitzontal, per a autoritzar el tancament
dels patis.

El règim dels patis de les parcel·les agrupades en règim de
propietat horitzontal, a nivell registral, vindrà determinat per la
pròpia divisió horitzontal i no és objecte del planejament. Aquest
no impedeix el tancament dels mateixos.

B - Les gelosies sobre les tanques de partió, també hagin de tenir
com a mínim un 70% de buits, així com s’estableix per les reixes.

S’accepta que les gelosies sobre les tanques de partió, també hagin
de tenir com a mínim un 70% de buits, així com s’estableix per les
reixes.

C - Recollir menció de panot remontable per evitar construcció de
guals.

La definició dels guals serà objecte del projecte d’urbanització,
d’acord al tipus de gual utilitzat per l’ajuntament.

D - Recollir que l’espai sotacoberta sigui habitable.

L’article 44.h de les Normes urbanístiques del Text refós de la
revisió del Pla general municipal d’ordenació estableix que l’espai
interior de la cobertura podrà destinar-se a l’ampliació de
l’habitatge de la planta immediatament inferior, però no a
habitatge o apartament independents.
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Respecte del règim de propietat horitzontal està contingut a
l’article 396 del Codi Civil que la regula respecte dels edificis en els
que existeixin pisos i/o locals i parts comunes. El seu règim es
desenvolupa per la Llei 49/1960 de propietat horitzontal,
modificada per la Llei 8/1999, de 6 d’abril, de reforma de la Llei
49/1960 de propietat horitzontal.

La norma continguda al Pla parcial per la que s’obliga a la
constitució d’aquest règim especial de propietat es preveu per als
casos en els que és permès a les parcel·les mínimes i, per tant, no
susceptibles de divisió l’edificació de més d’un habitatge, en aquest
cas caldrà constituir aquest règim pel que respecta als elements
comuns.

El suggeriment de la Sra. Gurri de preveure la possibilitat de
considerar els patis com a de propietat privada està en contra de
l’article 396 del Codi civil per ser el sòl element comú, estant
prohibida la seva divisió civil, i per tant no pot ser considerat com a
element privatiu formant una unitat registral privada juntament
amb l’habitatge. Els espais podrien ser tancats però tenint en
compte la propietat comú del sòl, considerat aquest extrem al títol
constitutiu del règim especial de propietat.

Respecte de les distàncies dels elements tècnics mencionats al punt
e) es considera que en funció de la seva natura estan regulades a
la normativa sectorial d’aplicació, per la qual cosa es considera que
la qüestió hauria de remetre’s a la seva aplicació en cada cas. No
obstant es pot fer una previsió al respecte com a norma de
caràcter supletori.

Cinquè.- Respecte de les al·legacions formulades per l’EXCM.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, consten
de tres apartats que s’informen a continuació:

I.- A la primera de les al·legacions

L’Excm. ajuntament de Santa Maria de Palautordera al·lega que la
línia separadora dels termes municipals grafiada al Pla parcial no
coincideix amb la línia separadora que figura al Pla general
d’ordenació urbana de Santa Maria de Palautordera.
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Els Serveis Tècnics municipals, respecte d’aquestes consideracions
informen que el límit del sector s’ajusta al límit establert en el Text
refós de la revisió del Pla general municipal d’ordenació aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió
de 18 de juny de 1997, coincident amb el límit de terme.

L’article 21 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística,
determina que els Plans generals d’ordenació urbana comprendran
un o varis termes municipals complets. En el cas de Sant Celoni el
Pla general d’ordenació urbana té vigència a l’àmbit territorial del
terme municipal de Sant Celoni.

D’acord amb l’article 25 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, els Plans parcials, com a planejament derivat que són,
desenvolupen una part del Pla general d’ordenació urbana i no
poden mai modificar les determinacions d’aquest en consonància
amb el principi de jerarquia de planejament.

En concordància amb l’anterior, el planejament que ha de respectar
el Pla parcial objecte d’aquest expedient és el de Sant Celoni i no el
de Santa Maria de Palautordera, atès que aquest no és vigent fora
del seu terme municipal.

Correspon, per tant, desestimar l’al·legació formulada.

II.- A la segona de les al·legacions

L’Excm. ajuntament de Santa Maria de Palautordera al·lega que en
els plànols no consten diversos carrers pertanyents al terme
municipal de Santa Maria de Palautordera i es demana que aquests
tinguin continuïtat dins el terme municipal de Sant Celoni.

El Serveis Tècnics municipals informen al respecte que el sector es
vertebra amb un vial principal longitudinal, en el sentit del torrent,
que recull la perllongació dels carrers Eduard Domènech (enllaçant
amb el carrer Torrent del Virgili i Orquídia del municipi veí) i Ramon
Llull, confluents i no ortogonals. Les connexions ortogonals com les
proposades dels carrers recollits en la instància, són a nivell de
vianants, atès que les pendents d’enllaç són molt pronunciades.
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Correspon, per tant, desestimar l’al·legació formulada.

III.- A la tercera de les al·legacions

L’Excm. ajuntament de Santa Maria de Palautordera expressa la
conveniència de procedir a entubar diversos trams del Torrent del
Virgili als efectes de permetre una trama urbana continua.

El Pla parcial preveu segons el plànol 8 (xarxa de serveis) la
connexió de la xarxa residual fins al col·lector existent en
l’Avinguda de la Pau/carrer Marinada, però no contempla
efectivament entubar el torrent ni urbanitzar el tram de carrer que
correspon a aquest traçat fora del sector. Es considera necessari
efectivament completar l’entubat del torrent fins a la part ja
entubada fora dels sector, però la urbanització de carrers fora de
l’àmbit, no correspon al Pla parcial.

El Pla parcial preveu entubar el torrent a la part que no coincideix
amb cap carrer.

Correspon, per tant, desestimar l’al·legació formulada.

Sisè.- Respecte de l’informe emès per l’AGÈNCIA CATALANA DE
L’AIGUA consta de tres apartats que s’informen a continuació:

I.- Manteniment de l’estat original de l’actual Torrent del Virgili.

L’Agència Catalana de l’Aigua basa el seu raonament en la falta de
justificació de la cobertura del torrent per part del redactor del Pla
parcial, invocant els criteris tècnics pel planejament urbanístic
aprovat pel consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua
en sessió 18 de 28 de juny de 2001, sense caràcter vinculant.

D’acord amb aquest punt l’Agència Catalana de l’Aigua considera
que caldria estudiar el mantenir l’estat original de l’actual Torrent
del Virgili.

Els Serveis Tècnics municipals informen que al document presentat
efectivament no es conté la justificació de la solució proposada ni
un estudi alternatiu.
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El títol VIII del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües porta com a rúbrica
“De les obres Hidràuliques”, sent definides aquestes a l’article 122,
i definint la competència per a la seva execució a les diverses
administracions territorials, també a l’administració local.

Estableix la llei també el règim jurídic de les obres hidràuliques i de
la seva autorització amb l’establiment de mecanismes de
coordinació entre les diverses administracions competents.

D’acord amb l’anterior, sens perjudici de que sigui necessari un
estudi més aprofundit de les circumstàncies concurrents,
l’ordenament sectorial  estableix mecanismes suficients per a
preservar el torrent, compatibilitzant la seva protecció amb les
necessitats humanes. Cal ressaltar en aquest punt que la prohibició
d’entubament del torrent al Pla parcial impossibilitaria la realització
d’aquesta obra sense tenir en compte altres consideracions.

II.- Respecte de la servitud del domini públic hidràulic

L’article 6 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, així com els articles 6
i 7 del Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament del domini públic hidràulic, estableixen la necessitat de
respectar una zona de servitud de 5 metres als marges dels llits
públics.

D’acord amb l’anterior els Serveis Tècnics municipals informen que
Pla parcial contempla la cobertura del torrent, i estableix una franja
de 5 metres amb la qualificació d’espais lliures de cessió entre l’eix
del torrent (límit del sector) i la zona d’aprofitament privat per la
banda que pertany al sector. L’altre banda no queda inclosa en el
sector i pertany al municipi de Santa Maria de Palautordera.

No obstant el compliment de les determinacions de la legislació
d’aigües pel text presentat, no existeix cap inconvenient de què la
previsió de servitud consti al text de la memòria del Pla parcial.

III.- Limitacions d’infrastructures dins el traçat de les lleres
públiques.
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Els Serveis Tècnics municipals observen que es contempla la
canalització del torrent. La xarxa de residuals no afectaria a la seva
llera.

Els articles 2 a 6 i concordants del Reial decret legislatiu 1/2001,
de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües,
defineixen els llits públics i la seva protecció, per la qual cosa
caldrà respectar aquests.

No obstant el compliment de les determinacions de la legislació
d’aigües pel text presentat, no existeix cap inconvenient en què la
previsió de servitud consti al text de la memòria del Pla parcial.

En base a 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.- Resoldre les al·legacions formulades per la Sra.
Montserrat Gurri Fradera desestimant la primera d’elles i estimant
parcialment la segona i tercera de tal manera que:

I.-  S’inclourà a la normativa urbanística del Pla parcial una norma
en la que s’expliciti que la parcel·lació continguda als plànols
només té caràcter orientatiu i amb la finalitat de facilitar la
gestió posterior, sense que tingui valor normatiu. Així mateix,
als plànols on es reflecteixi dita parcel·lació es farà indicació
del seu caràcter no normatiu.

II.-  S’inclourà a la normativa urbanística del Pla parcial una norma
en què es disposi la constitució del règim de propietat
horitzontal respecte de les parcel·les on sigui possible la
construcció de més d’un habitatge, amb la possibilitat de què
els patis de cadascun dels habitatges puguin tancar-se essent
el jardí d’ús privat amb caràcter real, però mai de propietat
privada.

III.-  S’inclourà a la normativa urbanística del Pla parcial una norma
en què es disposi que les tanques als carrers, espais públics i
entre veïns al jardí davanter puguin constituir-se en la seva
part superior amb vegetació d’arbust, elements metàl·lics, o
elements de gelosia. La reixa i la gelosia haurà de tenir un
percentatge de buits del 70%.
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IV.-  S’inclourà a la normativa urbanística del Pla parcial una norma
en què es disposi que els guals seran formats d’igual manera
que a la resta del terme municipal.

V.-  S’inclourà a la normativa urbanística del Pla parcial una norma
en què es disposi que l’espai sota coberta dels habitatges serà
habitable sense que en cap cas pugui constituir entitat o
habitatge independent sinó espai annex als habitatges situats
a sota.

VI.-  S’inclourà a la normativa urbanística del Pla parcial una norma
en què es disposi en relació amb la separació d’elements tals
com cisternes, dipòsits o similars el compliment de la
normativa sectorial d’aplicació, establint-se com a norma
supletòria que aquests element aniran soterrats a una
distància mínima de 3,00 metres als límits de parcel·la.

Segon.- Resoldre les al·legacions formulades per l’Excm.
ajuntament de Santa Maria de Palautordera en el sentit de
desestimar-les en base als arguments consignats a l’expositiu
d’aquesta resolució.

Tercer.- Considerar els extrems continguts a l’informe emès per
l’Agència Catalana de l’Aigua en el sentit següent:

I.-  En referència al cobriment del Torrent a l’indret on es
projecta, serà necessari que sigui estudiat amb major detall el
mantenir l’estat original de l’actual Torrent del Virgili.

II.-  S’inclourà a la normativa urbanística del Pla parcial una norma
en què es disposi explícitament el respecte a les zones de
servitud a les zones adjacents al domini públic hidràulic en
una franja de 5 metres.

III.-  S’inclourà a la normativa urbanística del Pla parcial una norma
en què es disposi el respecte del llit del Torrent en el projecte
de les infrastructures a construir.

Quart.- Aprovar provisionalment el Pla parcial Torrent del Virgili,
en el benentès que s’inclouran les modificacions indicades als punts
precedents.

Cinquè.- Elevar l’expedient instruït per a l’aprovació del Pla parcial
Torrent del Virgili, juntament amb tres exemplars del projecte
degudament diligenciats d’aprovació, a la Comissió d’Urbanisme de
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Barcelona per a la seva aprovació definitiva, amb les modificacions
que s’indiquen en aquest acord.

Sisè.- Notificar aquesta resolució als interessats per al seu
coneixement, als efectes escaients i amb expressió de què es
tracta d’un acte de tràmit, per la qual cosa no hi caben recursos,
tot sens perjudici de què vulguin fer constar la seva disconformitat
o interposar els recursos que al seu judici considerin procedents.

9.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DELS ESTATUTS I BASES
D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ NORD-TAYEDA.

El Sr. Alsina formula dues preguntes: qui serà el representant de
l’ajuntament en aquesta Junta de Compensació? Quins són els usos
que segons el Pla general ha de tenir aquest sector?

El Sr. alcalde aclareix que avui només es tracta d’aprovar els
estatuts i les bases d’actuació de la Junta de Compensació.

El Sr. Figueras pregunta, però, quina previsió hi ha en quant als
usos?

El Sr. alcalde respon que els usos del sector Nord Cementiri vénen
determinats pel Text refós de la revisió del Pla general d’ordenació,
aprovat l’any 1997: és zona de petita i mitjana indústria.

Després d’aquestes intervencions i,

Atesa la sol·licitud formulada pel Sr. Ramon Altimira Miralpeix, en
nom i representació dels promotors de la “Junta de Compensació
Nord-Tayeda de Sant Celoni”, d'aprovació dels estatuts de la Junta
de Compensació.

Atès que el Sr. Ramon Altimira Miralpeix va ser requerit en dues
ocasions, per decrets de l'Alcaldia de dates 14 de juny de 2002 i 26
d'agost de 2002, per a l'aportació de nova documentació.

Atès que l'interessat ha aportat la documentació que li va ser
requerida en cada ocasió.
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Atès allò previst a la disposició transitòria cinquena de la Llei
2/2002, de 14 de març, d'urbanisme de Catalunya, donat que el
sistema d'actuació del polígon ja està determinat com a de
compensació, és d'aplicació la normativa del Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, de refosa de les disposicions legals vigents
a Catalunya en matèria d'urbanisme.

Atès allò que disposa l'article 22.2.b) i d) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril de bases del règim local.

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 els estatuts i bases d'actuació de la
"Junta de Compensació Nord-Tayeda" presentats a aprovació per
part del Sr. Ramon Altimira Miralpeix, en nom i representació dels
seus promotors, els quals inclouran les següents modificacions:

• La base novena, apartat segon, haurà de tenir el següent
redactat:

1. Finalitzades les obres d’urbanització, seran lliurades a
l’administració actuant, qui disposarà dels terminis
establerts legalment per a la seva recepció. El lliurament es
realitzarà sens perjudici de l’obligació de conservació. En el
seu cas amb caràcter previ a la recepció de les obres
s’haurà de constituir una Entitat Urbanística de Conservació.

2. Igualment, en el moment en què sigui inscrita la
compensació, es lliuraran a l’ajuntament de San Celoni, en
ple domini i lliures de càrregues, els terrenys de cessió
obligatòria degudament inscrits al Registre de la propietat.
Tot sens perjudici de què la seva titularitat pública
esdevingui des del moment de l’aprovació del projecte de
compensació.

Segon.- Exposar al públic aquest acord juntament amb l'expedient
de què porta causa, així com el text dels estatuts i de les bases
d'actuació per un termini d'un mes, mitjançant la inserció d'anuncis
al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un Diari a gran circulació i al tauler d'edictes de la
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corporació, amb audiència personal als propietaris inclosos dins
l'àmbit pel mateix període.

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

10.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE L’ACORD
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC
DELS CARRERS LES VALLS, SANT ROC, SANT LLORENÇ I
MONTNEGRE.

El Sr. alcalde explica que es tracta de dotar de finançament
aquesta actuació, consistent en la millora de l’enllumenat públic de
quatre carrers del casc urbà de Sant Celoni, atenent la petició
formulada pels mateixos veïns. Les contribucions especials que es
proposa aprovar reparteixen el cost de les obres al 50% a càrrec
de l’ajuntament i 50% els propietaris de les finques.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a la imposició i ordenació de
contribucions especials amb motiu de les obres d’instal·lació i
ampliació d’enllumenat públic dels carrers Les Valls, Sant Roc, Sant
Llorenç i Montnegre d’aquesta vila.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 14 de gener de 2002 es
va aprovar definitivament el projecte tècnic d’instal·lació i ampliació
d’enllumenat públic dels carrers Les Valls, Sant Roc, Sant Llorenç i
Montnegre d’aquesta vila, redactat per l’enginyer tècnic Joan
Traver Costa, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat de
19.346,33 € (3.218.958 pessetes).

Atès que es considera necessari procedir a l’execució dels treballs
que contempla el referit projecte tècnic, donat que l’actual
enllumenat públic dels carrers Les Valls, Sant Roc, Sant Llorenç i
Montnegre és insuficient per a poder donar un bon servei.

Atès que la realització de les obres beneficia especialment a una
sèrie de persones que obtindran un especial avantatge i un
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augment de valor en els seus béns, per la qual cosa procedeix
recórrer a la imposició de contribucions especials per tal de
rescatar part d’aquest benefici i permetre així la realització de les
obres que es projecten.

Atès que en el pressupost municipal existeix partida pressupostària
suficient als efectes de subvenir l’obra i es preveu el correlatiu
ingrés per concepte de contribucions especials.

Vistos els informes que obren a l’expedient.

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

Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats
per l'execució del projecte tècnic d’instal·lació i ampliació
d’enllumenat públic dels carrers Les Valls, Sant Roc, Sant Llorenç i
Montnegre d’aquesta vila.

Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als
propietaris beneficiats per l'execució de les obres ordinàries
d’instal·lació i ampliació d’enllumenat públic dels referits carrers,
d'acord amb els següents paràmetres d'aplicació:

a) Cost previst de les obres................................... 19.346,33 €
Honoraris redacció de projecte i direcció d’obra .....1.055,66 €
Total cost........................................................ 20.401,99 €

b) El cost suportat per l'administració serà de 20.401,99 €.

c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 50% del
cost suportat per l'administració, és a dir, 10.200,99 €, que
constituirà la base imposable del tribut.

d) Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la quantitat
esmentada són:
       50% metres lineals de façana dels immobles
       50% volum edificable.

Tercer.- Advertir que els costos anteriorment expressats tenen
caràcter de mera previsió i que en base a allò preceptuat a la Llei
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d'hisendes locals poden patir variacions a l'alça o baixa en funció del
cost efectiu de les obres i serveis.

Quart.- Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions
especials les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 33 de la Llei general tributària especialment
beneficiades per la realització de les obres, tenint la consideració de
persones especialment beneficiades els propietaris dels béns
immobles afectats per l'execució del projecte.

Cinquè.- Facultar la Comissió de Govern per a la pràctica i
aprovació de les liquidacions resultants d'aquest acord, així com per
a la resolució d'eventuals recursos administratius, de qualsevol tipus
que aquests siguin, un cop aprovat definitivament aquest acord.

Sisè.- Remetre's, en allò que no estigui previst en aquest acord i en
aplicació de l'article 34.3 de la Llei d’hisendes locals, a l'Ordenança
general de contribucions especials vigent al municipi de Sant Celoni.

Setè.- Acordar l'exigència per avançat del pagament de les
contribucions especials en funció del cost previst, en base a l'article
33.2, de la Llei d’hisendes locals.

Vuitè.- Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de
trenta dies mitjançant edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la
Província, en un diari dels de major difusió de la província i al tauler
d'anuncis de la corporació pel termini legalment preceptiu.

Novè.- Declarar que en cas de no formulació de reclamacions en el
període d'informació pública, l'acord esdevindrà definitiu amb
caràcter automàtic.

Desè.- Advertir els propietaris afectats que podran constituir
l'Associació Administrativa de Contribuents en els termes i als
efectes d'allò que disposen els articles 36 i 37 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

11.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE L’ACORD
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ D’UN
TRAM DEL CARRER LES TORRES.
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El Sr. Comas pregunta per la ubicació d’aquest carrer.

El Sr. Garcia explica que el carrer de Les Torres va paral·lel al de la
comissaria dels Mossos d’Esquadra, per sota l’antiga escola
Moncanut.

El Sr. alcalde diu que aquest tram de carrer connecta amb el sector
de Les Torres, que s’està urbanitzant en l’actualitat. Les
contribucions especials que es proposa aprovar són del 10% per a
l’ajuntament i del 90% per als veïns, però s’ha de dir que gran part
dels terrenys que donen front a aquest carrer són propietat de
l’ajuntament.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a la imposició i ordenació de
contribucions especials amb motiu de les obres d’urbanització del
carrer Les Torres (tram comprès entre el carrer Veneçuela i el
sector P-2) d’aquesta vila.

Atès que el carrer Les Torres limita amb el sector P-2, que
actualment es troba en fase d’execució de les obres d’urbanització.

Atès que un tram del carrer Les Torres (entre els carrers Comerç i
Veneçuela) es troba ja urbanitzat.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 29 de juliol de 2002 es
va aprovar definitivament el projecte tècnic d’urbanització del
carrer Les Torres (tram comprès entre el carrer Veneçuela i el
sector P-2), redactat pels Serveis Tècnics municipals, el pressupost
del qual ascendeix a la quantitat de 23.416,51 €.

Atès que és considera necessari procedir a l’execució dels treballs
que contempla el referit projecte tècnic, de manera que es pugui
completar la urbanització de la totalitat de la zona.

Atès que la realització de les obres beneficia especialment a una
sèrie de persones que obtindran un especial avantatge i un
augment de valor en els seus béns, per la qual cosa procedeix
recórrer a la imposició de contribucions especials per tal de
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rescatar part d’aquest benefici i permetre així la realització de les
obres que es projecten.

Atès que en el pressupost municipal existeix partida pressupostària
suficient als efectes de subvenir l’obra i es preveu el correlatiu
ingrés per concepte de contribucions especials.

Vistos els informes que obren a l’expedient.

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

Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats
per l'execució del projecte tècnic d’obres d’urbanització del carrer
Les Torres (tram comprès entre el carrer Veneçuela i el sector P-2)
d’aquesta vila.

Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als
propietaris beneficiats per l'execució de les obres ordinàries les
obres d’urbanització del referit tram del carrer Les Torres, d'acord
amb els següents paràmetres d'aplicació:

a) Cost previst de les obres................................... 23.416,51 €
Honoraris direcció d’obra .......................................665,66 €
Total cost........................................................ 24.082,17 €

b) El cost suportat per l'administració serà de 24.082,17 €.

c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 90% del
cost suportat per l'administració, és a dir, 21.673,95 €, que
constituirà la base imposable del tribut.

d) Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la quantitat
esmentada són:
       50% metres lineals de façana dels immobles
       50% volum edificable.

Tercer.- Advertir que els costos anteriorment expressats tenen
caràcter de mera previsió i que en base a allò preceptuat a la Llei
d'hisendes locals poden patir variacions a l'alça o baixa en funció del
cost efectiu de les obres i serveis.
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Quart.- Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions
especials les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 33 de la Llei general tributària especialment
beneficiades per la realització de les obres, tenint la consideració de
persones especialment beneficiades els propietaris dels béns
immobles afectats per l'execució del projecte.

Cinquè.- Facultar la Comissió de Govern per a la pràctica i
aprovació de les liquidacions resultants d'aquest acord, així com per
a la resolució d'eventuals recursos administratius, de qualsevol tipus
que aquests siguin, un cop aprovat definitivament aquest acord.

Sisè.- Remetre's, en allò que no estigui previst en aquest acord i en
aplicació de l'article 34.3 de la Llei d’hisendes locals, a l'Ordenança
general de contribucions especials vigent al municipi de Sant Celoni.

Setè.- Acordar l'exigència per avançat del pagament de les
contribucions especials en funció del cost previst, en base a l'article
33.2, de la Llei d’hisendes locals.

Vuitè.- Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de
trenta dies mitjançant edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la
Província, en un diari dels de major difusió de la província i al tauler
d'anuncis de la corporació pel termini legalment preceptiu.

Novè.- Declarar que en cas de no formulació de reclamacions en el
període d'informació pública, l'acord esdevindrà definitiu amb
caràcter automàtic.

Desè.- Advertir els propietaris afectats que podran constituir
l'Associació Administrativa de Contribuents en els termes i als
efectes d'allò que disposen els articles 36 i 37 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD D’ALIENACIÓ I DEL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER
A LA SUBHASTA DE DETERMINATS BÉNS PATRIMONIALS DE
PROPIETAT MUNICIPAL.
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El Sr. alcalde indica que en aquest punt, tal i com s’explica a
l’expedient, es tracta de posar a la venda mitjançant subhasta
pública, quatre parcel·les de propietat municipal: una situada al
sector de La Plana de La Batllòria, una altra al sector del Pla de
Palau i dues al sector de Ca l’Abril (en terme municipal de Santa
Maria de Palautordera).

Intervé el Sr. Figueras i comenta que a l’expedient administratiu hi
ha un informe on es diu que “el Sr. alcalde argumenta la
conveniència i oportunitat de l’esmentada alienació, per a la
finalitat d’interès públic que persegueix la realització de diverses
inversions previstes al pressupost corresponent a l’exercici de 2002
i la previsió per al 2003, i atès que, ni en aquests moments ni en
un futur pròxim es preveu cap tipus d’utilització pública o social
dels béns objecte d’alienació, ans al contrari, el Sr. alcalde
considera que aquestes finalitats seran assolides més
adequadament a través de la reinversió dels recursos obtinguts
amb l’alienació que es proposa.” Aquesta qüestió de les inversions
queda molt oberta, i més si tenim en compte que per a l’any 2002
tenim ja 4 milions d’euros destinats a inversions (dels que no
n’hem gastat ni la meitat) més el crèdit de 950.000 d’euros
aprovat recentment. Es podria concretar millor –pregunta el Sr.
Figueras- quines són les inversions que es pretenen fer?

El Sr. alcalde explica que aquesta subhasta de parcel·les l’hem
d’entendre en clau de futur, de cara a poder realitzar inversions
que considerem totalment necessàries per al municipi. És el cas del
projecte d’equipaments esportius al sector Pla de Palau, del que
ara s’iniciarà una primera fase, però del que encara quedarà la
construcció del pavelló, amb un cost molt important. Per altra part,
estem definint el tema d’una escola bressol municipal, la
construcció de la qual anirà a càrrec de l’ajuntament en un 80%,
malgrat que  l’establiment de l’escolarització no obligatòria de 0 a 3
anys no és una competència municipal. Apart d’aquestes dues
actuacions que es preveu executar amb el pressupost de 2003,
tenim també en ment una inversió en tema d’aigües.

La subhasta d’aquestes quatre parcel·les pot representar uns
ingressos de poc més de 684.000 € (100 i escaig de milions de
pessetes). Es tracta de tenir “un roc a la faixa” per a garantir
l’acabament de les obres en el cas que sorgissin extres en alguna
de les inversions previstes. També hem de tenir en compte que
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l’ajuntament encara disposa de bastants terrenys vàlids per a ser
destinats a la construcció de vivenda social, ja sigui al 2003, 2004
ò 2005. Recordem així mateix que, com ja he explicat abans,
aquest any s’iniciarà el procés per a la promoció de 14 habitatges
de protecció oficial en el nostre municipi.

Pren la paraula el Sr. Alsina. Fa dos anys –diu- l’ajuntament es va
vendre una parcel·la del sector Residencial Esports, que va ser una
especulació del terreny. Ara es vol aprovar la subhasta de 4
parcel·les més, en la que també s’especula amb el terreny, perquè
voler vendre una parcel·la de 574 m2 per un preu de 20 milions de
pessetes em sembla que no està a l’abast de tothom. En aquella
època, dos anys enrera, l’equip de govern va dir que en un termini
breu (al 2002, es deia) s’edificarien habitatges socials en altres
terrenys municipals (s’especificava al sector de Les Torres), per a
joves i per a la gent de Sant Celoni en general. Hem arribat al
2002 i aquestes vivendes socials no s’han construït. I, per contra,
ara ens tornem a vendre una part del nostre patrimoni, a Sant
Celoni i a La Batllòria, patrimoni que podria anar destinat a la
construcció de vivendes per a joves. Per què ens venem part del
nostre patrimoni per 100 milions de pessetes? Per què no s’han fet
habitatges socials per a joves ni a Sant Celoni ni a La Batllòria?

El Sr. alcalde respon que voldria aclarir dues qüestions. En primer
lloc, ja he comentat –explica- que hi ha una parcel·la reservada per
a la construcció de 14 habitatges de protecció oficial. En segon lloc,
la parcel·la del sector Pla de Palau que es vol subhastar no és una
zona idònia per a la construcció de més habitatge social (i en això
tots els grups municipals hi vam estar d’acord) perquè aquesta
zona ja disposa de les 30 vivendes socials de lloguer i dels “pisos
del sindicat”. Per altra part, al sector de La Plana de La Batllòria hi
ha més reserva de terrenys a disposició per a vivendes socials; el
problema és que en aquests moments costa trobar organismes que
facin aquestes promocions. Pel que fa a les dues parcel·les de Ca
l’Abril, apart de que no pertanyen al nostre municipi, només s’hi
poden construir quatre cases aparellades i és evident que els
números no surten quan es tracta de vivenda social. El que avui es
porta a aprovació és un tema totalment normal, pensant que
queden terrenys reservats per a la promoció de vivenda pública.
Per altra part, hem de tenir present que en tots aquests sectors
l’ajuntament ha fet un esforç important d’inversió. Per exemple, a
La Plana de La Batllòria s’hi ha aportat més de 22 milions de



49

pessetes per a la urbanització, i a Ca l’Abril més de 24, dels que
ara en podrem recuperar una part.

Intervé el Sr. Arenas Serra. En relació al tema de la venda de
patrimoni que s’ha comentat d’una manera reiterativa, hem de
deixar clar que estem venent patrimoni per patrimoni. No estem
mai venent patrimoni de cara a cobrir despeses ordinàries, sinó de
cara a un futur patrimoni com el que serà, per exemple, el nou
pavelló esportiu al sector Pla de Palau. I haig de recordar que en
aquesta mateixa legislatura s’ha ampliat també el patrimoni
municipal amb l’adquisició de la finca de Can Bruguera a La
Batllòria.

El Sr. Alsina diu que la parcel·la del Pla de Palau té una superfície
de 738 m2, podent-se edificar planta baixa i dos pisos. Farem tants
habitatges socials en una altra parcel·la, com hi cabrien en
aquesta? Destinarem els diners obtinguts per la venda de les
parcel·les de Ca l’Abril a fer vivenda social en un altre lloc? No. Ens
estem venent terreny edificable per a poder fer un pavelló. I em
sembla molt bé que es faci un pavelló, però ja el pagarem d’una
altra manera. Si disposem de terreny per a habitatges, no juguem
al rol de l’especulació. Un dels motius que consten a l’expedient per
a justificar la venda de les parcel·les, és que hi ha més oferta que
demanda, però en canvi fa un moment hem aprovat inicialment un
pla parcial on hi poden anar 150 habitatges. A què juguem? Som
incoherents. No entenc perquè ens hem de vendre terreny per 100
milions de pessetes, terreny que podríem utilitzar per a fer
vivendes a un preu correcte. La setmana passada en un acte
organitzat per ERC a La Batllòria, la gent d’aquest poble se’ns
queixava del preu tan car dels pisos que s’hi estan construint, que
estant essent comprats per gent de Badalona, Santa Coloma, etc. I
en canvi, l’ajuntament té un terreny a La Batllòria i se’l ven. No
entenc quina és la fórmula que està fent servir l’equip de govern:
vendre’s patrimoni edificable per pagar les grans obres, que són
necessàries per a Sant Celoni, però que poden tenir altres vies de
finançament.

El Sr. alcalde reitera que avui en dia no és tan fàcil fer vivenda
social. Només hem de llegir la premsa per veure que ha baixat
dràsticament la construcció d’habitatge social perquè els barems de
taxació a què s’ha de vendre no surt rentable per a cap promotora
privada. De la mateixa manera, també està essent molt difícil per a
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les institucions i els organismes públics que s’hi dediquen. No ens
podem comparar amb municipis de la mida de Barcelona, en que
per primera vegada s’està fent una promoció de vivenda social de
lloguer especialment per a joves, impulsada pel mateix
ajuntament. Com ja he explicat, els 14 habitatges de protecció
oficial que s’iniciaran properament es volen posar a la venda a uns
preus que estiguin a l’abast de molta gent. Tots lamentem
l’increment espectacular del preu de la vivenda en els darrers anys.
Se’n parla molt a la premsa últimament, i a vegades s’acusa a
l’administració de ser-ne la culpable. Jo diria que no és el cas de
Sant Celoni. No fa gaires anys pràcticament els únics terrenys
edificables en el nostre municipi eren els del Turó de la Mare de
Déu. Per això, des de l’ajuntament s’han anat desencallat
urbanísticament molts sectors que estaven aturats de feia anys i
ara no es pot dir que no hi hagi oferta de terrenys, oferta que l’únic
que pot fer és que com a mínim els preus no es disparin. Hem
d’entendre, però, que hi ha una llei de mercat que fa que les coses
estiguin així. Des de l’ajuntament el que podem fer i estem fent és
reservar terrenys per a la construcció de vivendes socials.

No hem d’oblidar –continua el Sr. alcalde- que la nostra funció de
municipi cap de la subcomarca del Baix Montseny, fa que estiguem
donant serveis a poblacions del voltant, amb els costos que això
representa (malgrat que també tingui contrapartides positives, per
exemple, per al comerç de Sant Celoni). Sovint la gent de fora que
ens visita es sorprèn dels serveis que ofereix un municipi del
tamany de Sant Celoni. El Sr. Alsina ha parlat de “grans obres”. Em
sembla que no es pot pretendre que una piscina coberta sigui una
“gran obra”. Jo més aviat diria que és una instal·lació necessària
per a la gent del municipi.

També s’ha de dir que estem mirant de fer possible una ampliació
del casal d’avis, que comportarà l’expropiació d’una finca, alhora
que una ampliació del patrimoni. També estem acabant de negociar
la compra d’un altre patrimoni aquí a Sant Celoni, que considerem
totalment necessari per a l’ajuntament i del que no podem donar
més dades perquè s’està acabant de negociar. Els ingressos que es
preveu obtenir amb la subhasta de les quatre parcel·les poden
servir per a alguna d’aquestes coses. Hem d’evitar que, per no
disposar de prou recursos econòmics, es pugui perdre l’oportunitat.
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El Sr. Alsina pregunta on i quan es posarà a disposició el terreny
per a la construcció de les 14 vivendes socials.

El Sr. alcalde respon que hi ha terrenys a La Batllòria que podrien
servir, i també hi ha terrenys en sectors de Sant Celoni (un que
s’està urbanitzant i algun altre). El “quan” dependrà de l’equip de
govern, però no caure en el parany de dir una data perquè,
malgrat que ja estem en converses amb diferents organismes, el
tema de les vivendes socials costa força de tirar endavant.

El Sr. Alsina diu que, com explicava abans el Sr. Comas, des de
que es van fer les sol·licituds per als 30 pisos de promoció social al
carrer Lluís Companys fins que es van entregar les claus, van
passar més de dos anys. Els joves que van sol·licitar aquests pisos,
després del temps que va transcórrer i amb l’evolució del jovent
avui en dia, potser ja no van necessitar-los. Per això, avui dels 30
habitatges, ben pocs són ocupats per joves. Podem dir, per tant,
que a Sant Celoni en 14 anys de govern socialista, no s’ha construït
habitatge social per a joves. Altres coses incompletes: la
remodelació de la plaça de la Vila. Des de l’equip de govern heu
estat jugant sempre amb aquestes obres: estaven contemplades
en el pressupost de 1999, també en el de 2000, al 2001 van
desaparèixer i avui en torneu a parlar en aquest Ple. És vergonyós
com esteu “marejant la perdiu” amb la plaça de la Vila. Ja està bé
de tanta demagògia.

El Sr. Arenas Serra diu que no es tracta de demagògia. Com sabeu,
la subvenció de la Generalitat per a la reforma de la plaça de la Vila
és per al 2003. Hem d’esperar que arribi aquesta subvenció per a
poder fer les obres, si no ens volem vendre patrimoni.

El Sr. Figueras pregunta per dues qüestions. Segons ha dit el Sr.
alcalde, amb el resultat de la venda de la parcel·la de La Plana de
La Batllòria es pensa recuperar la inversió feta en aquest sector.
Revertiran a La Batllòria la resta dels guanys? En segon lloc, si
tenim en compte que en el pressupost de 2002 es disposa de molts
diners per a inversions, em sembla que no ens vindrà dels 100
milions de pessetes que es poden obtenir amb aquesta subhasta. A
més, si considerem la tendència a l’alça dels preus immobiliaris
(que reconeixia el Sr. alcalde) potser seria més convenient, ja
posats en aquesta voluntat especulativa de l’equip de govern a la
que es referia el regidor d’ERC, posposar la subhasta per a més
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endavant i obtenir uns ingressos més grans, i més quan sembla
que aquests 100 milions no seran necessaris per a enguany.

El Sr. alcalde diu que les paraules del portaveu de CiU són del tot
contradictòries. Diu que el regidor d’ERC ha parlat de voluntat
especulativa de l’equip de govern i, en canvi, ell proposa que es
deixi la subhasta sobre la taula a l’espera de que pugi el preu dels
terrenys. Això sí que és especulació: esperar que hi hagi menys
terrenys per a que augmenti el seu valor, i entretant no fer
progressar el municipi. Em resulta –diu- totalment incomprensible.
Penso que el que ha de fer l’equip de govern és garantir l’existència
de serveis per a tothom, i que això serveixi per disminuir les
desigualtats socials. Per a l’equip de govern no hi ha més
satisfacció que veure en funcionament una biblioteca a la que hi
pot anar tothom, gratuïtament; que està pensada per a tot el poble
i no només per a unes classes socials.

Amb tots els respectes –continua el Sr. alcalde- alguns grups
municipals es contradiuen quan manifesten que l’ajuntament no
pot vendre’s patrimoni, i no tenen en compte les adquisicions fetes
per l’ajuntament, que serveixen per augmentar aquest mateix
patrimoni. Per exemple, només cal recordar el cas de La Batllòria.
Quan el grup municipal del PSC vam entrar al govern, l’únic
patrimoni de La Batllòria eren les dues casetes d’Inacsa. Des
d’aleshores ençà l’ajuntament ha comprat l’edifici de la Unió
Batllorienca i la part de finca que continua per darrera i que dóna
front al carrer Major, on s’hi ha habilitat el consultori sanitari. Així
mateix, també s’ha adquirit la finca de Can Bruguera, de gran
importància històrica per a La Batllòria. En definitiva, s’ha fet un
salt qualitatiu molt important en qüestió de patrimoni, igual que
s’ha fet a Sant Celoni.

Quan he parlat de contradicció –continua el Sr. Castaño- em referia
també a que ningú vol vendre’s patrimoni, però tothom pretén que
es facin nous equipaments, quan sabem que els recursos
procedents d’altres administracions vénen en comptagotes o no
vénen. Per casualitat, fullejant un diari de la comarca del dia 25
d’octubre, he vist un anunci de l’ajuntament de Les Franqueses del
Vallès, (municipi governat per CiU) sobre l’alienació mitjançant
subhasta pública de diferents béns municipals. Aquest és un
mètode emprat per tots els ajuntaments per a obtenir recursos i
poder dotar de serveis al municipi. Una altra via és la sol·licitud de
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préstecs, però recordo que al mes de maig només els regidors de
l’equip de govern vam votar a favor de la concertació d’un préstec
bancari. Això és la quadratura del cercle: volem donar serveis als
ciutadans, però no volem vendre’ns patrimoni, ni demanar
préstecs, ni que s’apugin els impostos ni les taxes. D’aquesta
manera qualsevol administració pública seria ingovernable.

El Sr. Figueras pren de nou la paraula per respondre al Sr. alcalde
quan ha parlat de contradiccions. El que es tracta és d’aconseguir
una gestió eficient dels recursos, i si l’equip de govern ha pres la
decisió de vendre aquestes parcel·les, jo penso –diu- que el que
interessa és obtenir la millor venda possible perquè això permetrà
donar més serveis als ciutadans. No es tracta d’especular amb els
terrenys, sinó de vendre quan hi hagi una necessitat real d’aquests
diners. Si estem al mes d’octubre i disposem de 2 milions i mig
d’euros al pressupost, no ens els gastarem entre el novembre i el
desembre. Per tant, no tenim cap pressa per fer aquesta alienació.
En tot això no hi ha cap contradicció: estem plenament d’acord en
que s’ofereixin serveis (i quants més millor), però quants més
recursos econòmics obtinguem, més serveis podrem donar. I
voldria ara demanar la paraula per a la regidora Sra. Lechuga, que
desitja contestar alguna de les qüestions comentades pel Sr.
alcalde sobre la situació de La Batllòria.

La Sra. Lechuga explica que, com ha dit molt bé el Sr. alcalde,
l’únic patrimoni que tenia abans La Batllòria eren les dues casetes
d’Inacsa, i en canvi ara tenim força més patrimoni. Jo no ho nego,
diu, evidentment que és així. Però aquestes dues cases que abans
funcionaven de guarderia (fins que es va tancar) i on ara hi ha la
Regidoria de La Batllòria, són les úniques en tota aquella banda de
carrer que fan pena de mirar i sembla que estiguin abandonades.
També teníem el local de la Unió Batllorienca, que era d’iniciativa
privada, i que l’ajuntament el va comprar quan els seus socis se’l
volien vendre. A mi em sembla perfecte, però des d’aleshores el
local va quedar tancat, quan abans funcionava al 100%. I tenim un
local a l’altra banda de la plaça que sí, efectivament, s’hi han fet
obres i ha quedat nou, però que no es pot utilitzar perquè
l’ascensor no funciona. En definitiva: molta inversió, però que no
es pot utilitzar.
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El Sr. alcalde diu que ell havia visitat fa uns anys l’antic consultori
mèdic de La Batllòria (ubicat en un local vell cedit per Inacsa) que
realment feia pena. El nou consultori es troba ara en un local d’un
edifici adquirit per l’ajuntament que, malgrat que s’hi estan
acabant de solucionar algunes complicacions sorgides a nivell
elèctric, funciona a ple rendiment pel que fa al consultori. La gent
està contenta i així ho he copsat. Però si tot es negativitza,
malament anem.

Voldria aclarir també alguna de les qüestions que s’han introduït
per part de la Sra. Lechuga. Pel que fa a la guarderia, l’equip de
govern vam haver de prendre la decisió de tancament, molt a
pesar nostre, davant una situació d’il·legalitat que en el cas
d’haver-se produït algun incident amb els nens i nenes (que per
sort no va passar), l’ajuntament n’hagués sigut el responsable, fins
i tot a nivell penal. Crec que es va resoldre com s’havia de
resoldre, i els qui governem hem d’estar “a les verdes i a les
madures”.

En quant a la sala de la Unió Batllorienca –prossegueix el Sr.
alcalde- s’està fent el que s’havia de fer, però no tot es pot fer de
cop perquè representa una inversió de centenars de milions. Hem
de tenir en compte que mentre la sala funcionava a nivell privat,
estava mancada d’algunes de les mesures de seguretat que han de
disposar els locals d’ús públic, com ara les sortides d’emergència.
Per això estem fent ara el projecte de carrer (continuació del carrer
Breda) que ha de permetre una sortida d’emergència a la sala quan
aquesta s’arrangi (que també està previst el seu projecte). Per sort
no ha passat mai res, però l’ajuntament ha de garantir que l’obra
es faci en les degudes condicions de seguretat.

Finalment, la compra per part de l’ajuntament de la finca de Can
Bruguera, representa l’adquisició d’un patrimoni històric molt
important, que pensem que ha d’anar destinat a ubicar algun
centre o entitat rellevant. Estem acabant de madurar la seva
destinació per a procedir, en conseqüència, al seu arranjament.

Intervé el Sr. Pujol i diu que quan la Sra. Lechuga ha comentat que
no s’han arranjat les cases on hi ha la Regidoria de La Batllòria,
això pot ser bo fins a cert punt perquè ve a significar que ens hem
ocupat més dels altres que de casa nostra. Com ha dit el Sr.
alcalde, fa uns anys a La Batllòria no teníem pràcticament cap
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equipament, però les adquisicions de patrimoni fetes en els últims
temps, sumades amb els terrenys municipals procedents del sector
de La Plana, han fet que ara disposem de nombrosos espais per a
ser destinats a equipaments i instal·lacions municipals. És el cas
del terreny annex a l’escola (que permetrà la seva ampliació, si
s’escau), o una zona de 1.450 m2 davant de la placeta, o  la finca
de 1.725 m2 comprada al Bisbat.

A mi –continua el Sr. Pujol- sempre m’ha agradat poder ampliar el
patrimoni però, donades les circumstàncies, si s’ha de vendre part
d’aquest patrimoni, s’ha de vendre. I voldria que es destinés una
part o el 100%, o millor el 200%, d’aquesta venda per a inversions
a La Batllòria, que també fan falta. Per altra part, haig de dir que la
parcel·la de La Plana que es porta a subhasta llinda amb els
darreres d’algunes cases del carrer Major que, a través d’aquesta
parcel·la, tindrien sortida al carrer de Les Escoles. Voldria que es
tingués en consideració a aquests veïns per a que tinguin l’opció de
poder fer una oferta per aquesta parcel·la.

La Sra. Lechuga diu que sembla que el Sr. Pujol se n’alegri de que
la Regidoria de La Batllòria estigui en mal estat, però a mi –diu- em
sembla que el local on hi ha el regidor ha de donar una imatge
adequada. Les dues casetes estan en un estat penós. Són les
úniques del grup de cases d’Inacsa que es veuen abandonades. A
tu (referint-se al Sr. Pujol) potser ja t’està bé, però no costaria
gaire donar com a mínim una mà de pintura.

El Sr. alcalde diu que si es tracta d’una qüestió de manteniment
normal i només cal donar una mà de pintura, ja es farà. Però
potser ens oblidem que fins no fa massa temps el problema de tot
aquell entorn no era tan simple com això. Recordem que fa ben poc
que s’ha fet la urbanització dels carrers i la instal·lació
d’enllumenat. També s’ha arranjat l’antiga xemeneia (element
emblemàtic d’un passat industrial) que estava esquerdada i
amenaçava de caure. A vegades sembla que la memòria ens falla...

S’acosten temps en què tothom vol fer coses, el que no s’ha fet
mai sembla que es vulgui fer ara. Però el que no podem és
prometre coses que després no farem. Voldria que recordéssim tots
un pacte que es va fer a La Batllòria, que va donar l’Alcaldia al grup
de CiU no essent la llista més votada. D’això ja fa uns anys, però
en aquell moment es van fer moltes promeses per a La Batllòria:
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una piscina coberta, un centre cívic... És bo recordar-ho, perquè
quan es prometen coses, s’ha de tenir la garantia de que es poden
complir, i a La Batllòria va durar uns anys que, per desgràcia, no es
va complir res.

Quan vaig entrar d’alcalde –continua explicant el Sr. Castaño- un
dels grans dèficits que tenia La Batllòria (igual que Sant Celoni),
era que la gent havia de marxar a viure fora del poble perquè no hi
havia terrenys edificables. Això ja s’ha solucionat i ara la gent de
La Batllòria pot quedar-se a viure al municipi. Fins i tot vindrà gent
de fora (perquè, per sort, no hi ha fronteres), i el creixement de La
Batllòria tirarà endavant. Apart de la nova zona residencial recent
urbanitzada, podem dir que La Batllòria disposa d’un bon conjunt
d’equipaments, uns en funcionament i altres que ho estaran d’aquí
a un temps. Hem treballat per fer possible aquest canvi, que ja
s’ha aconseguit en bona part, i continuarem posant els recursos
necessaris per tirar endavant tot el que tenim previst.

Intervé el Sr. Comas per abundar en alguns dels punts que s’han
tractat. Per exemple, l’equip de govern diu que es busca l’aprovació
perquè puguin subhastar-se quatre parcel·les, quan això ja és un
fet. I per altra part, considero que aquí s’està fent “volar coloms”,
quan es parla del projecte de construcció de 14 vivendes socials
per a joves, però quan s’ha preguntat on estaran ubicades, s’ha
respost per part del Sr. alcalde que això no se sap. També voldria
retreure que en un moment determinat un sindicat va fer un estudi
per promoure habitatges socials a Sant Celoni, i després no s’ha fet
res.

El Sr. alcalde aclareix que els 14 habitatges de promoció social es
construiran al sector Pertegàs.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni és propietari, entre d’altres,
dels següents béns immobles:

a) Parcel·la de 637,00 m2, assenyalada amb el número 14-2 al
plànol parcel·lari de la urbanització Can Abril (en terme
municipal de Santa Maria de Palautordera), que dóna front a
un carrer encara sense nom.
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b) Parcel·la de 574,00 m2, assenyalada amb el número 13 al
plànol parcel·lari de la urbanització Can Abril (en terme
municipal de Santa Maria de Palautordera), que dóna front a
un carrer encara sense nom.

c) Parcel·la de 738,47 m2,  assenyalada amb el número A-14-1
al plànol parcel·lari del sector Pla de Palau (en terme
municipal de Sant Celoni), amb front al carrer Pompeu Fabra.

d) Parcel·la de 454,81 m2, assenyalada amb el número 19 al
plànol parcel·lari del sector La Plana de La Batllòria (en terme
municipal de Sant Celoni), amb front al carrer de Les Escoles
cantonada carrer Montnegre.

Atès que les parcel·les descrites es troben qualificades en
l’Inventari general de béns com a patrimonials, per la qual cosa
poden ser alienats.

Vista la memòria de l’Alcaldia justificant la conveniència i
oportunitat de procedir a l'alienació dels referits béns patrimonials,
que en l'actualitat no compleixin cap finalitat d'interès públic o
social, la venda dels quals està prevista a fi d'obtenir recursos per
a la realització de diverses inversions compreses dins del pla i
programa d'inversions i finançament del pressupost general
d'aquesta corporació per al present exercici econòmic.

Atès que les valoracions pericials acreditatives de l'apreuament
dels béns, fetes per l'arquitecte tècnic municipal en el seu informe,
es fixen en les quantitats següents:

a) Parcel·la de 637,00 m2 (sector Can Abril)...................... 102.168,43 €
b) Parcel·la de 574,00 m2 (sector Can Abril)...................... 124.259,52 €
c) Parcel·la de 738,47 m2 (sector Pla de Palau).................. 348.225,53 €
d) Parcel·la de 454,81 m2 (sector La Plana)....................... 109.977,60 €

Atès que aquestes quantitats no superen el 25% dels recursos
ordinaris del pressupost consolidat de la corporació (a efectes del
preceptiu informe previ del Departament de Governació i Relacions
Institucionals, si bé se n'hi ha de donar compte).
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Atès que l'alienació dels béns patrimonials s'ha de fer mitjançant
subhasta pública, d'acord amb el plec de clàusules administratives
particulars que han de regir-la.

Vistos els informes tècnics, jurídics i econòmics emesos per
l'arquitecte, el secretari i l’interventor municipals, tots favorables a
l'alienació projectada; el plec de clàusules administratives
particulars i els articles 193, 198, 199 i concordants de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya; 40,
41.3 i 42 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d'octubre (amb la modificació introduïda a
l'article 40.1,c pel 38 i annex 33 del Decret 144/1994, de 14 de
juny, pel qual es regulen i s'adeqüen, d'acord amb la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, els procediments reglamentaris que afecten
les matèries de règim local, entre d'altres); 5 la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; Llei 13/1995,
de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques i
Reglament general de contractes que la desenvolupi, en tot allò del
seu articulat que té caràcter bàsic, i altres disposicions legals
d'aplicació.

A proposta de la Comissió informativa d'Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, per 10 vots a favor de la senyora
Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia,
Pujol, Checa, Casado i Arenas Vilà, amb 2 vots en contra dels
senyors Alsina i Segarra, i amb 4 abstencions de la senyora
Lechuga i dels senyors Figueras, Giol i Comas, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Alienar, mitjançant subhasta pública, les parcel·les de
propietat municipal, que es descriuen a continuació, qualificades
com a béns patrimonials:

a) Parcel·la de 637,00 m2, assenyalada amb el número 14-2 al
plànol parcel·lari de la urbanització Can Abril (en terme
municipal de Santa Maria de Palautordera), que dóna front a
un carrer encara sense nom.

b) Parcel·la de 574,00 m2, assenyalada amb el número 13 al
plànol parcel·lari de la urbanització Can Abril (en terme
municipal de Santa Maria de Palautordera), que dóna front a
un carrer encara sense nom.
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c) Parcel·la de 738,47 m2,  assenyalada amb el número A-14-1
al plànol parcel·lari del sector Pla de Palau (en terme
municipal de Sant Celoni), amb front al carrer Pompeu Fabra.

d) Parcel·la de 454,81 m2, assenyalada amb el número 19 al
plànol parcel·lari del sector La Plana de La Batllòria (en terme
municipal de Sant Celoni), amb front al carrer de Les Escoles
cantonada carrer Montnegre.

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars
que han de regir la subhasta, disposant la seva exposició al públic
durant un termini mínim de vint dies en el tauler d'anuncis, en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, perquè s'hi puguin presentar
reclamacions, les quals han de ser resoltes pel Ple, així com
prosseguir la resta de tràmits de la subhasta.

Tercer.- Donar compte d'aquesta proposta al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, abans de la resolució definitiva de l’expedient, per
donar compliment al que estableix l'article 40 del Reglament del
patrimoni dels ens locals.

Quart.- Facultar el Sr. alcalde perquè realitzi les actuacions que
siguin necessàries i subscrigui tots els documents oportuns, tant
públics com privats, per a l'efectivitat dels precedents acords.

13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA
CORPORACIÓ DE L’ANY 2001.

Pren la paraula el Sr. Figueras i diu que el grup municipal de CiU va
presentar unes al·legacions al Compte general de l’any 2001, que
han estat respostes, però no d’una manera satisfactòria al nostre
entendre. En primer lloc, considerem que les contractacions
temporals de personal que es van dur a terme durant tot l’exercici
de 2001 van ser inajornables i de màxima urgència en la majoria
dels casos, però no així altres contractacions que es repeteixen
cada any: els socorristes de la piscina, els monitors de l’Estiu Jove,
etc. Tal i com ja vam manifestar a les al·legacions, entenem que es
podrien haver previst amb temps aquests casos, malgrat que en
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cada un dels expedients hi ha un informe del regidor de Personal
justificant la urgència de la contractació. Així mateix, a les bases
d’execució del pressupost de l’any 2000 es va introduir una base
(que s’ha vingut mantenint en els següents pressupostos) referida
a la contractació temporal de personal, segons la qual en aquells
contractes per temps superior a tres mesos es faria una
convocatòria pública per tal de donar compliment als principis
constitucionals que han de regir en la contractació pública
d’igualtat, mèrit i capacitat. Això no es compleix en alguns dels
expedients de contractació de l’any 2001. Per altra part, una altra
de les bases d’execució que es van introduir en el pressupost de
l’any 2000 és que en els expedients de despeses superiors a
500.000 pessetes, s’hauria de convidar a tres empreses. En alguns
dels expedients que hem pogut consultar tampoc es compleix
aquesta condició. Per tant, el nostre grup votarà en contra d’aquest
punt.

Intervé el Sr. Capote i explica que, com bé ha dit el Sr. Figueras,
l’equip de govern va introduir a les bases d’execució del pressupost
el condicionant de fer una convocatòria pública en aquelles
contractacions urgents de personal de més de tres mesos de
durada, malgrat que legalment no estem obligats a fer-ho. Que
quedi clar, doncs, que no hi ha cap llei que ens obligui a actuar
d’aquesta manera en les contractacions eventuals de personal.
Quan es parla de manera tan genèrica, però, sempre hi ha casos
en els que es fa difícil aplicar aquesta norma que ens hem imposat
(és el cas dels mestres de l’Escola d’adults). Podem afirmar, però,
que del 100% de les contractacions de personal de l’any 2001, el
91,5% tenen un informe positiu conjunt del secretari i l’interventor
municipals. Només un 8% tenen informe negatiu; percentatge que
correspon als mestres de l’Escola d’adults i a les suplències per
baixa o maternitat. Però hem de recordar que ja vam introduir una
modificació en les bases d’execució, excloent de fer convocatòria
pública en aquests dos casos. Es podria pensar que tot es fa
malament en aquest ajuntament, quan no és així. No hem d’oblidar
com actua, per exemple, la Generalitat de Catalunya, fent
contractacions “a dit”, que això si que ho trobo malament. Si el Sr.
alcalde  m’ho permet, diré que l’altre dia escoltava als regidors del
grup municipal de CiU que parlaven de la necessitat de que
l’Hospital de Sant Celoni fos més gran o es fes de nou, però en
canvi al Parlament de Catalunya els grups de CiU i PP van votar en
contra d’una proposta conjunta del PSC, ERC i IC-V per a la
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implantació d’un servei d’urgències de pediatria a l’Hospital de Sant
Celoni. Ja n’estem una mica tips d’aquest doble discurs del grup de
CiU.

El Sr. Arenas Serra explica que en tots aquells expedients de
despeses superiors a 500.000 pessetes en què no s’han demanat
tres pressupostos, hi ha un informe tècnic justificant el motiu. Hem
de tenir en compte que, com en el cas de les contractacions de
personal superiors a tres mesos, l’obligació de demanar oferta a
tres empreses és una exigència que ens hem imposat nosaltres,
més elevada del que preveu la llei. Lligant amb el que deia el Sr.
Capote, em sap greu que l’únic argument per a oposar-se a
l’aprovació del Compte general sigui el mateix de fa un any enrera.

El Sr. Figueras indica que l’ajuntament té mecanismes per a donar
publicitat a les seves seleccions de personal. Si ja se sap que als
mesos de juliol i agost es necessitaran monitors o socorristes per a
la piscina, disposem d’una publicació mensual (“La Casa de la
Vila”), que des dels primers mesos de l’any pot anunciar la voluntat
de fer aquestes contractacions, de forma que la gent interessada
s’hi pugui presentar. En quant a la qüestió de l’Hospital de Sant
Celoni que s’ha citat, és interessant que quan al Sr. alcalde l’hi
interessa, dóna permís a un regidor per parlar-ne, però en canvi,
quan els grups de l’oposició demanem per tractar algun tema
referit a l’Hospital se’ns digui que és una qüestió privada i que no
se n’ha de parlar en el Ple.

Intervé el Sr. alcalde i manifesta que aquest ajuntament pot anar
amb la cara ben alta pel que fa a les contractacions de personal.
Respecte dels socorristes per a la piscina, tothom qui es mou en el
món de l’esport sap que són pràcticament impossibles de trobar a
l’estiu, i que han de venir persones de l’estranger per a cobrir
aquesta manca de socorristes al nostre país. Val a dir, però, que es
tracta de contractes de menys de tres mesos, en els que no hi ha
cap obligació de fer publicitat. A grans trets, els contractes de
personal per mes de tres mesos realitzats l’any 2001, en els que no
s’ha fet publicitat, són els dels informadors del Parc natural del
Montnegre Corredor i els dels mestres de l’Escola d’adults. En el
primer cas, es tracta de contractes que vénen marcats per la
Diputació de Barcelona (administració gestora del Parc natural),
que selecció les persones adients per a aquesta feina. I pel que fa
als professors de l’Escola d’adults, com ha dit el Sr. Capote, s’han
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corregit les bases d’execució del pressupost, excloent de fer
publicitat en aquest cas per no haver de canviar els mestres quan
ja porten anys a l’escola, a plena satisfacció de l’equip de govern,
de la direcció del centre i de l’alumnat, i quan en el seu moment ja
van passar una selecció prèvia.

Per altra part –continua el Sr. alcalde- voldria que el Sr. Figueras
no barregés les coses en el tema de l’Hospital de Sant Celoni. El Sr.
Capote ha fet una referència a les necessitats sanitàries del nostre
municipi, però no ha parlat de cap qüestió interna de l’Hospital.
Com ajuntament hem demanat al Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya poder disposar d’un servei d’urgències
pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni, igual que ho han demanat
altres ajuntaments de la comarca. Però el Parlament de Catalunya
ha rebutjat la proposta amb els vots en contra de CiU i el PP. No es
tracta, doncs, de cap qüestió interna de l’Hospital sinó d’un tema
de servei a la població.

S’ha comentat també l’assumpte dels contractes de despeses de
més de 500.000 pessetes, en els que ens vam auto-imposar de
demanar oferta a tres empreses, malgrat que la llei no ho exigeix.
Podem anar també amb la cara ben alta en aquest tema. Només fa
falta mirar els 27 expedients en que això no s’ha complert, i veure
que contenen informes tècnics justificant la innecessarietat de
demanar tres pressupostos. A tall d’exemple citaré el cas de l’Aula
de música municipal (que és un tema pactat amb les escoles de
música de Sant Celoni, en el que no té sentit contractar gent de
fora del municipi), o la contractació de la neteja de les lleres del riu
Pertegàs (on hi ha un pacte amb el Departament de Justícia per a
ocupar a persones que estan a la presó en règim de semi-llibertat).
Com aquests, tots els expedients tenen la seva explicació de
normalitat i no vulguem veure fantasmes on no n’hi ha. Es tracta
de 27 expedients entre un total de 5.560 obligacions reconegudes
de pagament que l’ajuntament va moure al llarg de l’any 2001.
Aquests 27 expedients, que tenen informe tècnic positiu,
representen només el 0,48% del total d’aquest tipus tramitats per
l’ajuntament. Es tracta d’un percentatge ínfim, i que ningú dubti
que hi ha hagut cap irregularitat.

El Sr. Comas pregunta: quant personal hi ha treballant a
l’ajuntament sense plaça fixa?
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El Sr. alcalde diu que ja se li passarà aquesta dada al Sr. Comas.
En aquest tema, com comentava el Sr. Capote, l’administració
autonòmica hauria de donar exemple, en comptes de tenir
treballant funcionaris interins des de fa 11 ò 12 anys. Hi ha coses
que millor no prendre-les com a exemple ni com a comparança. No
és el cas de l’ajuntament de Sant Celoni, on hem intentat anar
regularitzant els llocs de treball, i ho hem aconseguit en bona part.
Però no hem d’oblidar que fins fa 2 ò 3 anys, els ajuntaments
teníem prohibit convocar un número de places fixes en un
percentatge superior al que marcava l’Estat. Això era un
“encorsetament” que impedia una regularització de la plantilla de
personal.

El Sr. Figueras diu que voldria recordar, també sense ànim d’entrar
en comparances, que a l’ajuntament de Sant Celoni hi ha alguns
llocs de treball ocupats per personal amb contractes temporals que
es vénen renovant des de fa anys.

El Sr. alcalde diu que l’exemple més clar d’això és el dels mestres
de l’Escola d’adults, a causa de la indefinició per part de la
Generalitat de Catalunya, que és l’administració competent en
aquesta qüestió. Com ja hem explicat alguna vegada, l’aportació
que rebem de l’administració autonòmica per al manteniment de
l’Escola d’adults és zero. I com que no sabem cap on anirà aquest
tema, vam creure oportú, en el seu moment, consolidar 3 dels llocs
de treball dels mestres i esperar a fer els altres quan, d’una vegada
per totes, el govern de la Generalitat defineixi què vol fer amb les
Escoles d’adults. Esperem que, si no és aquest govern, sigui un
altre qui ho faci, i que d’una vegada per totes es posin les bases
per al manteniment d’aquests centres formatius.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació del Compte
General de l’ajuntament de Sant Celoni i de l’Organisme Autònom
Rectoria Vella corresponent a l’any 2001.

Atès que la Comissió de Comptes en sessió de 5 de setembre de
2002 va acordar exposar al públic el Compte General a efectes de
reclamacions, reparaments o observacions.
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Atès que en data 3 d’octubre de 2002 s’ha rebut un escrit del
regidor Sr. Jaume Figueras Coll, portaveu del grup municipal de
CiU, formulant reparaments i observacions al Compte General,
concretament en l’apartat de contractació de personal per raons
d’urgència, així com que en algunes contractacions no s’ha donat
compliment a la base d’execució del pressupost 15-bis. També es
manifesta el possible ús fraudulent de la base 15-bis d’execució del
pressupost i, per últim, que en els expedients no s’acredita la
publicitat efectuada en les contractacions.

Atès que, així mateix, també manifesta, en relació als expedients
de contractació d’import superior a 500.000 pessetes, que en
alguns s’incompleix la base d’execució que estableix la necessitat
de consultar com a mínim a tres empreses.

Fetes aquestes observacions, i vistos els informes emesos pel
regidor de Recursos Humans i pel regidor d’Economia i Hisenda, en
els que es justifica el procediment emprat tant en la contractació
de personal, com en la contractació d’obres i serveis.

Vist l’informe emès per l’Interventor accidental, del qual resulta
que la documentació que integra el Compte General de la
corporació de 2001 és la prevista com a integrant del Compte
General, d’acord amb allò establert a l’article 190 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals i la
Instrucció de comptabilitat per a les administracions locals.

Atès que, convocada novament, de conformitat amb allò que
disposa l’article 193.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, als efectes de l’examen dels
reparaments, i practicades per aquesta les comprovacions que
s’han estimat adients, ha emès informe favorable a l’aprovació del
Compte General.

Atès l’informe favorable de la Comissió Especial de comptes, així
com els reparaments i els informes relatius a ells que es trobem a
l’expedient i es sotmeten al Ple de la corporació per a la seva
aprovació, tot de conformitat amb l’article 193.4 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

A proposta de la Comissió informativa d'Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, per 10 vots a favor de la senyora
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Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia,
Pujol, Checa, Casado i Arenas Vilà, amb 3 vots en contra de la
senyora Lechuga i dels senyors Figueras i Giol, i amb 3 abstencions
dels senyors Alsina, Segarra i Comas, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Resoldre els reparaments formulats pel grup municipal de
CiU, desestimant-los per considerar que es troba plenament
justificada l’actuació municipal, tot de conformitat amb l’informe
favorable emès per la Comissió Especial de Comptes.

Segon.- Aprovar el Compte General de la corporació corresponent
a l'exercici de 2001, integrat pel del propi ajuntament i el de
l'Organisme Autònom Local Rectoria Vella, tal com ha estat format
per la Intervenció municipal.

Tercer.- Trametre còpia del referit Compte General a la
Sindicatura de Comptes.

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

14.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
DE LES ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS PER A
L’EXERCICI DE 2003.

Pren la paraula el Sr. Arenas Serra i explica que la proposta de
modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2003 s’ha fet, com
en els darrers anys, amb un doble objectiu. Primer, evitar
augments impositius que siguin gravosos per als contribuents. I
segon, però, assegurar un augment dels ingressos de l’ajuntament,
ingressos del tot necessaris per a fer front a la gestió del municipi i
a la realització de les inversions necessàries per al seu creixement i
millora.

En aquest sentit, no s’ha d’oblidar que durant el present mandat
(incloses les modificacions que es proposen), l’ajuntament ha fet
unes propostes d’augments dels impostos inferiors a la previsió
d’inflació acumulada dels quatre anys, que és del 14,53%.
L’augment acumulat de l’IBI és del 12,96%, de l’IVTM del 12,99% i
de l’IAE del 12,15% per a la zona comercial de la vila. Aquest fet



66

indica que l’ajuntament ha augmentat els impostos per sota
l’increment del cost de la vida, el que suposa un esforç econòmic
important des del moment en que bona part dels contractes de
l’ajuntament, així com les compres de béns i serveis, i els
pagaments financers, han augmentat en un import substancialment
superior.

Per al 2003 l’equip de govern efectua una proposta d’augment
equiparable a l’increment previsible dels preus, és a dir, un
augment promig del 3,5% en els principals impostos i taxes, alhora
que manté les bonificacions introduïdes els darrers anys,
especialment en l’Impost sobre activitats econòmiques per a
afavorir la instal·lació de noves activitats: una bonificació del 50%
de la quota durant els tres primers anys de funcionament. I també,
per a alleugerir la càrrega de les transmissions per herències, va
establir una bonificació del 30% de la quota corresponent a les
plusvalues que es generessin per aquest motiu. Aquestes mesures
es mantenen durant l’any 2003 i tenen un cost important a nivell
econòmic per a l’ajuntament. Ara bé, l’equip de govern les
considera actuacions molt positives, tant per a afavorir l’activitat
econòmica del municipi, com per a ajudar a disminuir el cost
econòmic de les herències.

Per aquest motiu –continua dient el Sr. Arenas Serra- l’equip de
govern vol complir un objectiu bàsic i que al principi ja s’ha
remarcat: evitar augments impositius gravosos, i això mitjançant
l’aprovació d’uns augments coherents i raonats que, sense suposar
una càrrega addicional excessiva per als contribuents, permetin
assegurar a l’ajuntament uns ingressos que, com a mínim, li
permetin mantenir el seu ritme d’inversions i de treball per a la
millora del municipi.

Els augments proposats per a l’any 2003 per a cada impost i taxa
són els següents:

• Impost sobre béns immobles: s’aprova un nou tipus impositiu
del 0,599%, que representa un augment del 1,50%.

• Impost sobre activitats econòmiques: s’aplica un augment
del 3,5%. Es continua mantenint la bonificació del 50% de la
quota de l’impost durant tres anys per a les noves activitats.
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• Impost sobre vehicles de tracció mecànica: s’aplica un
augment del 3,5%. També es mantenen les bonificacions per
als vehicles que utilitzin energies alternatives i menys
contaminants.

• Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana: es congela el tipus impositiu i es manté la bonificació
del 30% per a les transmissions per herència.

• La taxa per entrades de vehicles a través de les voreres té un
augment del 3,5%, igual que la taxa per ocupació de la via
pública amb runes i materials de construcció, la taxa per
ocupació de la via pública amb parades al mercat setmanal
dels dimecres, la taxa per ocupació de la via pública amb
parades de firaires, la taxa per prestació de serveis en el
cementiri, la taxa per retirada de vehicles de la via pública, la
taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa, la taxa per expedició de documents
administratius i la taxa per concessió de llicències
urbanístiques.

• No varien les taxes per la prestació dels serveis d’intervenció
integral de l’administració municipal en les activitats i
instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme
municipal, ni les taxes per utilització de locals i instal·lacions
municipals.

• La taxa per recollida d’escombraries mereix una consideració
especial:

L’any 2003 s’inicia una nova concessió del servei. Així
mateix, s’ha de tenir en compte que el Consorci per a la
Gestió de Residus del Vallès Oriental ha augmentat el 33% el
preu del Servei de Deixalleries i el 63% el preu del Servei de
Recollida Selectiva voluntària. Aquests augments també
s’han de repercutir en el cost del rebut. Per aquest motiu,
l’augment del rebut pels habitatges és del 12,96% i dels
comerços del 11,78%.

No s’ha d’oblidar que amb la imposició de la recollida
selectiva, ja sigui mitjançant contenidors, porta a porta o en
deixalleries, i la implantació de la recollida orgànica, el cost
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del servei a tots nivells ha augmentat força, no només a Sant
Celoni, sinó a tots els municipis que compleixen la legislació
autonòmica de residus urbans, el que fa possible un millor
respecte al medi ambient i el manteniment dels recursos
naturals.

En definitiva i com a conclusió –finalitza el Sr. Arenas Serra- l’equip
de govern considera que la proposta de modificació de les
Ordenances fiscals que es porta a aprovació del Ple és adequada a
les necessitats del municipi, donat que permetrà mantenir
l’actuació que aquest ajuntament ha adoptat de millora del
municipi, amb un augment moderat d’impostos i taxes i sense
increment de la pressió fiscal en termes reals.

Intervé a continuació el Sr. Alsina i manifesta que, seguint la tònica
habitual dels darrers anys, el grup municipal d’ERC s’abstindrà en
la votació d’aquest punt perquè, com sempre, es fan especulacions
de quin serà l’IPC i s’apugen els impostos i les taxes per sobre
d’aquest índex. Però especialment –diu- el nostre vot és motivat
per la taxa de recollida d’escombraries. Estem, com sempre, fent
les coses mal fetes. Al gener ha de començar el nou contracte de la
concessió del servei de recollida d’escombraries i neteja viària, i no
coneixem encara les bases per a l’adjudicació d’aquest nou
contracte, però en canvi es pretén apujar la taxa un 9%. En el Ple
del mes de juliol, es va aprovar l’ampliació de l’actual concessió per
a donar servei a nous sectors del municipi, i l’equip de govern va
dir que en pocs dies estarien redactades les noves bases i
properament es reuniria la Comissió de seguiment per a estudiar-
les. Però han passat tres mesos sense que ningú ens hagi convocat
i ara es vol aprovar un augment del 9% de la taxa. En base a què?
No ho sabem. Sembla que vulguem construir primer el sostre i
després vulguem fer els fonaments, i les coses no es fan així. El
nou concessionari hauria de començar al mes de gener, però si
encara s’han d’explicar i aprovar les bases de la concessió, s’han de
sotmetre a exposició pública i fer l’adjudicació, estarem prorrogant
i prorrogant l’actual contracte per molt temps encara.

El Sr. Arenas Serra indica que les Ordenances fiscals s’han
d’aprovar ara, no al gener, ni a l’abril. Els Serveis Econòmics de
l’ajuntament (que es mereixen tot el respecte) han elaborat un
estudi en el que es marquen quins han de ser els increments en els
impostos i les taxes, en funció de tota una sèrie de factors. Per
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altra part, respecte el comentari del Sr. Alsina de que l’equip de
govern fa les coses mal fetes, s’ha de dir que la taxa
d’escombraries que es paga a Sant Celoni és similar a la de
municipis com Caldes, i està per sota de la de molts municipis, com
Granollers o La Garriga. Tan malament tampoc ho farem..

El Sr. Alsina diu que el grup municipal d’ERC no s’oposa a
l’increment de la taxa, sinó que es queixa de no saber encara com
es recolliran les escombraries l’any que ve. I si decidim recollir-les
porta a porta? Això té un cost elevat. Com que no hem decidit com
volem que sigui el servei, no podem especular amb el seu
increment. Simplement el que deia és que si disposéssim ja de les
bases de la nova concessió del servei de recollida d’escombraries i
neteja viària, podríem saber si la recollida es farà porta a porta, si
caldrà comprar maquinària nova, si es soterraran contenidors, etc.
Tot això té un cost, i aquest cost provocarà un augment de la taxa.
Però si no sabem com recollirem les escombraries l’any que ve,
com podem parlar d’un increment del 9% de la taxa? Per què
aquesta xifra i no una altra?

El Sr. Arenas Serra respon que l’augment de la taxa és d’un 10%. I
és aquesta xifra i no una altra, en funció de l’estudi elaborat pels
Serveis Econòmics municipals.

Pregunta el Sr. Alsina en què es fonamenta aquest estudi, si encara
no tenim les bases de la nova concessió.

El Sr. alcalde indica que, si ho volen, es pot passar als grups
municipals uns gràfics elaborats pels Serveis Econòmics sobre quin
ha estat l’augment de l’IPC en els darrers quatre anys i quins han
estat els augments dels impostos i taxes municipals (que estan per
sota d’aquest índex). Però el tema de les escombraries és el més
difícil de comparar per vàries raons. La totalitat dels grups polítics
de la comarca vam adoptar el compromís de constituir el Consorci
per a la gestió dels residus, malgrat que sabíem que això
representaria un cost superior al que tenia la recollida fins
aleshores (quan tot anava a parar a l’abocador i no hi havia
recollida selectiva ni existien les deixalleries). També sabíem, però,
que aquest cost més elevat del servei sempre seria menor si tots
els municipis actuàvem conjuntament; gràcies a aquest projecte
comú vam aconseguir ajuts econòmics dels Fons Europeus i de la
Junta de Residus que van cobrir el cost de les instal·lacions. Si no
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hagués estat així, el rebut d’escombraries seria ara molt més
elevat (no estaríem parlant d’11.000 pessetes per habitatge, sinó
de 16 ò 17.000). Això és ben clar.

En els gràfics que s’han elaborat es pot comprovar que en els
darrers quatre anys l’augment dels impostos ha anat per sota de la
inflació, el que és molt positiu tenint en compte els serveis que
s’han anat creant. De cara a l’any que ve es proposa un cost
raonable del servei d’escombraries, no inferior ni gaire superior a
l’actual. Abans comentava el Sr. Alsina que en el Ple del passat
mes de juliol es va ampliar el contracte amb l’actual concessionari
per a la inclusió dels nous sectors urbanitzats del municipi en el
servei de recollida d’escombraries i neteja viària. Però voldria
deixar clar que la neteja viària no la paguen els veïns a través de la
taxa d’escombraries, sinó que la paga directament l’ajuntament.
Hem de recordar que quan es va proposar aquesta ampliació algun
grup municipal va considerar que fóra millor esperar a incloure
aquests nous sectors en el nou contracte que s’hauria de fer al
gener. Però s’ha de dir que en els darrers dies la gent que viu en
aquestes zones noves ens ha manifestat la seva satisfacció pel fet
de poder gaudir d’aquests serveis.

S’ha comentat –continua el Sr. alcalde- que el servei comarcal de
deixalleries i recollida selectiva ha tingut un important increment.
Això ha sigut així per dos motius bàsics: primer, la voluntat de tots
els municipis de corregir els sous dels treballadors de les
deixalleries (que eren molt baixos), i segon, la posada en
funcionament l’any 2003 de dos nous camions amb el personal
corresponent, degut a l’èxit assolit per la recollida selectiva. Es
tracta d’uns acords adquirits pels ajuntaments de la comarca (de
tots els colors polítics) que representen un salt qualitatiu
important. Si comparem la taxa d’escombraries de Sant Celoni per
al 2003 amb la d’altres ajuntaments que ofereixen el mateix servei
de recollida selectiva i orgànica, estem igual o per sota de la
majoria d’ells.

La proposta de modificació de les Ordenances fiscals, comptant la
taxa d’escombraries, representa un augment de la pressió fiscal del
2,69% pel que fa als ingressos municipals per taxes i impostos,
sense comptar el 2% d’augment de l’IBI que vindrà segurament
aprovat a final d’any en els pressupostos de l’Estat. Tot i comptant
que s’aprovi aquest 2% de l’IBI, no s’arribarà a l’augment del 3,4%



71

de la pressió fiscal. Tothom està parlant que a finals d’any l’IPC
estarà entre el 3,5% i el 4%. Per desgràcia sembla ser que serà
una realitat perquè la inflació està força descontrolada. La proposta
presentada va per sota de l’IPC i considerem que és totalment
assumible per les persones que viuen a Sant Celoni, amb els
serveis que s’hi donen.

Per al·lusions, intervé el Sr. Alsina i diu que quan al mes de juliol
es va aprovar la modificació de l’actual contracte amb
Concesionaria Barcelonesa SA per a ampliar el servei de recollida
d’escombraries i neteja viària a nous sectors del municipi (que ja
portaven dos anys des de que s’havien urbanitzat sense netejar),
el que deia el grup municipal d’ERC era que no es fes un nou
sistema  d’escombrat per tot Sant Celoni amb nous peons, si al
gener començava un nou contracte. Simplement es tractava de
prorrogar i esperar tres mesos fins al gener.

El Sr. alcalde diu que no ho acaba d’entendre. Estàs dient –
pregunta al Sr. Alsina- que amb el mateix personal i maquinària es
donés servei a les zones noves? Sense contractar gent nova ni
nova maquinària?

El Sr. Alsina respon afirmativament.

El Sr. alcalde diu que si s’han ampliat els metres de carrers
asfaltats i s’han instal·lat nous contenidors a les zones noves del
municipi, no es pot pretendre donar un bon servei amb el mateix
personal i la mateixa maquinària. El que no vol l’equip de govern
és fer diferències i deixar carrers sense netejar o sense fer la
recollida de deixalles. I això és el que es va corregir al Ple de juliol,
i que va començar a aplicar-se a l’octubre. El que no era normal és
que la gent que vivia, per exemple, al sector Pla de Palau
estiguessin 6 mesos amb el carrer sense netejar.

Pren la paraula el Sr. Segarra i diu que, amb tot el respecte,
realment en Fidel Castro es queda petit al costat del Sr. alcalde
amb la seva quantitat de paraules i paraules... En aquest tema de
les escombraries s’ha dit clarament una qüestió: que en el darrer
Ple del mes de juliol el grup municipal d’ERC va demanar que es
presentessin les bases per a la propera contractació del servei
d’escombraries i neteja viària, i això no s’ha fet. I l’únic que s’ha dit
per part de l’equip de govern és que la taxa augmenta en un 9%.



72

Ens heu presentat aquí uns gràfics. Molt bé, però continuem estant
en la inòpia. Res més. L’únic que us hem dit és que no ens heu
presentat les bases del proper concurs que s’ha de fer, tal com us
vam demanar. Ni més ni menys.

El Sr. alcalde puntualitza que els regidors d’ERC quan parlen de
l’augment de la taxa d’escombraries s’han referit més d’una vegada
a la xifra del 9%. No sé d’on ho han tret, és un número que no ha
sortit enlloc. Mireu-vos bé els papers. Pel que fa al plec de
condicions que ha de regir la propera concessió del servei de
recollida d’escombraries i neteja viària, s’ha de dir que s’hi està
treballant a nivell tècnic amb l’assessorament d’altres
administracions. Fins i tot s’ha encarregat formalment a una
empresa l’estudi del servei en altres municipis. Quan el plec de
clàusules estigui preparat, es convocarà a tots els grups municipals
per explicar-lo. Jo encara no l’he vist, però sé que s’està acabant
de redactar i s’estan buscant encaixos i oportunitats en la nova
concessió, per millorar determinats aspectes i pensant també en la
possibilitat que el col·lectiu de disminuïts de la Fundació Acció Baix
Montseny hi pugui tenir un paper. Al mes de juliol ja vaig prendre
el compromís formal d’assentar-nos i fer una explicació d’aquest
plec de condicions, quan estigui a punt, per després portar-lo a
aprovació del Ple.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.

Atès que en el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances
fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels
respectius acords d’imposició. En concret, l’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com
a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la
seva aplicació.

Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de
modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes
afectats.
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Considerant que l’article 12 de la Llei d’hisendes locals possibilita
que les entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària
general al règim d’organització i funcionament propi de cada
entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.

Vista la memòria del regidor d’Economia i Hisenda, els informes de
la Secretaria i la Intervenció, i altra documentació obrant a
l’expedient.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, per 10 vots a favor de la senyora
Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia,
Pujol, Checa, Casado i Arenas Vilà, amb 2 vots en contra dels
senyors Alsina i Segarra, i amb 4 abstencions de la senyora
Lechuga i dels senyors Figueras, Giol i Comas, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2003 i
següents.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2003 i
següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:

Ordenança fiscal número 1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal número 2 Reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal número 3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal número 9 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús

públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues.

Ordenança fiscal número 10 Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena

Ordenança fiscal número 12 Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants

Ordenança fiscal número 14 Reguladora de la Taxa per recollida d’escombraries
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Ordenança fiscal número 15 Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals

Ordenança fiscal número 16 Reguladora de la Taxa per la retirada i immobilització de
vehicles a la via pública

Ordenança fiscal número 11 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Ordenança fiscal número 17 Reguladora de la Taxa per expedició de documents
administratius

Ordenança fiscal número 20 Reguladora de la Taxa per serveis generals

El text de les modificacions és el que figura annex a la present
proposta i forma part integrant de la mateixa.

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a
què es refereix l’acord primer és coincident amb el model aprovat
per la Diputació de Barcelona i publicat el 10 d’octubre de 2002.

Quart.- Els acords definitius en matèria d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2003, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial
de la Província sota els criteris següents:

1) Es publicaran íntegrament les tarifes les quanties de les quals
s’hagin modificat respecte a les vigents en l’exercici 2002.
2) Mitjançant remissió al text/model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 10
d’octubre de 2001, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’ajuntament
els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui
tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes
previstos a l’article 18 de la Llei 39/1988, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
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15.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2002 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL D’ENGUANY.

El Sr. Arenas Serra explica que, a dos mesos d’acabar l’any, es
tracta de la tercera modificació de crèdit del pressupost municipal
d’enguany, tenint en compte que la primera és com si no hi fos
perquè va consistir en una adequació del pressupost prorrogat. Tal
com es va explicar a la Comissió informativa, algunes despeses que
consten al pressupost (i que no es poden fer, per exemple, perquè
el projecte no s’ha acabat de redactar) es canvien per altres
actuacions que han sorgit en l’exercici d’enguany. De tota manera,
estem parlant d’una modificació molt poc significativa en relació al
conjunt general del pressupost.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit
dins el pressupost  per a 2002 per un import de 328.821,82 €.

Vistos els informes  que obren a l'expedient.

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

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

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit
mitjançant concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
número 3/2002, al següent tenor:

SUPLEMENT DE CRÈDIT

 01.511.611.05  INVERSIÓ REPOSICIÓ CARRERS 120.120,42
 01.516.601.15  PLA PARCIAL RESIDENCIAL ESPORTS       2.865,75
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 03.222.629  MAQUINÀRIA ZONA BLAVA 8.177,29
 01.313.489  SUBVENCIÓ ESCULTURA CREU ROJA       6.865,30
 01.121.629  EQUIPAMENT INFORMATIC 6.750,00
 01.451.489  SUBVENCIONS CULTURA 10.000,00
 01.121.623  MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGES – SERVEIS GRALS. 7.337,00
 01.322.227.06  TREBALLS ALTRES EMPRESES –PROMOCIÓ ECONÒMICA 24.402,87
 01.423.622.80  PROJECTE ESCOLA LA TORDERA 20.000,00
 01.457.219  MANTENIMENT IMMOBILITZAT MATERIAL - BIBLIOTECA 18.825,64
 02.422.623  EQUIPAMENT ESCOLA MONTNEGRE 8.712,92
 01.451.623  MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGES – CULTURA 48.700,00
 TOTAL SUPLEMENT DE CREDIT                                               282.839,19

CREDIT EXTRAORDINARI

 02.516.601.04  PLA PARCIAL LA PLANA LA BATLLORIA 2.707,63
 01.433.624  MATERIAL DE TRANSPORT – OBRES I SERVEIS 22.600,00
 01.433.622.73  MERCAT MUNICIPAL 20.675,00
TOTAL CREDIT EXTRAORDINARI 45.982,63

            

L’import anterior resta finançat de la següent forma:

MODIFICACIO PREVISIONS A L’ALÇA DE LES PARTIDES
D’INGRESSOS SEGÜENTS:

917.01 PRÉSTECS 120.202,42
455.06 SUBVENCIONS GENERALITAT 24.402,87
609 INGRESSOS URBANÍSTICS 2.865,75
761.01 SUBVENCIÓ AJUNTAMENT STA. MARIA PALAUTORDERA 10.000,00
TOTAL FINANÇAT AMB AUGMENT PREVISIONS D’INGRESSOS 157.471,04

BAIXA DE PARTIDES DE DESPESES

01.121.632.53 ASCENSOR AJUNTAMENT 15.325,81
02.453.632.54 XEMENEIA LA BATLLORIA 9.111,84
01.462.622.35 OBRA SAX SALA 96.202,42
01.011.310.00 INTERESSOS PRÉSTEC 50.710,71
 TOTAL FINANÇAT AMB BAIXA DE PARTIDES DE DESPESES 171.350,78

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

~~~~~~~~~~

Abans de passar als punts corresponents al control de l’equip de
govern municipal, el Sr. alcalde anuncia que primer es procedirà a
tractar dos assumptes que es presenten a consideració del Ple per
la via d’urgència.

~~~~~~~~~~

En primer lloc, es presenta una moció sobre el Projecte de reforma
de la Llei d’hisendes locals, projecte que al nostre entendre
constitueix una agressió flagrant contra els ens locals perquè
representa una retallada dels seus recursos econòmics. Estem en la
incògnita de saber com quedarà tot plegat, però ens temem
resultats dramàtics per a les finances municipals del conjunt de
tots els ajuntaments. La moció s’ha passat als portaveus dels grups
municipals i voldríem que es pogués presentar com una proposta
conjunta.

El Sr. Arenas Serra explica que el text de la moció ha sigut acordat
pels Consells Nacionals de la Federació de Municipis de Catalunya i
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Procedeix a
continuació a llegir la part dispositiva d’aquesta moció.

Feta la lectura dels acords proposats, i després d’aquestes
intervencions, per unanimitat de tots els assistents, el Ple
municipal ACORDA:

Aprovar la urgència de la moció de rebuig al Projecte de Llei de
reforma de la Llei d’hisendes locals, aprovat pel Govern Central i
presentat a les Corts Generals.

Es procedeix tot seguit a votar el contingut de la moció, el text de
la qual es transcriu íntegrament a continuació:
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MOCIÓ SOBRE EL PROJECTE DE LLEI DE REFORMA DE LA
LLEI D’HISENDES LOCALS

El divendres dia 25 d’octubre es van reunir en sessió conjunta el
Consell Nacional de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
i el Consell Nacional de la Federació de Municipis de Catalunya.
Aquests són els òrgans de govern màxim entre Assemblees.

La raó del caràcter unitari de la convocatòria i la sessió era valorar
l’aprovació per part del Govern Central i la seva presentació a les
Corts Generals del Projecte de Llei de reforma de la Llei d’hisendes
locals.

Els membres d’ambdues entitats van expressar la preocupació per
a la pèrdua de capacitat financera dels ajuntaments i la inseguretat
jurídica que suposa l’aprovació d’una norma de tanta importància
en el moment de l’aprovació de les ordenances fiscals i dels
pressupostos. Es va evidenciar que la proposta del Govern Central
estava basada o bé en fer incrementar la pressió fiscal als
ciutadans per part dels ajuntaments o bé deixar de prestar serveis
demanats per la ciutadania o bé, en cas de continuar prestant-los,
haver-ho de fer en unes condicions d’indignitat.

Els Consells Nacionals de la FMC i de l’ACM van aprovar un acord
conjunt sobre el Projecte de Llei de reforma de la Llei d’hisendes
locals que diu:

<< L’actitud del Govern Central en relació a l’aprovació del
Projecte de Llei de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, ha provocat una
enorme inseguretat jurídica als municipis i, en general, als
ciutadans.

D’altra banda, l’aprovació d’aquest projecte i la seva
presentació a les Corts Generals ha estat fet de forma
precipitada, i sense un diàleg amb els representants dels ens
locals, ignorant d’aquesta manera els acords i treballs que els
municipis havien dut a terme.

Les resolucions aprovades en el 2n Congrés de Municipis de
Catalunya, i plasmades en la Ponència de Finançament Local
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elaborada conjuntament entre la Federació de Municipis de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i el
Govern de la Generalitat, constaten que la participació dels
ens locals en la despesa pública no ha sofert cap variació
significativa, cosa que no es correspon amb l’increment i
l’exigència de nous i millors serveis als ciutadans prestats des
dels ens locals.

Reunits a Barcelona el dia 25 d’octubre de 2002 el Consell
Nacional de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i
el Consell Nacional de la Federació de Municipis de Catalunya
hem valorat el Projecte de Llei que afecta directament a la
capacitat dels ens locals per a finançar els serveis que presten
a les ciutadanes i ciutadans.

Instem, doncs, a tots els ajuntaments a aprovar mocions en
relació al projecte que garanteixi la suficiència financera dels
municipis en relació als serveis públics que presten.

Així, a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, al Govern
Central, al Governs de la Generalitat, i als grups parlamentaris
del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya els fem
saber que hem pres els següents ACORDS:

1. Manifestar i denunciar que les entitats locals no hagin
participat d’una autèntica negociació del model de
finançament local, de manera que el Govern no ha tractat a
les Administracions Locals com a governs corresponsables.

2. Evidenciar que el Projecte de Llei no es correspon amb un
nou model de finançament local tal com havíem reclamat
reiteradament sinó només amb una reforma parcial que
frustra les expectatives d’una millora dels recursos econòmics
amb què compten els municipis i, en conseqüència, reforci i
reconegui les competències dels ens locals.

3. Denunciar la inseguretat jurídica i, per tant, la
irresponsabilitat que suposa iniciar la tramitació d’aquest
Projecte de Llei en el moment que els ajuntaments, en el
compliment dels seus deures, estan aprovant ordenances i
pressupostos.



80

4. La reforma presentada pel Govern amenaça l’equilibri
financer de les hisendes locals i rebaixa una part important del
capítol d’ingressos dels pressupostos locals, vulnerant el
principi constitucional de suficiència financera. S’obliga per
tant, o bé a una rebaixa de la prestació dels serveis públics
locals o a un increment de la pressió fiscal als ciutadans.
Exigim, doncs, el respecte a l’autonomia local i a la capacitat
financera, garantint la prestació dels serveis públics sense un
increment de costos pels ciutadans.

5. Exigir la modificació del Projecte de Llei incloent la
quantificació que resulti de garantir pel 2003 i per a tots i
cadascun dels municipis, uns ingressos equivalents als
obtinguts en l’actual exercici, actualitzats d’acord amb
l’evolució de l’IPC. Igualment, s’haurà d’establir la garantia
que aquesta compensació s’integrarà de forma definitiva i
estable en el Fons de participació en els ingressos de l’Estat.
En cas contrari, exigir l’ajornament de l’aplicació de la reforma
fins l’1 de gener de 2004, i l’inici immediat d’una negociació
efectiva i real a nivell polític entre el representants del Govern
i de les entitats locals.

6. Defensar  un model que prevegi que, per la via de la cessió
de recaptació d’impostos estatals i de la participació en
ingressos de l’Estat, s’incrementi el pes financer dels governs
locals.

7. Exigir que l’Estat financi suficientment, i de forma
immediata les competències que els ens locals presten en
resposta a la demanda social de les ciutadanes i ciutadans en
suplència de les altres administracions. >>

Així, doncs, per unanimitat de tots els assistents, el Ple de
d’ajuntament de Sant Celoni, ACORDA:

Primer.- Adherir-se al contingut expressat a l’acord conjunt dels
Consells Nacionals de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i de la Federació de Municipis de Catalunya, aprovat a
Barcelona el dia 25 d’octubre de 2002.

Segon.- Manifestar la preocupació i el rebuig a una proposta que
no serveixi per dotar els municipis de més suficiència financera i de
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més recursos sense suposar un increment de la pressió fiscal als
ciutadans.

Tercer.- Comunicar aquest acord d’adhesió al Ministre d’Economia,
al Ministre d’Administracions Públiques, a tots els grups polítics del
Parlament de Catalunya, als grups polítics de les Corts Generals, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de
Municipis de Catalunya.

~~~~~~~~~~

A continuació, el Sr. alcalde procedeix a llegir una altra proposta
que es presenta a consideració del Ple municipal per la via
d’urgència i que diu textualment:

PRESA DE RAÓ DE L’ABANDÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU
PER PART DEL SR. FRANCESC GIOL PLANAS, I APROVACIÓ,
SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE
DIVERSOS ÒRGANS MUNICIPALS I DE LA DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANTS MUNICIPALS A DIVERSOS ÒRGANS
COL·LEGIATS.

Atès que, conforme allò disposat als articles 23.1 i 24 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i 25 i 26 del Reglament d’organització municipal, els
regidors de les diferents candidatures es van constituir en grups
polítics, de la qual cosa es va donar compte al Ple de la corporació
en sessió de data 22 de juliol de 1999.

Atès que, entre d’altres grups, es va constituir el grup municipal de
Convergència i Unió (CiU), els integrants del qual foren el Sr.
Antoni Ruiz Álvarez (substituït posteriorment per la Sra. Josefa
Lechuga Garcia), el Sr. Francesc Giol Planas i el Sr. Jaume Figueras
Coll (qui fou designat com a portaveu del grup).

Atès que en data 24 d’octubre de 2002 el Sr. Francesc Giol Planas
ha presentat un escrit en el que comunica al president de la
corporació la seva voluntat d’abandonar el grup municipal de CiU.
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Atès que, de conformitat amb l’article 48.5.bis de la Llei 8/1987, de
15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, introduït per la
Llei 3/2002, de 22 de març, de quarta modificació de la Llei
8/1987, els regidors que abandonin el grup format per la
candidatura per la qual es presentaren a les eleccions locals, no es
poden integrar al grup mixt, sinó que resten com a regidors no
adscrits, amb ple respecte dels seus drets representatius.

De conformitat amb l’article 48.5.terc, de la Llei 8/1987, de 15
d'abril municipal i de règim local de Catalunya, introduït per la Llei
3/2002, de 22 de març, els regidors que resten en la condició de
no adscrits, tenen els drets i deures individuals, inclosos els
materials i econòmics, que segons les lleis formen part de l’estatut
dels membres de les corporacions locals i participen de les funcions
de l’ajuntament d’igual manera que la resta de regidors.

Atès que aquesta nova circumstància obliga a la modificació de la
composició de diversos òrgans municipals, així com de la
representació municipal en altres entitats i organismes.

Atès que en data 25 d’octubre de 2002 es va comunicar al Sr.
Jaume Figueras Coll, com a portaveu del grup municipal de CiU, les
manifestacions efectuades per part del Sr. Francesc Giol Planas,
amb el prec que designés el nom del regidor o regidora a adscriure
als diversos òrgans municipals afectats.

Atès que en data 28 d’octubre de 2002 el Sr. Jaume Figueras Coll
ha presentat un escrit en el que indica les persones que han de
composar els esmentats òrgans municipals.

D’acord amb l’anterior, l’Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció
dels següents ACORDS:

Primer.- Prendre raó de la voluntat manifestada pel Sr. Francesc
Giol Planas, d’abandonar el grup municipal de CiU, al qual fins ara
pertanyia, restant, de conformitat amb l’article 48.5.bis de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, amb
la condició de regidor no adscrit.

Segon.- Modificar, en la manera que es diu, la composició de les
Comissions informatives següents:
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a) Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient, Manteniment i
Serveis, La Batllòria i Governació.

President: Joan Castaño Augé
Vocal: Francesc Garcia Mundet
Vocal: Pedro Checa Rubio
Vocal: Antoni Pujol Rovira
Vocal: Josep Capote Martín
Vocal: Josep Arenas Serra
Vocal: Ramon Segarra Montesó
Vocal: Josefa Lechuga Garcia
Vocal: Francesc Giol Planas
Vocal: César Gómez Sinobas
Vocal: Felip Comas Dorca

b) Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports, Joventut,
Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat.

President: Joan Castaño Augé Suplent: Josep Arenas Serra
Vocal: Jordi Arenas Vilà
Vocal: Raül Casado Jiménez
Vocal: Adela Gener Sánchez
Vocal: Miquel Vega Vega
Vocal: Antoni Pujol Rovira
Vocal: Josep Alsina Lloreda
Vocal: Josefa Lechuga Garcia
Vocal: Francesc Giol Planas
Vocal: César Gómez Sinobas
Vocal: Felip Comas Dorca

c) Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos
Humans.

President: Joan Castaño Augé
Vocal: Josep Arenas Serra
Vocal: Josep Capote Martín
Vocal: Antoni Pujol Rovira
Vocal: Francesc Garcia Mundet
Vocal: Raül Casado Jiménez
Vocal: Ramon Segarra Montesó
Vocal: Jaume Figueras Coll
Vocal: Francesc Giol Planas
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Vocal: César Gómez Sinobas
Vocal: Felip Comas Dorca

d) Comissió informativa de Comunicació.

President: Joan Castaño Augé
Vocal: Adela Gener Sánchez
Vocal: Raül Casado Jiménez
Vocal: Miquel Vega Vega
Vocal: Josep Arenas Serra
Vocal: Antoni Pujol Rovira
Vocal: Josep Alsina Lloreda
Vocal: Josefa Lechuga Garcia
Vocal: Francesc Giol Planas
Vocal: César Gómez Sinobas
Vocal: Felip Comas Dorca

Tercer.- Determinar la següent composició per a la Comissió
especial de comptes:

President: Joan Castaño Augé Suplent: Josep Arenas Serra
Vocal: Ramon Segarra Montesó Suplent: Josep Alsina Lloreda
Vocal: Jaume Figueras Coll Suplent: Josefa Lechuga Garcia
Vocal: Francesc Giol Planas Suplent: -
Vocal: César Gómez Sinobas Suplent: -
Vocal: Felip Comas Dorca Suplent: -

Quart.- Nomenar com a nova representant municipal al Patronat
de la Fundació Alfons Moncanut, a la Sra. Josefa Lechuga Garcia,
per la seva pertinença al grup municipal de CiU.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats dins el termini
de 10 dies per al seu coneixement, als efectes escaients i amb
expressió dels recursos a què tinguin dret.

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

Feta lectura de la proposta, el Sr. alcalde indica que cal procedir en
primer lloc a votar la seva inclusió a l’ordre del dia per la via
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d’urgència, i posteriorment a l’aprovació, si s’escau, del seu
contingut.

Sotmès a votació dels assistents, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:

Aprovar la urgència de la proposta presentada per a la presa de
raó de l’abandó del grup municipal de CiU per part del Sr. Francesc
Giol Planas, i aprovació, si s’escau, de la modificació de la
composició de diversos òrgans municipals i de la designació de
representants municipals a diversos òrgans col·legiats.

Així mateix, per unanimitat, el Ple municipal pren raó de l’abandó
del grup municipal de CiU per part del Sr. Francesc Giol Planas, i
aprova la modificació de la composició de diversos òrgans
municipals i de la designació de representants municipals a
diversos òrgans col·legiats.

~~~~~~~~~~

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

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

 Un escrit de l’àrea de Cultura (Servei de Biblioteques) de la
Diputació de Barcelona aprovant la concessió a la biblioteca
municipal de Sant Celoni de dues subvencions per als
següents programes:

Foment de la lectura _____________________ 540 €
Iniciatives de polítiques locals d’informació ___ 300 €

 Una carta del president de la Diputació de Barcelona, Excm.
Sr. Manuel Royes, comunicant que en el marc del Protocol
General de Xarxa Barcelona – Municipis de qualitat s’ha
previst atorgar a l’ajuntament de Sant Celoni un ajut de
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28.900 € per a la restauració de la façana de l’església de
Sant Martí.

 Un escrit de l’àrea de Cooperació de la Diputació de
Barcelona, informant que en el marc del Protocol General de
Xarxa Barcelona – Municipis de qualitat s’ha atorgat a
l’ajuntament de Sant Celoni una subvenció de 29.464 € per a
la redacció del Pla de mobilitat i aparcament.

 Una nota del president del Parlament de Catalunya, Molt
Hble. Joan Rigol i Roig, acusant recepció de la moció
aprovada pel Ple municipal en sessió de 24 de juliol de 2002,
d’adhesió a la declaració de la Comissió per la dignitat en la
que es demana el retorn a Catalunya dels fons documentals
confiscats durant la guerra civil (“papers de Salamanca”).

 Una carta del delegat del Front Polisari a Catalunya posant de
manifest la situació dramàtica que es viu en els camps de
refugiats saharauís de Tindouf, per causa del retard en
l’enviament d’aliments per part d’ACNUR (Alt Comissionat de
les Nacions Unides per als Refugiats) i el PAM (Programa
d’Alimentació Mundial). Per pal·liar aquesta situació, el
delegat el Front Polisari demana el suport de l’ajuntament de
Sant Celoni a la caravana d’emergència amb ajuda
alimentària que està organitzant l’Associació Catalana
d’Amics del Poble Saharauí (ACAPS).

 Una carta del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona informant de la concessió de 6.911,64 € en
concepte de col·laboració en les despeses que comporta
l’execució del conveni relatiu al Centre de Documentació del
parc natural del Montnegre-Corredor.

 Una carta del conseller de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, Hble. Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas, informant
de l’entrada en vigor de la Llei 16/2002, de protecció contra
la contaminació acústica, aprovada pel Parlament de
Catalunya. Al mateix temps el conseller comunica que s’està
elaborant una proposta de zonificació acústica de cada
municipi, que properament es farà arribar als respectius
ajuntaments.
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 Un escrit del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, signada pel
president, secretari i un dels vocals que formen part de la
nova Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona,
recentment renovada, informant de les activitats i dels
serveis que ofereix aquest col·legi i oferint la seva disposició
a qualsevol col·laboració institucional relacionada amb
l’arquitectura, l’urbanisme, el territori o el medi ambient.

 Una carta del vice-president de l’Associació d’Amics del
Montseny agraint l’interès i la col·laboració de l’ajuntament
de Sant Celoni en l’acte celebrat el passat 14 de setembre a
la Rectoria Vella, amb motiu del lliurament del XIV Premi
Montseny de Fotografia, organitzat per aquesta Associació.

 Un comunicat de l’àrea de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona informant de la pròrroga del conveni subscrit amb
l’ajuntament de Sant Celoni en matèria de Benestar Social,
que representarà una aportació econòmica per a enguany de
10.975 €.

17.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L'ALCALDIA I PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ EN ELS MESOS
DE JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2002.

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

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

Dia Descripció
01 Ordenant a la Policia que procedeixi al tancament d’una empresa
01 Adjudicació de la redacció del projecte de legalització de l’activitat de l’Ateneu
01 Adjudicació de la redacció del Pla d’evacuació de les dependències de l’Ateneu
01 Alta padró d’habitants
01 Alta padró d’habitants
01 Alta padró d’habitants
01 Baixa padró d’habitants
01 Baixa padró d’habitants
01 Contractació d’un peó
01 Contractació d’un peó
01 Contractació d’un tècnic mig
01 Contractació d’una auxiliar administrativa
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01 Contractació de dos peons
01 Contractació d’un oficial de primera
01 Contractació d’un tècnic mig
01 Contractació d’un oficial jardiner
01 Contractació d’un tècnic mig

  01 Contractació d’una guarda-roba
01 Contractació d’una monitora de natació
01 Contractació d’una guarda-roba
01 Contractació de monitores de natació
01 Contractació d’un auxiliar administratiu
01 Contractació d’un socorrista
01 Aprovant despesa a les pistes tennis municipals i del Club Tennis Sant Celoni
01 Aprovant factura de Jaevam SL
01 Aprovant relació de la taxa d’ocupació del mes de maig
01 Retornant els rebuts liquidats per l’ajuntament a l’empresa Monserdà SA
01 Aprovant factura de Sorea SA
01 Aprovant despesa
02 Concessió llicència d’activitats a Montserrat Espeleta
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Atorgant una bestreta de la subvenció al Club Atletisme Sant Celoni
02 Atorgant una bestreta de la subvenció al Club Esportiu Sant Celoni
02 Contractació d’un peó
02 Aprovant despesa del mes d’abril de l’estació depuradora
02 Aprovant despesa del mes de maig de l’estació depuradora
02 Aprovant despesa per comptador i escomesa aigua camp de futbol Can Sans
02 Aprovant despesa per escomesa aigua al garatge del C/ Mn. Jacint Verdaguer
02 Aprovant factura de Jaevam SL per treballs de formigonat al cementiri
02 Aprovant factures de Jaevam SL per diferents obres
02 Aprovant despesa obres al pati annex al Safareig
02 Aprovant despesa subministrament taulers d’anuncis al pavelló
03 Declarant desert el concurs ordinari per a la provisió de la plaça d’interventor
03 Concessió llicència d’obres a Jordi Arbizu Sánchez
03 Concessió llicència d’obres a Montserrat Sala Escudé
03 Adjudicant a Tallers Amat el subministrament d’un camió volquet
03 Aprovant despeses nòmina i altres
03 Contractació d’un tècnic de prevenció de riscos laborals
04 Acceptant condicions empresa AF y Confort SL reparació aire condicionat biblioteca
04 Autoritzant instal·lació de caseta per venda de gelats a La Batllòria
04 Autoritzant canvi de titularitat d’una activitat
04 Declarant definitivament aprovada l’Ordenança municipal de circulació
04 Denegant una sol·licitud d’informació de les llicències d’obres que s’atorguen
04 Alta padró d’habitants
04 Baixa padró d’habitants
04 Alta per omissió al padró d’habitants
04 Aprovant despeses de les festes de Sant Jordi
04 Aprovant despesa per compra de material informàtic divers
04 Aprovant concessió de subvenció per arranjament de façana C/ Abat Oliba 6
04 Aprovant concessió de subvenció per arranjament de diverses façanes
05 Concessió llicència d’obres a Josep Julià Saurí
05 Concessió llicència d’obres a Joan Pocurull Girbau
05 Concessió llicència d’obres a Joan Pascual Rovira
05 Concessió llicència d’obres a M. Àngels Pascual Moles
05 Concessió llicència d’obres a Eva Cardona Clemente
05 Concessió llicència d’obres a Joan Castella Codony
05 Autoritzant la instal·lació d’un indicador del restaurant Podium’s
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05 Aprovant la 1a certificació de Construccions Deumal per obres Ctra. Vella
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Contractació d’un peó
05 Contractació d’una administrativa
05 Contractació d’un socorrista
05 Aprovant despeses del Pla supramunicipal de prevenció de les drogodependències
05 Alta per omissió al padró d’habitants
05 Aprovant relació de despeses
05 Aprovant despesa per compra d’una màquina expenedora de tiquets
05 Concessió de drets funeraris a Rosario Peula Ortega
08 Denegant sol·licitud de senyalització d’aparcament de motos
08 Aprovant expedient de contractació d’arquitecte per direcció d’obres Ateneu
08 Aprovant expedient de contractació d’arquitecte tècnic per direcció d’obres Ateneu
08 Ordenant a la Policia Local el tancament d’una empresa
08 Concessió llicència d’obres a Hotel Suís SL
08 Concessió llicència d’obres a Jordi Montseny Perdigó
08 Concessió llicència d’obres a Les Feixes de Can Matas
08 Aprovant la legalització d’un altell al C/ Sant Jaume 7
08 Concessió de llicència d’obres a Pilar Recio Díaz
08 Concessió de llicència d’obres a Pilar Recio Díaz
08 Concessió de llicència d’obres a Curtina SA
08 Concessió de llicència d’obres a Carme Dou Peñarroya
08 Concessió de llicència d’obres a Jordi Montseny Perdigó
08 Concessió de llicència d’obres a José Rodríguez Sánchez
08 Concessió de llicència d’obres a Núria del Barrio Pasque
08 Adoptant criteris d’empadronament per a Cal Batlle
08 Ordenant la inspecció de les Piscines Públiques per part de la Farmacèutica
08 Aprovant expedient contractació redacció projecte d’urbanització C/ Breda i vial

paral·lel de La Batllòria
08 Aprovant expedient de contractació d’arquitecte tècnic pel Pla de seguretat i salut

de les obres de l’Ateneu
08 Alta padró d’habitants
08 Alta padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Atorgant una subvenció a la UBIC
08 Aprovant despesa obres cruïlla C/Major – Ctra. Vella
08 Aportació econòmica a l’ACAPS
09 Concessió d’una bestreta a un treballador d’aquest ajuntament
09 Concessió de llicència d’entrada de vehicles a Marga Gener
09 Concessió de llicència d’entrada de vehicles a Salvador Auladell
09 Autoritzant pròrroga reserva via pública per a invàlid
09 Alta padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Aprovant despesa per a compra de mobiliari per a l’àrea de Benestar Social
09 Aprovant despesa compra diferent vestuari per a la brigada municipal
10 Declarant un vehicle com a residu sòlid
10 Reintegrament de despeses a un funcionari
10 Declarant un vehicle com a residu sòlid
10 Adjudicació de les obres de rehabilitació de la planta baixa de Can Ramis
10 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
10 Alta padró d’habitants
10 Alta padró d’habitants
10 Alta padró d’habitants
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10 Alta padró d’habitants
10 Aprovant despesa assegurança pòlissa de responsabilitat civil
10 Concessió de drets funeraris a Josefa Moreno Garrido
10 Concessió de subvenció a l’Associació de veïns de Sant Ponç
11 Alta padró d’habitants
11 Aprovant despesa condicionament terreny camp de futbol de Can Sans
12 Contractació d’un administratiu
12 Adjudicació de l’execució d’una escultura a Marc de Rooij
12 Concessió llicència d’obres a la Comunitat de propietaris del C/ Ramis 1
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Concessió llicència de primera ocupació a M. Antònia de Pedro
12 Concessió llicència de primera ocupació a M. Luisa Millet
12 Contractació d’una tècnic mig
12 Contractació d’una auxiliar administrativa
12 Alta per omissió al padró d’habitants
12 Facilitant piràmide d’edats al Sr. Esteve Rodoreda
15 Prenent coneixement d’un informe sobre la gestió econòmica biblioteca
15 Concessió llicència primera ocupació a Ramon Puig Costa
15 Concessió llicència d’obres al Racó de Can Fabes
15 Concessió llicència d’activitats al Racó de Can Fabes
15 Incoant expedient sancionador a la Taberna Porc Begut
15 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció de diferents tallers
15 Baixa padró d’habitants
15 Aprovant una factura d’Estudi Mirall Arquitectes Associats
15 Aprovant una factura de Josep Gracia Sancho
15 Concedint una subvenció al Fons Català de Cooperació
15 Aprovant proposta de distribució de costos de la UBASP
15 Concessió de drets funeraris a Maria Sánchez Pastor
15 Aprovant despesa per un sistema automàtic pel rellotge de l’ajuntament
15 Aprovant el pagament del 50% restant de les subvencions a escoles
15 Concessió de subvenció a l’Associació de veïns de Sant Llorenç de Vilardell
16 Autorització a Gas Natural
16 Concessió llicència d’obres a Joan Cortina Bruguera
16 Concessió llicència d’obres a Myriam Draper Torras
16 Concessió llicència d’obres a Parròquia de Sant Martí
16 Concessió llicència d’obres a Rosa M. Sibina Corominas
16 Alta padró d’habitants
16 Aprovant despesa assegurança ciclomotor
16 Aprovant despesa assegurança Protecció Civil
16 Aprovant despesa subministrament  i instal·lació mampara CEIP Pallerola
17 Resolent un recurs presentat per l’empresa DEGUSSA
17 Concessió llicència d’obertura i funcionament d’un aparcament
17 Facilitant accés a una documentació a un regidor d’aquest ajuntament
17 Concessió llicència d’obres a Consol Bernatallada Solé
17 Concessió llicència d’obres a Isabel Martí Vives
17 Concessió llicència d’obres a Josep Llobet Bofarull
17 Concessió llicència d’obres a Jordi Ventura Martí
17 Autorització a dos geganters de La Batllòria per portar el remolc de gegants
17 Aprovant despesa actualització pàgina web de Sant Celoni
17 Alta per omissió padró d’habitants
17 Aprovant despesa per al subministrament d’una unitat mòbil per a l’emissora
18 Concessió llicència de primera ocupació a Planificación y Desarrollo
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18 Autorització a Gas Natural
18 Resolució de recurs en expedient sancionador a Laboratorios Feltor
18 Aprovant pagament a Tresoreria de diferents actes de liquidació
18 Alta padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Alta per omissió al padró d’habitants
18 Aprovant despesa subministrament de mobiliari als vestidors de Can Sans
18 Aprovant despesa treballs ampliació estructura metàl·lica protecció pilotes
18 Atorgant subvenció a l’ONG Forum
19 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció gestió econòmica Esports
19 Concessió llicència d’obres a Rosa M. Sibina Corominas i altres
19 Concessió llicència d’obres a David Rosa Garcia
19 Concessió llicència d’obres a Finques La Batllòria SL
19 Concessió llicència d’obres a Finques La Batllòria SL
19 Concessió llicència d’obres a Joan Pujals Ribó
19 Aprovant despesa corresponent al descompte de la vaga dels regidors del PSC cap

al Fons de Solidaritat
19 Concessió de drets funeraris a Salvador Mollfulleda
19 Aprovant pagament del 50% restant de subvencions a escoles
19 Concessió de subvenció a l’escola de música Maribaus pel 15è aniversari
20 Concessió de drets funeraris a Maria Andreu Fonoyet
20 Concessió de drets funeraris a Maria Vila Roca
22 Autoritzant a l’àrea de Comunicació a consultar arxius
22 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció gestió econòmica futbol sala
22 Denegant informació padró a Maria Llecha
22 Admetent el desistiment d’una llicència d’obres d’Elisa Molins
22 Admetent desistiment llicència d’obres de Juan de Dios Yeguas
22 Alta padró d’habitants
22 Alta per omissió padró d’habitants
23 Delegació al tinent d’alcalde Josep Arenas per fer un casament
23 Aprovant canvi de nom de drets funeraris a favor de Montserrat Sala
23 Admetent el desistiment d’una llicència d’obres d’Elisa Molins
23 Concessió de llicència d’obres a Roser Perxacs Marcó
23 Denegant sol·licitud per instal·lar pilones en una vorera
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Aprovant despesa treballs fotolits programa Festa Major
23 Aprovant despesa impressió programa i cartells Festa Major
24 Concessió llicència entrada vehicles a Jaume Millet
24 Concessió llicència entrada vehicles a Jaume Millet
24 Concessió llicència d’obres a Fermin Torné Roca
24 Concessió llicència d’obres a Joaquim Martínez
24 Compliment resolució Jutjat Social número 7
24 Alta padró d’habitants
24 Aprovant despesa quota Fons de Solidaritat
24 Aprovant despesa subministrament 11 jardineres
24 Aprovant despesa subministrament de 6 jardineres
24 Aprovant despesa subvenció ONG Fode
24 Concessió de subvenció a Junta de Compensació Royal Park
25 Autorització a Gas Natural
25 Autorització a Gas Natural
25 Autorització a Gas Natural
25 Autorització a Gas Natural
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25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Baixa padró d’habitants
25 Aprovant despesa compra 5000 bosses serigrafiades
25 Aprovant relació d’incobrables
25 Atorgant gratificació a una treballadora
25 Atorgant gratificació a un treballador
25 Atorgant gratificació a un treballador
25 Aprovant contractes publicitat radio
26 Atorgant permís d’abocament a clavegueram públic a Aluminox
26 Atribució d’una quantitat per un treball realitzat a una treballadora
26 Autoritzant reserva via pública per disminució
26 Concessió de gratificacions a diferent personal
26 Autorització canvi de titularitat llicència d’activitat d’aparcament C/ Bruc 1
26 Concessió llicència d’obres a J. Antoni Rodon
26 Admetent el desistiment d’una llicència d’obres de Carles Valentí
26 Concessió llicència d’obres a M. Dolors Vila Ibern
26 Concessió llicència d’obres a Montserrat Trujillo Coll
26 Concessió complement de productivitat a diferent personal
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Atorgant una bestreta de la subvenció a Coordinadora Futbol Base
26 Aprovant relació de despeses
28 Aprovant certificació 2 obres urbanització plaça Illes Belles
29 Aixecant ajornament termini presentació ofertes obres Ateneu
29 Concessió llicència d’ocupació a Residencial Sant Martí
29 Autorització a Gas Natural
29 Retorn d’un moneder a la persona que el va trobar fa dos anys
29 Concessió de llicència d’obres a Col·legi Cor de Maria
29 Concessió de llicència d’obres a Germana San Miguel
29 Concessió llicència d’obres a José Luis Garcia
29 Aprovant expedient de contractació POEC
29 Aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la ctra. de Gualba
29 Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del carrer Les Torres
29 Alta padró d’habitants
29 Alta padró d’habitants
29 Alta padró d’habitants
29 Baixa padró d’habitants
29 Alta per omissió padró d’habitants
29 Aprovant contractacions Festa Major de la Batllòria
30 Acceptant cessió gratuïta d’una finca
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Certificació número 1 senyalització carrers de La Batllòria
30 Contractació d’un tècnic mig
30 Contractació d’un tècnic mig
30 Contractació d’una auxiliar administrativa
30 Contractació d’un tècnic mig
30 Contractació d’una monitora guarda-roba
29 Requeriment de presentació de documentació
31 Donar per complimentades actuacions relacionades amb una antena
31 Concessió llicència d’obres a Leonor Riera Oliveras
31 Concessió llicència d’obres a Futur Hotel Dos SL
31 Alta padró d’habitants
31 Alta padró d’habitants
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31 Alta padró d’habitants
31 Alta padró d’habitants
31 Canvis de domicili
31 Aprovant liquidació 1r semestre Gas Natural

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

 Dia  Descripció
 09 Recurs potestatiu de reposició Sra. M. Lourdes Jubany Masó
 09 Recurs potestatiu de reposició Sra. M. Puig Ferrer Panareda

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

Dia  Descripció
01 Alta padró d’habitants
01 Alta per omissió al padró d’habitants
01 Alta per omissió al padró d’habitants
01 Aprovant despesa senyalització C/ Dr. Trueta i C/ Major
01 Aprovant despeses nòmina
02 Nomenant a Josep Capote Martín com alcalde accidental
02 Aprovant projecte tècnic de rehabilitació dels locals de Can Ramis
02 Concessió llicència d’obres a Antonio Martínez Arriaga
02 Concessió llicència d’obres a Antonio Martínez Arriaga
02 Concessió llicència d’obres a Josep Morató Álvarez
02 Concessió llicència d’obres a Joaquim Oliveras Pagès
02 Habilitant com a secretària accidental la Pepita Caballé Serra
02 Autoritzant la transmissió de llicència d’autotaxi a favor de Gustavo Álvarez Serra
02 Alta padró d’habitants
02 Alta per omissió al padró d’habitants
02 Alta per omissió al padró d’habitants
05 Adjudicant a l’empresa Jaevam SL obres de reposició de ferm a l’av. de la Pau
05 Concessió llicència d’obres a Clemència Martínez Gutiérrez
05 Concessió llicència d’obres a Eladio Herrera Sanguino
05 Requerint a Telefónica per a que procedeixi a reparar un pal

  05 Nomenat voluntari provisional de protecció civil a Iván Castro
05 Alta padró d’habitants
05 Aprovant despesa pels treballs de pintura de les dependències de l’Escola d’adults
05 Aprovant despesa per subministrament material per adequació de quadre elèctric
06 Adjudicant a Chinchilla & Escribano el contracte dels projectes de Can Sans
06 Autoritzant l’ampliació d’horari de tancament a la Granja Sara
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Alta per omissió al padró d’habitants
06 Aprovant despesa pel subministrament de senyals verticals per a la crta. Vella
06 Aprovant despesa pel subministrament de senyals verticals pel sector R. Esports
07 Concessió llicència de primera ocupació a Emiliano Muñoz Fuentes
07 Concessió llicència d’obres a Ramona Caparros Torres
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
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08 Alta padró d’habitants
08 Alta padró d’habitants
08 Baixa al padró d’habitants
08 Alta per omissió al padró d’habitants
09 Concessió llicència d’obres a Enric Ballester Serra
09 Aprovant els preus públics al sopar de la Festa Major de La Batllòria
09 Contractació de cinc peons per manteniment d’enjardinaments
09 Contractació de tres peons per vigilància forestal
09 Alta per omissió al padró d’habitants
12 Concessió llicència d’obres a Lídia Deumal Fortia
12 Concessió llicència d’obres a Vicenç Lanza Alarcón
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Alta per omissió al padró d’habitants
13 Concessió de llicència d’obres a Jacint Sendra Borràs
13 Concessió de llicència d’obres a Simod Control SL
13 Aprovant projecte destinat a la millora de l’ocupació dels ciutadans del municipi
13 Alta padró d’habitants
13 Alta per omissió al padró d’habitants
13 Concessió llicència d’activitats classificades a Simod Control SL
14 Concessió llicència d’entrada de vehicles a M. Àngels Fernández Marín
14 Concessió llicència d’obres a Esteve Fortuny Muñoz
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Denegant llicència d’entrada de vehicles
14 Retornant dipòsit urbanístic a Teresa Prat Reixach
16 Nomenant funcionari per ocupar una plaça d’agent de la Policia Local
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Alta per omissió al padró d’habitants
16 Alta per omissió al padró d’habitants
19 Autoritzant a fer repartiment de programes del Circ Cric
19 Concessió llicència d’obres a Josep Palau Blanché
19 Concessió llicència d’obres a Martí Odena Castaño
19 Alta padró d’habitants
19 Denegar llicència d’obres
19 Acceptant renúncia per la llicència d’una activitat de venda de roba
19 Baixa padró d’habitants
19 Baixa padró d’habitants
19 Alta per omissió al padró d’habitants
20 Concessió llicència d’obres a Jordi Sarreta Torras
20 Concessió llicència d’obres a Xavier Soriano Sánchez
20 Alta padró d’habitants
21 Alta padró d’habitants
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21 Alta per omissió al padró d’habitants
21 Alta per omissió al padró d’habitants
21 Alta per omissió al padró d’habitants
21 Denegant llicència d’entrada de vehicles
21 Concessió llicència d’entrada de vehicles
21 Concessió llicència d’activitats classificades
21 Acceptant renúncia formulada per Mercè Boluña
22 Alta padró d’habitants
23 Concessió llicència d’obres a Jesús Acosta Sánchez
23 Concessió llicència d’obres a Joan Costa Pascual
23 Concessió llicència d’obres a Maria Pilar Magem Rovira
23 Alta padró d’habitants
23 Baixa Padró d’habitants
23 Concessió llicència d’entrada de vehicles
26 Autoritzant la Policia Local per tal de sol·licitar baixa definitiva d’un vehicle
26 Concessió de gratificacions
26 Autoritzant la Policia Local per al desballestament d’un vehicle
26 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
26 Concessió llicència d’obres a Antonio Carmona Baeza
26 Concessió llicència d’obres per Banc Santander Central Hispano
26 Concessió llicència d’obres a Carles Plans Real
26 Concessió llicència d’obres a Xavier Soriano Sánchez
26 Concessió complement de productivitat
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Contractació d’un peó
26 Contractació de professors per a l’Escola d’adults
26 Alta per omissió al padró d’habitants
26 Alta per omissió al padró d’habitants
26 Atorgant gratificació a Argimiro Ferrero Delgado
26 Atorgant gratificació a Antoni Tortosa Sánchez
26 Atorgant gratificació a Eva Ribot
26 Atorgant gratificació a Esther Prat
26 Atorgant gratificació a Roser Renau Vila
26 Concessió llicència d’activitats classificades
27 Concessió llicència d’obres a Manuel Rodríguez Pérez
27 Alta padró d’habitants
27 Baixa padró d’habitants
27 Alta per omissió al padró d’habitants
27 Alta per omissió al padró d’habitants
27 Aportació de fons a la Junta de Compensació del Pla parcial Residencial Esports
28 Concessió llicència d’obres a Antonio Franco Castella
28 Concessió llicència d’obres a Dolores Bach Hom
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Alta per omissió al padró d’habitants
29 Concessió llicència d’obres a Montserrat Trujillo Coll
29 Alta padró d’habitants
29 Aprovant aportació al Consorci per a la normalització lingüística
29 Baixa al padró d’habitants
29 Atorgant una subvenció a la Junta de compensació de la urbanització Can Coll
29 Contractació d’un tècnic mig per la radio municipal durant la Festa Major
29 Aprovant concessió d’una subvenció per arranjament de façanes
29 Aprovant factura presentada per Aplicaciones Frigoríficas y Confort SL
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29 Concessió llicència d’entrada de vehicles
29 Aprovant despeses corresponents a la programació Estiu a Sant Celoni
29 Aprovant liquidació corresponent al servei municipal d’aigües a Sorea SA
29 Aprovant liquidació de la taxa per les entrades de vehicles
29 Aprovant liquidació corresponent a la taxa per l’ocupació de la via pública
29 Aprovant liquidació per la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
29 Aprovant liquidació de la taxa per les entrades de vehicles
29 Aprovant pressupost estimatiu de la programació de la Festa Major
29 Aprovant liquidació corresponent a la reserva de via pública
29 Aprovant liquidació corresponent a la reserva de via pública
29 Aprovant liquidació corresponent a la reserva de via pública
29 Atorgant beques del menjador escolar de l’Escola Pallerola
30 Prendre coneixement del Curs de formació de manipuladors d’aliments
30 Prendre coneixement de la gestió econòmica de l’àrea de Benestar Social
30 Prendre coneixement dels ingressos per a la utilització del teatre municipal Ateneu
30 Prendre coneixement de taxa per a la prestació de serveis a la biblioteca
30 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
30 Acceptant renúncia llicència d’instal·lació i obertura d’una activitat de comerç
30 Altes i baixes en els domicilis
30 Concessió llicència de primera ocupació
30 Contractació d’un peó
30 Atorgant subvenció a l’AMPA de l’Escola Montnegre de La Batllòria
31 Aprovant despeses nòmina mes d’agost

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

Dia  Descripció
05 Imposar sanció multes lot 204
06 Arxivar expedient sancionador empresa José Girbau SL
06 Arxivar expedient sancionador empresa José Girbau SL
06 Arxivar expedient sancionador Sr. Juan Jiménez Labrador
06 Imposar sanció Sr. José M. Lavado Cahadiña
06 Arxivar expedient sancionador Sr. Juan Pont Fernández
06 Arxivar expedient sancionador Sr. Jordi Pujol Mogas
06 Arxivar expedient sancionador Sr. Jordi Pimàs Soler
06 Arxivar expedient sancionador Sr. Jordi Soler Pla
06 Imposar sanció empresa Mes Copa SA
06 Imposar sanció empresa Mes Copa SA
06 Resolució expedient Sr. Marc Massaguer Borrell
06 Arxivar expedient Sra. Mercè Martínez Porcell
06 Arxivar expedient Sr. Manuel Romero Morales
06 Arxivar expedient Sra. M. Teresa Rodríguez Tarragón
06 Arxivar expedient Sr. Miguel Vega Vega
06 Arxivar expedient Sr. Miguel Vega Vega
06 Arxivar expedient Sr. Miguel Vega Vega
06 Arxivar expedient Sra. Núria Fontanet Molinero
06 Arxivar expedient Sra. Núria Fontanet Molinero
06 Arxivar expedient Sr. Pere Albert Oller Bosch
06 Arxivar expedient Sr. Pere Bofarull Echeverria
06 Arxivar expedient Sr. Pere Cullell Oliveras
06 Imposar sanció empresa Pinyons El Montseny SL
06 Imposar sanció Sr. Pedro Güell Fluvià
06 Imposar sanció Sra. Rosa M. Bruña Pascual
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06 Arxivar expedient Sr. Ruiz Cortadellas
06 Imposar sanció Sr. Roberto Cirera Acosta
06 Imposar sanció Sra. Ruth Martínez Moralejo
06 Imposar sanció Sra. Sílvia Planas Riera
06 Imposar sanció empresa Star Tecnic SL
06 Arxivar  expedient empresa Taller Mecànic Pruna
06 Resolució expedient Sr. Xavier Regàs Pons
07 Imposar sanció Sr. Aleix Gimferrer Mir
07 Imposar sanció Sr. Aleix Gimferrer Mir
07 Imposar sanció Sra. Ana M. Ortiz Fernández
07 Imposar sanció Sr. Daniel Cabello Martín
07 Imposar sanció Sr. Daniel Garcia Villegas
07 Imposar sanció Sra. Dolors Horta Garriga
07 Arxivar expedient Sr. David Hernández Hernández
07 Arxivar expedient Sr. David Pareja Rasero
07 Arxivar expedient empresa Esports 117
07 Imposar sanció Sra. Encarna Montoro Lopera
07 Arxivar expedient Sra. Encarna Rodríguez Lobos
07 Imposar sanció Sr. Emiliano Veiga Rodríguez
07 Imposar sanció empresa Fecsa-Enher
07 Arxivar expedient Sr. Francesc Garcia Mundet
07 Arxivar expedient Sr. Francesc Garcia Mundet
07 Suspensió expedient Sr. Francesc Montclús Mateu
07 Imposar sanció Sr. Gregorio Saborido Castillo
07 Arxivar expedient Sr. José A. Rodríguez Castro
07 Arxivar expedient Sr. José Borrell Abello
07 Imposar sanció Sr. Jordi Busquets Morato
07 Imposar sanció Sr. Jordi Busquets Morato
07 Arxivar expedient Sr. Jordi Jubany Fontanillas
07 Imposar sanció Sr. José L. Goñalons Palacios
07 Imposar sanció Sr. Julio López Martínez
07 Imposar sanció Sr. Luis Alve Piña
07 Arxivar expedient Lam-El-Clima
07 Arxivar expedient Sr. Lluís Garcia Gonzalo
07 Imposar sanció Sr. Josep Luengo Valls
07 Imposar sanció Sr. Miguel A. Llavina Lanuza
07 Imposar sanció Sra. Maria Bofia Batlle
07 Imposar sanció Sr. Martín Casadevall Sarablo
07 Arxivar expedient Sra. M. Lourdes Bonamusa Cañellas
07 Arxivar expedient empresa Mobles Montané SL
07 Arxivar expedient empresa Mobles Montané SL
07 Arxivar expedient Sra. Marta Rubio Ortiz
07 Arxivar expedient Sra. Marta Rubio Ortiz
07 Imposar sanció Sra. Maria Sala Bosch
07 Arxivar expedient Sr. Ramon Icart Companys
07 Imposar sanció Sra. Susana Albert Ruiz
07 Imposar sanció empresa Sociedad Gral. Electrificaciones
07 Arxivar expedient Sra. Sandra Marc Cuadras
07 Arxivar expedient Sr. Salvador Vilajuana Deumal
07 Inadmissió de recurs extraordinari Vicens Paituví Pera
07 Imposar sanció Xavier Garcia Amadó

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES DE
SETEMBRE DE 2002
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Dia  Descripció
01 Baixa mercat setmanal de Francisco J. Rodríguez Camello
01 Contractació d’un enginyer tècnic
01 Contractació d’una auxiliar administrativa
01 Concessió de drets funeraris a Maria Flora Morillo
02 Requeriment regularització d’escomeses d’aigua
02 Autorització a Gas Natural
02 Aprovació de preus públics
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Contractació de dos administratius
02 Contractació d’una treballadora familiar
02 Concessió llicència primera ocupació a Francesc Viñas Alsina
02 Alta per omissió al padró d’habitants
02 Aprovant diferents factures de Jaevam SL
02 Concessió informació padró a M. Pilar Fernández
02 Aprovant factura de Jaevam SL per obres a la cruïlla de la ctra. Vella i el C/ Major
02 Aprovant factura de Jaevam SL per obres davant el Registre de la propietat
02 Aprovant factura de Pendol SL per reparació de la xemeneia de La Batllòria

  03 Autorització a Gas Natural
03 Autorització a Gas Natural
03 Autorització a Gas Natural
03 Autorització a Gas Natural
03 Acceptant renúncia instal·lació activitat Joaquín Fernández
03 Concessió llicència d’obres a Jordi Herrera Abadal
03 Concessió llicència d’obres a Josep Prat Vela
03 Alta padró d’habitants
03 Alta padró d’habitants
03 Contractació d’un peó
03 Alta per omissió al padró d’habitants
03 Aprovant relació de factures 2002/7
03 Aprovant certificació número 2 d’Inelinsa per enllumenat carrers de La Batllòria
04 Declarant extingida la sol·licitud d’una llicència d’obertura de botiga
04 Aprovant inicialment compte liquidació definitiu reparcel·lació sector Pla de Palau
04 Declarant extingida la sol·licitud d’una llicència d’obertura de botiga
04 Autorització a Gas Natural
04 Autorització a Gas Natural
04 Declarant extingida la sol·licitud de llicència d’obertura de botiga
04 Declarant extingida la sol·licitud de llicència d’obertura de botiga
04 Concessió de llicència d’obres a Maria Macarena Guillén i Joaquim Arenas
04 Concessió de llicència d’obres a Mercedes Pérez Alonso
04 Concessió ajornament de pagament bestreta Ctra. Vella a Dolors Touris
04 Contractació d’un peó
04 Concessió llicència primera ocupació a Savariego SL
04 Alta per omissió padró d’habitants
04 Aprovant revisió preus contracte recollida FORM
05 Declarant extingida la llicència d’una botiga
05 Acceptant renúncia expedient ampliació bar restaurant a Josep Beumala
05 Declarant extingida llicència d’una botiga
05 Autoritzant donar informació de l’arxiu a Marta Pujals
05 Declarant extingida la llicència d’una botiga
05 Concessió llicència per posar taules al restaurant bar Corbaire
05 Concessió llicència per posar taules bar Plaça l’Estació
05 Alta padró d’habitants
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05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Aprovant despesa assegurança activitats
05 Aprovant despesa assegurança activitats esports
05 Aprovant despesa assegurança remolc
05 Alta per omissió padró d’habitants
05 Alta per omissió padró d’habitants
05 Aprovant factures Festa Major de La Batllòria
05 Aprovant factura enderroc de la Serradora
05 Concessió llicència de gual a Planificación y Desarrollo Integral de Construcción
05 Aprovant certificació senyalització carrers de La Batllòria
06 Autorització estacionament de vehicle per disminució
06 Ampliació horari tancament discoteca Quatre els dies de la Festa Major
06 Ampliació horari tancament El Local els dies de la Festa Major
06 Declarant extingida la llicència d’una botiga
06 Concessió llicència d’obres a Leonardo Vidal Encaje
06 Concessió llicència d’obres a Jaume Gensana Caminal
06 Concessió llicència d’obres a Josep Prat Sibina
06 Concessió llicència d’obres a Llars Montseny SCP
06 Concessió llicència d’obres a Marisa Millet Lajustícia
06 Denegant emissió de certificat a Laboratorios Cosméticos Feltor
06 Atorgant subvencions per beneficència
06 Alta padró d’habitants
06 Contractació d’una tècnic mig
06 Contractació d’una auxiliar administrativa
06 Contractació d’una tècnic mig
06 Aprovant despesa per la construcció d’una rasa
10 Alta padró d’habitants
10 Alta padró d’habitants
10 Alta per omissió padró d’habitants
10 Alta per omissió padró d’habitants
10 Alta per omissió padró d’habitants
10 Baixa padró d’habitants
12 Concessió de gual a Emiliano Muñoz
12 Concessió de gual a Santiago Vázquez
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Atorgant bestreta Futbol Sala
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Contractació d’una professora
12 Contractació de tres informadores
12 Contractació d’una auxiliar administrativa
12 Contractació d’una auxiliar administrativa
12 Alta per omissió al padró d’habitants
12 Concessió informació padró a Gas Natural
12 Aprovant factura Fundació Acció Baix Montseny per treballs de jardineria
12 Atorgant subvenció Club Patí
13 Aprovant projecte a desenvolupar per l’agent d’ocupació
13 Concessió de bestreta a una funcionària
13 Autorització a Enher
13 Autorització canvi de titularitat al bar restaurant Can Botey
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13 Concessió llicència d’obres a Can Botey
13 Concessió llicència d’obres a Amèlia Capote Iglesias
13 Concessió llicència d’obres a Cándido Acacio Herrera
13 Concessió llicència d’obres a Cándido Acacio Herrera
13 Concessió llicència d’obres a Guillem Roca Gaspart
13 Concessió llicència d’obres a Inacsa
13 Concessió llicència d’obres a Josep M. Miguel Colominas
13 Concessió llicència d’obres a Juan Navarro Segura
13 Concessió llicència d’obres a Llorenç Planchart Brunell
13 Concessió llicència d’obres a Sílvia Garcia Amadó
13 Aprovant definitivament bases subvencions centres d’ensenyament
13 Baixa padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Aprovant factura Josep Lluís Bolao
13 Contractació d’una treballadora familiar
13 Contractació d’una educadora de carrer
13 Aprovant factura Dornier màquines zona blava
13 Donant de baixa liquidació parada mercat setmanal David Buenaposada
16 Autorització Gas Natural
16 Aprovant factura ABS Informàtica
16 Alta padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Aprovant factura Talleres Amat camió Nissan
16 Aprovant despesa reparació teulada mercat municipal
16 Alta per omissió padró d’habitants
16 Autoritzar l’accés a les dades d’un expedient
16 Declarar l’accés restringit a les dades d’un expedient
17 Concessió llicència d’obres a Andreu Arenas
17 Concessió llicència d’obres a Gemma Oller Bosch
17 Concessió llicència d’obres a Josep Bonamusa Codina
17 Concessió llicència d’obres a Joana Maria Mariño Bahamonde
17 Aprovant instal·lació 4 pilones al C/ Torras i Bages 3
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Aprovant despesa assegurança Nissan Patrol B-7771-NL
17 Aprovant despesa assegurança Nissan Vanette B-6474 KP
17 Modificant dades econòmiques d’un projecte
17 Resolució de recurs de Plemen
18 Facilitant fotocòpies a Manuel Ramos
18 Concessió llicència d’obres a Jaume Masó Masnou
18 Alta padró d’habitants
18 Alta per omissió padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
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18 Contractació d’una auxiliar administrativa
18 Alta per omissió padró d’habitants
18 Alta per omissió padró d’habitants
18 Aprovant revisió de preus recollida d’escombraries i neteja viària
19 Aprovant definitivament projecte d’obres de remodelació Camp d’Esports
19 Denegant llicència d’obres a Antonio León Rojas
19 Concessió llicència d’obres a Leonor Riera Oliveras
19 Concessió llicència d’obres a Myriam Draper Torras
19 Concessió ajornament pagament contribucions especials a Lluïsa Lahuerta
19 Alta padró d’habitants
19 Alta padró d’habitants
19 Baixa padró d’habitants
19 Aprovant despesa per bosses recollida excrements gossos
19 Contractació d’un professor
19 Aprovant despesa compra llanternes per a la Policia Local
19 Aprovant despesa compra material informàtic divers
19 Aprovant despesa Servei Neteja escola La Tordera
20 Concessió llicència primera ocupació a Pere Porcuna Juárez
20 Concessió llicència d’obres a Araceli Arriaga Peláez
20 Concessió llicència d’obres a Antònia Vila Blanch
20 Concessió llicència d’obres a Isabel Garrido Menacho
20 Concessió llicència d’obres a Josep López Rodríguez
20 Alta padró d’habitants
20 Alta padró d’habitants
20 Atorgant subvenció a Can Coll enllumenat públic juliol i agost
20 Alta per omissió padró d’habitants
20 Alta per omissió padró d’habitants
20 Aprovant relació de despeses
23 Declarant extingida llicència d’una botiga
23 Concessió llicència d’obres a Maria Candelaria Barles Prat
23 Concessió llicència d’obres a Montserrat Serrano Serrat
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Baixa padró d’habitants
23 Baixa padró d’habitants
23 Alta per omissió padró d’habitants
23 Alta per omissió padró d’habitants
23 Concessió llicència d’activitat a Vídeo Instant SL
23 Aprovant relació liquidacions ocupació via pública Juny
23 Aprovant despesa subministrament d’una pilona per a l’entrada del C/ Prim
24 Prenent coneixement informe gestió econòmica àrea d’Esports
24 Ajornant licitació reforma camp municipal d’esports
24 Acceptant cessió gratuïta de terreny al C/ Roger de Flor - C/ Major
24 Concessió llicència d’obres a Endesa
24 Autorització a Gas Natural
24 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
24 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
24 Aprovant definitivament establiment Servei públic esportiu de tennis municipal
24 Prenent coneixement informe d’Intervenció sobre àrea de Joventut
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
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24 Alta padró d’habitants
24 Baixa padró d’habitants
24 Baixa padró d’habitants
24 Atorgant gratificació a un treballador
24 Concessió drets funeraris a Teresa Ariza Pinós
24 Aprovant despesa compra tub polietilè
24 Facilitant fotocòpies sectors Les Torres, Pla de Palau i Residencial Esports
25 Concessió llicència primera ocupació a Patrimonio Bassio Pabassa
25 Denegant pròrroga llicència d’obres menors a Catalina Costa
25 Prenent coneixement informe d’Intervenció gestió Escola d’adults
25 Concessió de gratificacions a diferent personal
25 Retorn de dipòsit urbanístic a Myriam Draper Torras
25 Concessió llicència d’obres a Gess Iribur SL
25 Concessió complement de productivitat a diferent personal
25 Alta per omissió padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Retorn de liquidació taxa entrada de vehicles per denegació de llicència
25 Concessió de gratificació a una treballadora
25 Concessió de gratificació a un treballador
25 Concessió llicència de gual a Simod Control SL
25 Aprovant factura El Pendol per reparació de xemeneia a La Batllòria
26 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Baixa padró d’habitants
26 Contractació de dos peons
26 Contractació d’una monitora d’aeròbic
26 Contractació d’una monitora de gimnàstica
26 Contractació d’una auxiliar administrativa
26 Alta per omissió padró d’habitants
27 Adjudicació de direcció d’obres arquitecte tècnic Ateneu – Escola de música
27 Adjudicació de redacció projecte d’obres C/ Breda i vial paral·lel de La Batllòria
27 Adjudicació de direcció d’obres arquitecte Ateneu – Escola de música
27 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
27 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
27 Autorització a Enher
27 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
27 Canvi de titularitat de bar del C/ Balmes 33
27 Concessió llicència d’obres a Llars Montseny SL
27 Adjudicant coordinació Pla de seguretat i salut obres Ateneu
27 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
27 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
27 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
27 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
27 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
27 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
27 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
27 Alta padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
27 Contractació d’una professora
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27 Atorgant beques als participants d’Experimenta
27 Aprovant despesa subministrament taladre
27 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
30 Concessió llicència d’obres a Josep Puigdefàbregas Oliver
30 Concessió llicència d’obres a Amadeu Lleonart Vila
30 Concessió llicència d’obres a Feliciano Garcia Roman
30 Concessió llicència d’obres a Josep Moya Navarro
30 Concessió llicència d’obres a Josep Tarragó Pou
30 Concessió llicència d’obres a Núria Vall·llossera Culell
30 Concessió llicència d’obres a Ramon Rodríguez Garcia
30 Adjudicant implantació mesures protecció de dades
30 Denegant llicència instal·lació pal a Telefònica
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Alta per omissió padró d’habitants
30 Aprovant despesa assegurança Nissan 1819 BZN
30 Baixa padró d’habitants
30 Baixa padró d’habitants
30 Canvis de domicili
30 Contractació d’una professora
30 Alta per omissió padró d’habitants
30 Aprovant liquidació parades Fira Festa Major Setembre
30 Concessió llicència ambiental a Geraldont SA
30 Aprovant despeses nòmina personal

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

 Dia Descripció
 02 Imposar sanció multes lot 205

18.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE
PERSONAL REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE
JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2002.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions
urgents de diferent personal realitzades durant els mesos de juliol,
agost i setembre de 2002.

Atès que durant el mes de juliol de 2002 s'ha procedit a la
contractació del següent personal:

- Un peó de recolzament estacional per a tasques mediambientals.
- Un peó per a tasques d’adequació de les instal·lacions esportives.
- Un tècnic per a realitzar el servei del programa d’atenció a l’atur

femení.
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- Una auxiliar administrativa de suport a Secretaria durant les
vacances.

- Un oficial de 1a per a recolzar a la brigada durant les vacances.
- Tres peons de recolzament a la brigada durant les vacances.
- Un tècnic per a substituir la tècnica de Medi Ambient a causa d’una

reducció de la seva jornada.
- Un oficial jardiner per a l’enjardinament de diverses zones

públiques.
- Un tècnic de suport a l’oficina de coordinació del Pacte del Baix

Montseny per al desenvolupament i l’ocupació.
- Dos guarda-robes per a la piscina municipal durant l’estiu de

2002.
- Cinc monitores per als cursets de natació de la piscina municipal

durant l’estiu de 2002.
- Dos socorristes per a la piscina municipal durant l’estiu de 2002.
- Un auxiliar administratiu de recolzament als Serveis Tècnics

durant les vacances.
- Un peó per a la reparació de voreres malmeses.
- Una administrativa per a substituir al personal de la biblioteca

durant les vacances.
- Un administratiu per al muntatge i reparació de l’aula d’informàtica

de l’àrea de Benestar Social.
- Un tècnic de recolzament a l’àrea de Comunicació durant les

vacances.
- Una auxiliar administrativa de recolzament a l’àrea de Benestar

Social durant les vacances.
- Un tècnic tutor del Pla de transició al treball, d’acord amb el

conveni signat amb la Generalitat de Catalunya.
- Un tècnic de suport a l’àrea de Medi Ambient per l’increment

d’àmbits d’atenció i serveis.
- Una auxiliar administrativa de suport a l’àrea de Cultura.
- Un tècnic per a tasques de finalització del programa Experimenta.
- Una monitora-guardarroba per a la piscina municipal durant l’estiu

de 2002.

Atès que durant el mes d’agost de 2002 s’ha procedit a la
contractació del següent personal:

- Cinc peons per a realitzar tasques de millora de la via pública i
manteniment de zones enjardinades.

- Tres peons per a la vigilància forestal en períodes de risc
d’incendis.
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- Un peó de recolzament als actes de la Festa Major de setembre.
- Quatre professors per al curs 2002-2003 de l’Escola d’adults.
- Un tècnic per a reforçar informativament l’emissora de ràdio

municipal durant la Festa Major de setembre.
- Un peó de recolzament estacional a l’àrea d’Esports.

Atès que durant el mes de setembre de 2002 s’ha procedit a la
contractació del següent personal:

- Una auxiliar administrativa de recolzament a Secretaria durant el
període vacacional.

- Un enginyer tècnic per a tasques d’enllumenat al nucli urbà.
- Dues persones per a la implantació d’un sistema integrat de

recollida selectiva d’escombraries durant els actes de la Festa
Major de setembre.

- Una treballadora familiar de suport al servei d’ajuda domiciliària.
- Un peó per a la neteja de lleres i marges de les zones de ribera.
- Un peó de recolzament a la brigada municipal durant les vacances.
- Un tècnic per a la coordinació i investigació en el projecte de

l’Observatori de la Tordera.
- Una monitora per al menjador de l’escola La Tordera.
- Un tècnic especialista en psicomotricitat per a l’escola La Tordera.
- Una auxiliar administrativa per a la biblioteca de La Batllòria.
- Tres informadors per al Parc del Montnegre Corredor.
- Una auxiliar administrativa per a substituir una treballadora en

situació d’incapacitat laboral transitòria.
- Una treballadora familiar per a l’atenció primària a immigrants dins

un Pla d’ocupació.
- Un persona per a tasques d’educador de carrer dins un Pla

d’ocupació.
- Una auxiliar administrativa per a substituir una treballadora durant

el descans per maternitat.
- Quatre professors per al Centre de Formació d’Adults Baix

Montseny.
- Dos peons de recolzament estacional a la brigada municipal.
- Una monitora per a les activitats d’aeròbic del pavelló municipal.
- Una monitora per a la gimnàstica de manteniment del pavelló

municipal.
- Una auxiliar administrativa de suport a l’àrea de Benestar Social.

Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència ha procedit a la
contractació del personal descrit anteriorment.
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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:

 Juliol 2002

Antonio Rodríguez Garrido Peó
Benjamín Rosa Ruiz Peó
Bonifacia Sande Corbacho Tècnic mig
Carme Fernández Gros Auxiliar administrativa
Francisco Castro Saborido Oficial de 1a
Concepción Garcia Garcia Peó
J. Antonio Martí Canton Peó
Antonio López Luque Peó
Jordi Jubany Fontanillas Tècnic mig
Josep M. Oliveras Fernández Oficial jardiner
Joan Rovira Peras Tècnic mig
Laura Álvarez Pulido Guarda-roba
M. Mercè Tarridas López Guarda-roba
M. Alba Miralpeix Camps Monitora
Núria Sibina Bellvehí Monitora
Núria Uriach Cortinas Monitora
Ester Amaro Serracarbassa Monitora
Mireia Lluís Palomero Monitora
Roger Torra Berasategui Socorrista
Sandra Gómez Pardo Socorrista
Rubén Chorda Sánchez Auxiliar administratiu
Francisco Ramírez Merino Peó
M. Teresa Hernández Galán Administrativa
Agustí Font Borderas Administratiu
Gemma Pascual Pou Tècnic mig
Sílvia Pou Rueda Auxiliar administrativa
Jaume Bosacoma Cortada Tècnic mig
Jordi Viader Anfrons Tècnic mig
Marta Renau Fradera Auxiliar administrativa
Núria Calls Rimundi Tècnic mig
Núria Sibina Bellvehí Monitora-guardarroba
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 Agost 2002

Concepción Garcia Garcia Peó
Josep Ninou Palau Peó
Antonio Guillén Mancilla Peó
Kamal el Ouariachi Peó
J. Antonio Martí Canton Peó
M. Olaya Haro Torralbo Peó
Concepció Prat Masferrer Peó
Ingrid Ramírez Sánchez Peó
Ginés Fernández Guàrdia Peó
Sergi Bernal Escoté Professor
Jesús Sánchez Caso Professor
Manuela Gallardo Sánchez Professora
M. Teresa Codina Ramos Professora
Gemma Pascual Pou Tècnic mig
Miguel Mena Fradera Peó

Setembre 2002

Carme Fernández Gros Auxiliar administrativa
José Américo Blanco Burgos Enginyer tècnic
Sonia Sánchez Mateo Administrativa
José Sardañes Cayuela Administratiu
Teresa Espinàs Ortega Treballadora familiar
Antonio Márquez de la Torre Peó
Antonio López Luque Peó
Laia Capdevila Solà Tècnic mig
Mireia Roqueta Fontiguell Auxiliar administrativa
Otília Sebastià Gimeno Tècnic mig
Montserrat V. Calabuig Burguete Auxiliar administrativa
Montserrat Julià Carulla Informadora
Roser Puigdevall Miralpeix Informadora
Raquel Martínez Garcia Informadora
Sílvia Pou Rueda Auxiliar administrativa
Lídia Vázquez Sánchez Treballadora familiar
Sílvia Cantallops Jiménez Educadora de carrer
Ana Germà Gelonch Auxiliar administrativa
Àngela Grau Tarragó Professora
Kevin A. Bonjorn de Krom Professor
Marta Palomé Planas Professora
Elena Masnou Planas Professora
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Almany Jangana Peó
Juan Ramos Méndez Peó
Cristina Pacheco Garcia Monitora
Dolors Reberté Ferran Monitora
Lourdes Ballescà Rivero Auxiliar administrativa

19.- PRECS I PREGUNTES.

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

 Remodelació del camp de futbol i de les instal·lacions
complementàries. Pel que s’està dient i ja que oficialment
no se’ns ha comunicat la data d’inici d’aquestes obres,
voldríem saber:

1) Quan ha de començar la remodelació del camp de
futbol i instal·lacions annexes?

2) Se n’ha informat a les entitats esportives que utilitzen
regularment aquestes instal·lacions?

3) Han valorat els tècnics municipals els perjudicis que
tindran les entitats esportives?

4) Estaran preparades les noves instal·lacions per a
donar servei a totes les entitats esportives
perjudicades?

5) Les instal·lacions on s’han de traslladar les entitats
esportives perjudicades disposen dels serveis mínims
requerits (bar, vestidors, seients, sanitaris, etc.)?

6) Seran suficients per cobrir el volum de demanda?
7) En l’aspecte econòmic, les entitats esportives

afectades rebran compensacions per les pèrdues que
hagin  de suportar pel seu trasllat?

8) No podrien fer-se aquestes obres en el període que no
hi ha competició, o és senzillament una operació
política de cara al programa electoral socialista?

El Sr. alcalde indica que es contestarà per escrit a aquestes
preguntes perquè tot just han tingut entrada a l’ajuntament en
data d’avui. Voldria dir només que s’ha parlat amb totes les
entitats esportives de Sant Celoni sobre aquesta remodelació del
camp municipal d’esports, s’han escoltat les seves opinions i s’han
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fent els corresponents retocs en el projecte. Totes les entitats ens
han demanat que les obres s’iniciïn quan més aviat millor.

Actualment la majoria dels clubs esportius només descansen un
mes a l’any (a mitjans d’agost molts ja comencen una altra vegada
a entrenar per preparar la temporada). I si les obres del camp
d’esports han de durar quatre o cinc mesos és inevitable que
durant els primers mesos de la temporada els esportistes s’hagin
de traslladar a altres instal·lacions. Se n’ha parlat amb les entitats i
hi ha una entesa perfecta per a ubicar les activitats en un altre lloc
del municipi. Fins i tot s’ha parlat amb altres municipis per a què
ens permetin utilitzar les seves instal·lacions. No abundaré més en
aquest tema perquè ja es contestarà per escrit a les preguntes.

El Sr. Arenas Serra diu que, amb tots els respectes i sense ànim de
discutir res, quan aquest matí m’he llegit les preguntes del Sr.
Comas, he tingut una impressió pessimista i trista perquè s’utilitza
tres vegades les paraules “perjudici” o “perjudicar”. Considero que
la remodelació del camp municipal d’esports anirà en benefici de
tots els esportistes, i em sap greu tot això. Per altra part, em fa
gràcia que entre els mínims requerits per a les instal·lacions
alternatives es parli d’un bar. Potser això és molt propi d’un país
mediterrani...

El Sr. Comas diu que ell ha jugat molts anys a futbol i per la seva
experiència sap que els partits es juguen sovint a hores
intempestives i els acompanyants agraeixen poder prendre un cafè.
Potser la paraula “perjudicar” està mal interpretada o no hauria de
ser aquesta, però haver-se de desplaçar al camp de futbol de Can
Sans jo crec que és un perjudici.

El Sr. alcalde remarca que les entitats han prioritzat que es tracta
d’una obra necessària i volen que es tiri endavant, i que el lapsus
de temps que han de durar els treballs es pugui passar de la millor
manera possible.

 Passos de vianants elevats a l’avinguda de la Pau. Han
finalitzat aquestes obres? Si la resposta és que sí, cal dir
que aquesta és una obra mal feta. A l’avinguda de la Pau hi
ha uns quants punts perillosos, però en essencial n’hi ha
dos:
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- Sortida del carrer Donoso Cortés; tema en part
solucionable si el pas elevat de vianants de la
cantonada amb el carrer Diputació, fos com el del
carrer Vallès on els cotxes han d’aminorar la velocitat.
- Sortida del carrer Germà Emilià; si el pas de vianants
fos com el proposat anteriorment, s’hauria guanyat
amb seguretat.

El Sr. alcalde indica que el carrer Germà Emilià no conflueix amb
l’avinguda de la Pau. El carrer Germà Emilià està al costat de
l’escola La Salle.

El Sr. Comas respon que es tracta d’un error. En realitat volia
referir-se al carrer Germà Julià.

El Sr. alcalde diu que es contestarà per escrit a aquestes qüestions
per a que quedin més ben recollides.

El Sr. Garcia explica que, com ja li va comentar al Sr. Comas, el
problema de l’avinguda de la Pau és que no es pot fer un pas
elevat més alt que les voreres. Aleshores només hi ha dues
possibles solucions: o fem les voreres noves o abaixem la
carretera. La ubicació dels passos de vianants va ser una petició
dels veïns i des de l’àrea de Governació es va fer un estudi dels
llocs que eren més idonis. Però es pot tornar a estudiar.

El Sr. alcalde diu que hem de ser realistes: s’ha comprovat que
l’avinguda de la Pau ha guanyat en seguretat des de que s’ha fet
de direcció única en la seva majoria. El risc per als vianants ha
minvat perquè aquests passos elevats abans no hi eren. També
s’ha mirat de reubicar alguns dels passos de vianants pintats a
terra per situar-los en llocs menys perillosos. De tota manera, està
clar que tot és modificable i millorable.

El Sr. Comas indica que a l’avinguda de la Pau s’ha guanyat en
places d’aparcament perquè ara els cotxes estacionen als dos
costats. El problema és que la persona que vol entrar amb el seu
cotxe a l’avinguda de la Pau des de, per exemple, el carrer Germà
Julià no veu els cotxes que vénen per l’avinguda de la Pau fins que
no els té a sobre, perquè els vehicles aparcats li priven la visió. I al
carrer Donoso Cortés hi ha el problema afegit del pendent que fa el
carrer.
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El Sr. alcalde explica que és de lògica que si en un carrer de
direcció única es deixa aparcar a tots dos costats, això fa que els
cotxes no corrin tant per la percepció de que hi ha més obstacles.
Això ja va passar al carrer Jaume I en el seu moment. La intenció
de deixar aparcar a cada costat de carrer és aquesta: guanyar
aparcament i evitar que els cotxes no corrin tant. La instal·lació de
passos de vianants elevats fa que acabi de minvar la velocitat dels
vehicles.

Preguntes que formula el grup municipal de CiU:

 En relació a l’escrit dirigit al Ple de la corporació pel Sr.
Albert Galín, presentat al registre general amb el número
2000/4185 de 19 de juliol de 2000:

- Per quin motiu no s’ha donat mai compte d’aquest
escrit on el Sr. Galín expressava els seus punts de
vista?
- Per què quan es va donar compte de l’acomiadament
d’aquest treballador en el Ple, es va silenciar la seva
opinió?
- En relació a la carta entrada al registre general i
dirigida al secretari de l’ajuntament amb el número
2000/7227 de 19 de desembre de 2000, sol·licitant el
certificat d’empresa per tramitar la prestació d’atur,
per quin motiu no es va donar resposta?
- Pensa el Sr. alcalde seguir amagant i no contestar
aquest escrit del Sr. Galín en demanda legítima dels
seus drets?

El Sr. Capote diu que fa gairebé dos anys de l’acomiadament
d’aquest treballador, i la carta a la que es fa referència fa any i mig
que va entrar a l’ajuntament. En tot aquest temps mai heu fet cap
pregunta al respecte. I ara que el Sr. Galín és presenta a les
properes eleccions per la llista de CiU, formuleu tota aquesta
bateria de preguntes. Diem les coses pel seu nom i tots hi
guanyarem.

El Sr. alcalde diu que es contestarà per escrit a aquestes
preguntes. Però només faltaria que perquè un treballador
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acomiadat demani que una cosa es porti al Ple, s’hi hagi de portar.
No hi tenim cap obligació i, en tot cas, és una decisió política.
L’ajuntament, amb l‘assessorament corresponent, va prendre la
decisió de l’acomiadament i s’ha resolt tal i com es va dictaminar
pels tribunals. Entenc que la plaça s’ha amortitzat i l’ajuntament
funciona amb normalitat.

Prec que formula el grup municipal d’ERC:

 En relació a la durada i al número de punts dels Plens
ordinaris que es celebren en aquest ajuntament (l’acta del
el darrer Ple té més de cent pàgines), voldria simplement
agrair al Sr. alcalde –entengui’s el to irònic del Sr. Alsina-
per donar-nos cada tres mesos un document tan dens per
llegir i per facilitar-nos la feina als grups de l’oposició de fer
la tasca que ens ha estat encomanada pels ciutadans de
Sant Celoni de fiscalitzar l’acció del govern (a ¼ de 2 de la
matinada es poden fer preguntes a l’equip de govern una
vegada cada 3 mesos).

En comptes d’un Ple de 19 punts cada 3 mesos, en
podríem celebrar un de 5 punts cada mes (encara que fos
amb caràcter extraordinari). D’aquesta manera tots podríem
treballar millor i no anar a dormir a aquestes hores.

El Sr. alcalde respon que si l’acta del Ple és densa significa que el
municipi es mou i a l’ajuntament s’aproven força coses. Està
previst fer un Ple extraordinari al mes de novembre perquè ja
s’endevina que hi haurà bastants punts, però l’obligació que ens
vam marcar és la de celebrar Plens ordinaris cada dos mesos (des
de l’última vegada han passat tres mesos perquè hi ha hagut el
mes d’agost pel mig). Segurament representa un esforç per a
tothom que avui a la una i escaig de la nit estiguem acabant el Ple.
Però altres ajuntaments acaben a hores més altes de la matinada,
tot i començar més aviat (nosaltres ens vam imposar de començar
els Plens a les 10 de la nit per qüestions laborals i familiars). I de
les 10 a la 1 de la matinada només són 3 hores. Hem sembla un
esforç relatiu pels regidors que estem aquí dedicar 3 hores cada 2
mesos a la celebració d’un Ple. Considero que els ciutadans
mereixen aquest temps de dedicació. Per altra part, els regidors
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poden venir a l’ajuntament a mirar-se els expedients qualsevol dia.
No cal esperar a que es convoqui un Ple per venir a mirar-se’ls.

El Sr. Comas indica que si esperen als últims dies per a venir a
llegir els expedients és per tenir-los més frescs. Si s’hagués
celebrat el Ple al mes setembre, haguéssim vingut abans a mirar
els expedients. A més, recordo que el Sr. alcalde es va
comprometre a celebrar un Ple al setembre per a aprovar el
projecte de les noves instal·lacions esportives al sector Pla de
Palau.

El Sr. alcalde respon que, veient que no venia cap regidor a mirar-
se el projecte, es va pensar en donar més temps a tothom.

El Sr. Segarra diu, en to irònic, que tenen tota la confiança en el
regidor Sr. Casado. Fa dos anys va dir que la piscina coberta ja
tenia que haver-se començat a fer.

El Sr. Casado, en el mateix to, agraeix aquesta confiança.

Abans de finalitzar la sessió, intervé el Sr. Vega per informar a tots
els membres de la corporació que a la sala de comissions hi ha la
Memòria del curs 2001-2002 de l’Escola d’adults. Degut al seu gran
volum, s’ha optat per fer-ne un extracte resumit que procedeix a
distribuir entre tots els presents, a fi que puguin tenir coneixement
de les activitats de l’Escola.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la
sessió a la 1:20 hores de la nit i s'estén la present acta de la que
jo, el secretari municipal, en dono fe.

L’alcalde     El secretari
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