
1

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2002.

Sant Celoni, 17 de desembre 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 de
l’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, Raül Casado Jiménez, Jordi
Arenas Vilà, Jaume Figueras Coll, Josep Alsina Lloreda, Ramon
Segarra Montesó, César Gómez Sinobas, Felip Comas Dorca i
Francesc Giol Planas, assistits pel secretari de la corporació José
Luis González Leal i amb la presència de l'interventor accidental
Joan Muntal Tarragó.

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

Pren la paraula la Sra. Montserrat Deulofeu en nom del col·lectiu
de gent gran que participa en les activitats de gimnàstica per a la
tercera edat organitzades per l’àrea municipal d’Esports. Voldria
donar les gràcies a l’ajuntament –diu- per aquestes activitats i per
les atencions que ens dispensa. La gent gran hem passat moltes
penalitats en la nostra joventut, però no hem perdut les ganes de
divertir-nos. Per Carnaval fins i tot vam organitzar una comparsa,
malgrat que no vam resultar premiats.

El Sr. alcalde, en nom de tots els regidors i regidores de la
corporació, anima a aquest col·lectiu a continuar participant i
col·laborant en les diverses activitats que s’organitzen al municipi.
Per nosaltres és una satisfacció que us impliqueu en actes com el
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que s’ha fet avui a Molins de Rei de cloenda de les passejades a la
natura que organitza la Diputació de Barcelona per a la gent gran.
Jo mateix ho vaig poder viure en la cloenda celebrada l’any passat
a l’Ateneu després de la passejada a Santa Fe.

La Sra. Deulofeu agraeix aquestes paraules i planteja la possibilitat
de que des de l’ajuntament se’ls pugui donar algun tipus
d’incentiu...

El Sr. alcalde diu que escriurà “una carta als Reis d’Orient” per que
ho tinguin en compte... i que pugueu portar el nom de Sant Celoni
a tot arreu com l’esteu portant fins ara, que sempre és una
satisfacció.

La Sra. Deulofeu s’acomiada desitjant que “la carta als Reis” sigui
ben llarga...

Atès que ningú més fa ús de la paraula el Sr. alcalde dóna inici als
punts continguts a l’ordre del dia de 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.

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL PROJECTE
TÈCNIC D’OBRES ORDINÀRIES DE REFORMA DE L’ATENEU
MUNICIPAL I CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA.

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del projecte tècnic de
reforma de l’Ateneu municipal i construcció de l’Escola municipal de
música.

Atès que la Comissió de Govern en sessió del dia 24 de juliol de
2001 va adjudicar a Josep Gràcia Sancho i Estudi Mirall Arquitectes
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Associats SCP, el contracte de consultoria i assistència tècnica per
a la redacció del referit projecte tècnic.

Atès que en data 5 de febrer de 2002 els adjudicataris del
contracte van presentar en aquest ajuntament un exemplar del
projecte de reforma de l’Ateneu municipal i construcció de l’Escola
municipal de música, el pressupost del qual ascendeix a la
quantitat de 1.681.536,76 €.

Atès que, segons informe emès per l’aparellador municipal, el
projecte presentat està format pel projecte bàsic executiu amb el
seu estat d’amidaments, pressupost, plec de condicions i estudi de
seguretat i salut, trobant-lo correcte per a la seva aprovació.

Atès que s’ha emès també informe favorable per part de les àrees
municipals de Cultura i Educació en relació a l’esmentat projecte.

Atès que l’enginyer tècnic municipal ha emès un informe del que es
desprèn que en el pressupost total no està contemplat el projecte
d’activitats de l’Ateneu i l’Escola de música, el qual haurà de definir
les mesures de seguretat contraincendis que s’hauran d’executar,
alhora que es fa també necessària la redacció d’un pla d’evacuació
de les dependències.

Atès que en el mateix informe l’enginyer tècnic municipal indica
que, per a l’aprovació definitiva del projecte de reforma de l’Ateneu
municipal i construcció de l’Escola municipal de música, són
preceptius els informes del Servei Territorial del Joc i d’Espectacles
i de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de la
Generalitat de Catalunya.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 12 de març de 2002 va
acordar l’aprovació inicial del projecte tècnic de reforma de l’Ateneu
municipal i construcció de l’Escola municipal de música, i la
sol·licitud d’informes previs al Servei del Joc i d’Espectacles i a la
Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat
de Catalunya.

Atès que el projecte tècnic i l’expedient corresponent han estat
exposats al públic per un termini de trenta dies hàbils, prèvia
publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis de la corporació i al
Butlletí Oficial de la Província número 74, annex II, del dia 27 de
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març de 2002, sense que durant aquest termini s’hagi rebut a
l’ajuntament de Sant Celoni cap reclamació ni al·legació al
respecte.

Atès que en data 17 de maig de 2002 la Direcció General
d’Emergències i Seguretat Civil ha emès informe favorable al
projecte tècnic de reforma de l’Ateneu municipal i construcció de
l’Escola municipal de música, sense establir cap condicionament
addicional.

Atès que per resolucions de l’Alcaldia de data 1 de juliol de 2002
s’ha adjudicat al l’enginyer tècnic industrial Joan Traver Costa els
contractes d’assistència tècnica per a la redacció del projecte de
legalització de l’activitat de centre cultural i teatre i altres
dependències de l’Ateneu municipal, i la redacció del Pla
d’evacuació d’aquestes dependències, els quals documents han
estat lliurats per l’adjudicatari a l’ajuntament de Sant Celoni a
l’octubre de 2002.

Atès que en data 21 de novembre de 2002 el Servei Territorial del
Joc i d’Espectacles de la Generalitat de Catalunya ha dictat una
resolució per la qual s’acorda imposar condicionaments específics a
la llicència municipal del local/establiment de pública concurrència.

Vists els informes que figuren a l’expedient.

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

Primer.- Aprovar definitivament el projecte tècnic de reforma de
l’Ateneu municipal i construcció de l’Escola municipal de música,
redactat per Josep Gràcia Sancho i Estudi Mirall Arquitectes
Associats SCP, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat de
1.681.536,76 €, incorporant al mateix les determinacions del
projecte de legalització de l’activitat de centre cultural i teatre i
altres dependències de l’Ateneu municipal i el Pla d’evacuació
d’aquestes dependències redactat per l’enginyer tècnic industrial
Joan Traver Costa, així com els condicionaments específics
imposats pel Servei Territorial del Joc i d’Espectacles de la
Generalitat de Catalunya en la seva resolució de data 21 de
novembre de 2002.
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Segon.- Publicar l’aprovació definitiva del projecte al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, amb expressió dels recursos a què hagi lloc.

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

3.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ DE LA
REFORMA DE L’ATENEU MUNICIPAL I CONSTRUCCIÓ DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.

Intervé el Sr. alcalde diu que entén la inquietud dels pares presents
a la sala, que porten els seus fills a una de les dues escoles
privades de música de Sant Celoni. Des de l’equip de govern –
explica- ens vam proposar ja fa uns anys tirar endavant el projecte
d’una Escola municipal de música, com tenen altres ajuntaments, i
desprès d’estudiar diverses possibilitats d’emplaçament vam arribar
a la conclusió que la millor opció era la construcció d’un nou edifici
on ubicar aquest equipament, malgrat que això pogués representar
un important cost econòmic i un endarreriment en el termini de
temps que inicialment ens havíem fixat.

Des de bon principi hem mantingut contactes amb el col·lectiu dels
pares d’alumnes, per informar-los de tots els passos seguits en
aquest procés que culmina avui amb l’adjudicació de l’obra. Pel
camí hem tingut més d’un desencís: ja sigui perquè hem hagut
d’esperar l’atorgament de subvencions, per qüestió de les
al·legacions presentades, perquè els terminis administratius són
llargs... Però malgrat els entrebancs que han sorgit, sempre hem
cregut en la conveniència de poder disposar d’una Escola municipal
de música. Avui es proposa adjudicar l’obra a l’empresa CISSA.
Posteriorment caldrà procedir a la signatura de l’acta de replanteig,
que donarà lloc a l’inici de l’obra. No hem d’oblidar que es tracta no
només de la construcció de l’Escola municipal de música, sinó
també de la reforma de l’escenari de l’Ateneu i de la construcció
d’una sala polivalent amb una capacitat de 200 a 300 persones, per
a poder fer activitats per a les quals la sala de l’Ateneu resulta
massa gran.
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Pren la paraula el Sr. Alsina i diu que el grup d’ERC es felicita de
que fer fi s’adjudiqui l’obra de l’Escola municipal de música. Fent
una mica d’historial, la primera referència d’aquest tema la trobem
en l’aprovació del pressupost municipal de l’any 1998, on es
contemplava la creació de l’Aula de música de cambra que seria el
punt de partida per a una futura Escola municipal de música. Des
d’aleshores s’han produït tot un reguitzell de fets. En un Ple
celebrat al novembre de 2000, els grups de l’oposició vam
preguntar quan es podria disposar de l’Escola municipal de música i
el Sr. alcalde es va comprometre davant tots els regidors i el
col·lectiu de pares aquí presents, que l’Escola estaria en
funcionament pel curs 2002-2003. En canvi, avui tot just estem
aprovant l’adjudicació de l’obra, que tindrà un termini d’execució
de 18 mesos, per la qual cosa com a molt aviat fins al curs 2004-
2005 no disposarem de l’equipament. Nosaltres som aquí per
defensar els ciutadans i treballar pel poble, i hem de vetllar perquè
les coses es facin més ràpides. No pot ser que temes com aquest
es demorin d’aquesta manera, crispant els ànims de tothom, siguin
quins siguin els motius. Hem de traslladar a la ciutadania que els
seus requeriments és poden resoldre més ràpidament. Des d’ERC
votarem a favor aquest punt, tot esperant que la empresa
constructora faci una bona obra dins els terminis previstos, i que
no sorgeixi cap problema, per tal de poder disposar quan més aviat
millor de l’Escola municipal de música.

Intervé el Sr. Figueras i manifesta que el grup municipal de CiU es
felicita també de que finalment ens trobem en aquest punt del
procés, que tant temps i esforços ha costat d’arribar. Nosaltres hi
votarem a favor –diu- perquè pensem que és una demanda prou
explicitada per molts ciutadans del municipi. Desitgem que l’obra
s’executi d’acord amb el projecte i que no ens trobem amb cap
entrebanc com els que han sorgit en altres obres.

El Sr. Comas diu que està d’acord amb allò expressat pels seus
companys i espera poder celebrar l’acabament de les obres.

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

El Sr. alcalde respon que es tracta d’una qüestió tècnica: després
de l’adjudicació de l’obra a CISSA, caldrà requerir l’empresa per a
que dipositi la garantia definitiva, i posteriorment s’hauran de
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signar el contracte administratiu i l’acta de replanteig. Amb tot això
poden passar uns 15 dies o, com a màxim, un mes.

Intervé el Sr. Arenas Serra per contestar breument a les paraules
del Sr. Alsina referides al procés seguit en el tema de l’Escola
municipal de música. Jo distingiria –diu- tres grans etapes: una
primera que s’iniciaria l’any 1998 amb la creació de l’Aula de
música de cambra, que evidencia la voluntat política de recolzar
l’ensenyament musical a Sant Celoni i apunta cap a una futura
Escola municipal de música. Una segona etapa que comença quan
aquesta voluntat es reflecteix en la sol·licitud de subvencions a la
Diputació de Barcelona i la busca i estudi de possibles ubicacions
per a l’Escola (l’antiga biblioteca de La Caixa de Pensions, l’edifici
municipal del carrer Bruc). Aquesta va ser una fase de reflexió
lenta que va donar el seu fruit perquè finalment es va optar per
lligar dos projectes: la construcció de l’Escola de música i
l’ampliació de les instal·lacions de l’Ateneu municipal. A partir
d’aquí s’inicia una tercera etapa que és tot el procés administratiu
per a la redacció i aprovació del projecte i l’adjudicació de l’obra.
Vist des de fora pot semblar que aquest procés ha sigut molt lent,
però per l’experiència que tinc d’altres expedients de contractació,
considero que s’ha fet amb molta celeritat i més quan hem de
considerar que estem parlant d’un projecte de gran complexitat.
Finalment, si les obres van com han d’anar, obtindrem el resultat
que tots esperem.

El Sr. alcalde celebra que tots els grups municipals estiguin d’acord
amb l’adjudicació d’una obra tan important per al nostre municipi
com és la construcció de l’Escola de música. Com deia el Sr. Arenas
Serra, considero que hem encertat en la seva ubicació definitiva, i
de ben segur que ara n’estaríem penedits si de manera precipitada
haguéssim ubicat l’equipament als locals de l’antiga biblioteca de
La Caixa, perquè en poc temps s’hauria quedat petita. Per altra
part, la direcció tècnica de l’obra també està ja contractada i es
disposa de finançament suficient. No hi ha, doncs, cap impediment
perquè l’obra no pugui dur-se a terme. Val a dir, però, que al mes
de maig de 2002 va aprovar-se pel Ple la sol·licitud d’un préstec
bancari per a fer front a l’obra, que només va comptar amb els
vots favorables de l’equip de govern. És bo dir-ho i que se sàpiga,
perquè sense aquest préstec no estaríem parlant avui de poder fer
l’obra. Quan hi ha públic present a les sessions del Ple, tots els
grups intentem explicar-nos de la millor manera possible i quedar
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bé amb els que ens acompanyen, però voldria recordar que no fa
gaires dies que es va reunir la Mesa de contractació per fer la
proposta d’adjudicació d’aquesta obra i el Sr. Figueras, portaveu
del grup municipal de CiU va dir que considerava que “malgrat tot,
valdria la pena estudiar la possibilitat de declarar desert el concurs
i tornar-lo a publicar per intentar una major concurrència”, pel fet
que s’havia presentat una única empresa (que reunia, però, els
requisits exigits pel concurs). Celebro, però, que avui tots estiguem
d’acord, un cop superats els entrebancs sorgits, i espero que d’aquí
a un mes puguin començar les obres i que en un màxim de 18
mesos puguem felicitar-nos pel seu acabament. Haig de dir també
que, paral·lelament, s’ha demanat assessorament per a elaborar el
projecte de gestió de l’escola, i mirar de tenir-lo fet abans no
estigui acabada l’obra, per tal que pugui entrar en funcionament
quan més aviat millor, per al gaudiment de tota la població.

El Sr. Figueras, per al·lusions, diu que voldria respondre als
comentaris fets pel Sr. alcalde. La voluntat del grup municipal de
CiU no és la de posar entrebancs, sinó la de assegurar que una
obra d’aquesta envergadura s’executi en les millors condicions. El
fet és que es van presentar dues empreses al concurs (CISSA i
SAPIC), que van superar el procés de garantia i solvència tècnica,
però a l’hora de presentar ofertes SAPIC va argumentar que
declinava presentar cap proposta econòmica perquè després
d’haver estudiat i analitzat les partides del projecte, els hi sortia
una xifra superior al preu de licitació i en conseqüència haurien
d’ofertar a l’alça. Com ja va explicar al seu dia en la Mesa de
contractació, en l’actualitat les empreses constructores tenen més
marge de benefici en les obres privades i són una mica reàcies a
participar en licitacions públiques. El que nosaltres volíem –explica-
era plantejar que estiguéssim tots ben convençuts, tant l’equip de
govern com els grups de l’oposició, de que l’obra es fes amb les
màximes garanties d’èxit (sense cap ànim de posar entrebancs),
tenint en compte la recent experiència amb les obres de la
Carretera Vella.

El Sr. alcalde indica que en la mateixa Mesa de contractació ja va
explicar que tornar a convocar el concurs representaria un
endarreriment molt gran en la construcció de l’equipament, i
comportaria haver de fer una revisió pressupostària que, en el
temps que estem, no garantiria una major concurrència
d’empreses. Per l’experiència que tenim, en l’actualitat és difícil
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que es presentin molts licitadors a un concurs públic. Però val a dir
que CISSA ha obtingut 79 punts sobre un màxim de 100 possibles
en la valoració dels criteris computables en el concurs. Per tant,
teòricament, es garanteix una bona execució de l’obra per part de
l’empresa.

El Sr. Comas voldria fer un aclariment als comentaris del Sr.
alcalde sobre la manca de recolzament dels grups de l’oposició a la
sol·licitud del préstec bancari per a finançar les obres de l’Escola
municipal de música. Si va abstenir-se en aquella votació –diu- va
ser per entendre que aquesta partida havia d’estar ja calculada
adequadament en el moment d’aprovar-se el pressupost municipal.

El Sr. alcalde respon que quan a principis d’any es va aprovar el
pressupost municipal, encara no es disposava del projecte definitiu
de l’Escola de música, i es va fer constar en el pressupost una
quantitat aproximada a títol orientatiu. Gràcies a l’aprovació
d’aquell préstec bancari avui tenim garantit que es pugui adjudicar
l’obra.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist de nou l’expedient instruït per a l’adjudicació de les obres de
reforma de l’Ateneu municipal i construcció de l’Escola municipal de
música.

Atès que l’arquitecte Josep Gràcia Sancho i Estudi Mirall Arquitectes
Associats SCP han redactat el projecte tècnic d’obres de reforma de
l’Ateneu municipal i construcció de l’Escola municipal de música, el
pressupost del qual ascendeix a la quantitat de 1.681.536,76 €,
projecte que va ser aprovat inicialment pel Ple municipal en sessió
de 12 de març de 2002.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 7 de maig de 2002 va
aprovar l’expedient de contractació pel procediment restringit i
mitjançant concurs, i el plec de clàusules administratives
particulars per a l’adjudicació de les obres contingudes al referit
projecte tècnic.

Atès que es publicaren els anuncis corresponents al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona número 129 del dia 30 de maig de
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2002, al Diari Oficial de la Generalitat número 3.647 del dia 31 de
maig de 2002 i al tauler d’edictes de la corporació.

Atès que per acord del Ple municipal de data 24 de juliol de 2002
es van resoldre les al·legacions presentades per la Cambra Oficial
de Contractistes de Catalunya contra el plec de clàusules
administratives particulars regulador del concurs.

Atès que durant el termini establert s’han presentat a la primera
fase de la licitació les empreses SAPIC i CISSA.

Atès que, previ informe emès per l’arquitecte municipal, la
Comissió de Govern en sessió del dia 1 d’octubre de 2002 va
prendre l’acord de considerar que SAPIC i CISSA reunien la
puntuació suficient per a la realització de les obres contingudes al
projecte de reforma de l’Ateneu municipal i construcció de l’Escola
municipal de música, amb el benentès que aquest acord hauria de
ser posteriorment ratificat per part del Ple municipal.

Atès que, arrel de l’acord adoptat per la Comissió de Govern, les
empreses SAPIC i CISSA van ser convidades a presentar la seva
oferta econòmica per a la realització de les obres.

Atès que SAPIC va declinar presentar cap oferta econòmica perquè,
segons ha manifestat, després de procedir a l’estudi de les partides
del projecte i a l’anàlisi de l’execució de l’obra, el preu resultant
dels diferents capítols els dóna una xifra superior al preu de
licitació i, en conseqüència, haurien d’ofertar a l’alça.

Atès que l’oferta presentada per CISSA ascendeix a la quantitat de
1.664.721,39 €, IVA inclòs.

Atès que, després de l’oportú examen i previs els informes tècnic i
econòmic que figuren a l’expedient, la Mesa de contractació
reunida el dia 29 de novembre de 2002 ha proposat al Ple
municipal que les obres de reforma de l’Ateneu municipal i
construcció de l’Escola municipal de música s’adjudiquin a
l'empresa CISSA, per la quantitat de 1.664.721,39 €, IVA inclòs.

Vistos els informes que figuren a l’expedient.
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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 1 d’octubre de 2002, pel qual va es va
considerar que SAPIC i CISSA reunien la puntuació suficient per a
la realització de les obres contingudes al projecte de reforma de
l’Ateneu municipal i construcció de l’Escola municipal de música.

Segon.- Adjudicar a l’empresa CISSA les referides obres de
reforma de l’Ateneu municipal i construcció de l’Escola municipal de
música, per l’import de 1.664.721,39 €, IVA inclòs, a executar en
un termini de 18 mesos, que començarà a comptar des de
l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig de
les obres.

Tercer.- Requerir a CISSA per tal que, en el termini de quinze dies
a comptar des de la notificació d’aquests acords, presenti el
resguard d’haver constituït la garantia definitiva per un import de
66.588,85 €, corresponent al 4% del preu d’adjudicació, així com
l’IAE corresponent que l’autoritzi a executar aquesta obra a Sant
Celoni i pòlissa de responsabilitat civil que empari la durada i
l’execució de l’obra.

Quart.- Notificar aquests acords a les empreses presentades al
concurs, per tal que puguin procedir a recollir la garantia
provisional dipositada en aquest ajuntament.

4.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ I DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DE
LA  PRIMERA FASE DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL
NOU COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL AL SECTOR PLA DE
PALAU.

Pren la paraula el Sr. Gómez i explica que el grup municipal del PP
votarà que no, per les següents raons:

1a.- Perquè existeix una resolució del Secretari General de l’Esport
i President del Consell Català de l’Esport de data 12 de setembre
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de 2001 en la que, en el seu annex 1B, aquest projecte figura com
a petició no inclosa en la relació de projectes a subvencionar.

2a.- Perquè existeixen uns informes de dates 28 i 30 de novembre
de 2001 del Servei d’Equipaments Esportius de la Generalitat de
Catalunya, on s’apliquem uns criteris generals en la valoració, i el
total de la puntuació obtinguda no ha estat suficient per a que el
projecte s’inclogui a la relació provisional de peticions de projectes
a subvencionar.

3a.- Perquè existeix una resolució del Conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya de data 1 de març del 2002, per la qual
es desestimen els quatre requeriments previs a la via contenciosa
administrativa presentats per l’ajuntament de Sant Celoni contra la
Resolució de 12 de setembre del 2001 del President del Consell
Català de l’Esport.

4a.- Perquè en data 18 de març del 2002 amb el número 1.881 va
entrar al Registre General de l’ajuntament de Sant Celoni, un escrit
de l’Assessoria Jurídica del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, on es notifica l’esmentada resolució del
Conseller de Cultura, recaiguda en els requeriments previs a la via
contenciosa administrativa que va interposar l’ajuntament contra la
Resolució del President del Consell Català de l’Esport de 12 de
setembre de 2001.

5a.- Perquè l’expedient de contractació i el Plec de clàusules
administratives particulars per a l’adjudicació de la 1a fase de les
obres de construcció del nou complex esportiu municipal al sector
Pla de Palau ha de quedar suspès fins que es conegui
definitivament el seu finançament.

6a.- Perquè considerem que l’ajuntament no por començar
aprovant aquest expedient de contractació i el Plec de clàusules
sense saber com repercutirà en els pressupostos de la corporació.

Per tot això, el grup municipal del PP votarà negativament aquest
punt, tot indicant al regidor d’Esports i al Sr. alcalde que parin de
fer tanta comèdia en aquest tema i no vulguin vendre la pell de l’ós
abans de caçar-lo .
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El Sr. alcalde respon que som aquí per representar el poble i si
vostè (referint-se al Sr. Gómez) creu que fem comèdia, potser és
que no està en el lloc que li correspon.

El Sr. Casado indica que tot el que ha llegit el Sr. Gómez és veritat:
l’ajuntament va demanar una subvenció a la Generalitat de
Catalunya per a la construcció d’un nou complex esportiu al sector
Pla de Palau, i la subvenció ens ha estat denegada. Però haig de
recordar-li que la mateixa Generalitat va elaborar el Projecte
d’instal·lacions esportives de Catalunya (PIEC) segons el qual a
Sant Celoni ens correspon una piscina coberta, un pavelló triple i
una sala polivalent. Considero que la Generalitat cau en una
contradicció quan determina quines són les necessitats de Sant
Celoni en matèria d’instal·lacions esportives bàsiques, però després
no ens atorga cap ajut econòmic per a la seva construcció. Com ha
llegit el Sr. Gómez, és cert que se’ns ha denegat la subvenció, però
no pas que no ens facin falta aquestes instal·lacions.

Pren la paraula el Sr. Figueras i diu que el grup municipal de CiU,
tot i estar d’acord en que seria bo dotar al poble d’aquestes
instal·lacions esportives, no votarà a favor d’aquest punt perquè a
l’expedient administratiu consta un informe de l’interventor
municipal en el que mostra els seus reparaments en quant a la
inexistència de crèdit.

El Sr. Alsina indica que el grup municipal d’ERC sí votarà a favor
d’aquest punt per considerar que ja fa anys que Sant Celoni
necessita disposar d’una piscina coberta i un nou pavelló, tal i com
recull el PIEC. Després de 12 anys de govern socialista l’únic
pavelló que tenim és el que es va construir en època de l’anterior
govern convergent. Per altra part, considerem que la ubicació del
nou complex esportiu és la idònia, perquè tots els barris formen
part del poble, i el poble som tots. I els equipaments han de poder
ubicar-se en qualsevol zona del municipi. Per tant, que tiri
endavant aquest projecte i quan abans millor.

El Sr. Arenas Serra diu que voldria fer un petit comentari a les
paraules del Sr. Gómez. Per posar un exemple, diu, segons la seva
argumentació i fent una regla de tres, Sant Celoni no hauria de
tenir actualment l’Escola d’adults perquè la Generalitat de
Catalunya no considera que s’hagin de subvencionar aquestes
escoles. Per contra, la voluntat política de l’equip de govern
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municipal és la d’oferir aquest servei i per això disposem d’una
Escola d’adults. És només una reflexió...

El Sr. alcalde considera important aprovar l’expedient de
contractació per a la construcció del nou complex esportiu, amb el
recolzament d’altres grups polítics. La 1ª fase d’aquestes obres
consistirà en la construcció de la piscina coberta que, per la
població de Sant Celoni i de la seva àrea d’influència, és ben clar
que es necessita i que serà molt utilitzada. Posteriorment vindrà la
construcció del nou pavelló, també necessari per la gran quantitat
d’entitats esportives que tenim al municipi. Pel que fa a la ubicació
d’aquestes instal·lacions, val a dir que es va pensar en el sector Pla
de Palau per tal d’equilibrar els serveis de les diferents zones de
Sant Celoni.

Després d’aquestes intervencions i,

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 les que
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 la seva adequació al servei que s'ofereix al
públic.

• Nivell d'ús de les instal·lacions esportives municipals

Atès que d'aquestes dades ha estat elaborat un Pla estratègic de
treball de l'àrea, pels exercicis 2000 a 2003, per al 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. Aquest nivell
d'equipament esportiu és assolible a través de la remodelació dels
equipaments esportius actuals i la construcció de nous
equipaments.
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Atès que per part 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, una piscina
coberta i 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 el Sr. Moisès Gallego Olmos i el Sr. Eduard Calafell
Lafuente, arquitectes adjudicataris del contracte administratiu de
consultoria i assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i
executiu de construcció d’una piscina coberta, una sala 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 construcció
de la primera de la inversió, consistent en la construcció de la
piscina coberta i la sala polivalent.

Atès que el projecte ha estat aprovat de manera inicial per acord
del Ple de la corporació de data 29 d’octubre de 2002, restant
exposat al públic prèvia inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la
Província número 269 del dia 9 de novembre de 2002, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3760 de 13 de
novembre de 2002 i el diari “El Periódico” del dia 8 de novembre de
2002.

Atès que en data 8 de novembre de 2002 s’ha rebut la comunicació
de l’emissió d’informe favorable al projecte executiu i de gestió de
l’obra consistent de construcció d’una piscina coberta emès pel
Consell Català de l’Esport, cosa que permet l’inici de l’execució del
projecte a efectes de la resolució de la convocatòria de subvencions
per a equipaments esportius efectuada pel Departament de Cultura
de la Generalitat.

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

A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per 14 vots a
favor de la senyora Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra,
Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado, Arenas Vilà, Alsina,
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Segarra, Comas i Giol, i amb 3 vots en contra de la senyora
Lechuga i dels senyors Figueras i Gómez, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a l’execució de
les obres contingudes al projecte d’obres ordinàries titulat
“Complex esportiu municipal al sector del Pla de Palau, Fase I:
piscina coberta i edifici annex”, i procedir a la contractació de les
referides obres pel procediment obert i mitjançant concurs.

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

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

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DELS ACORDS
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS RAMON
LLULL I JOSEP MARIA DE SAGARRA.

Vist l’expedient instruït per a la imposició i ordenació de
contribucions especials amb motiu de les obres d’urbanització dels
carrers Ramon Llull i Josep Maria de Sagarra d’aquesta vila.

Atès que els carrers Ramon Llull i Josep Maria de Sagarra estan
situats a la vessant sud del turó de la Verge del Puig i en
l’actualitat presenten nombrosos sots que dificulten i fan molt
incòmoda la circulació, i que quan plou esdevenen basses.

Atesa la necessitat d’arranjar i ordenar aquests carrers, en
continuïtat i de la mateixa manera que s’ha fet o està previst fer en
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actuacions semblants de zones adjacents, com la urbanització dels
carrers Eduard Domènech, Pintor Bernat Martorell i Pitarra.

Atès que la Comissió de Govern municipal en sessió del dia 15
d’octubre de 2002 va aprovar definitivament el projecte tècnic
modificat d’obres ordinàries d’urbanització dels carrers Ramon Llull
i Josep Maria de Sagarra d’aquesta vila, redactat pels Serveis
Tècnics municipals, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat
de 317.760,31 €.

Atès que, segons es desprèn del projecte tècnic aprovat, la part
d’aquest pressupost global corresponent a les obres d’urbanització
del carrer Ramon Llull és de 238.221,17 €, essent la part
corresponent al carrer Josep Maria de Sagarra de 79.539,14 €.

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
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 dels carrers
Ramon Llull i Josep Maria de Sagarra d’aquesta vila.

Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als
propietaris beneficiats per l'execució de les obres ordinàries
d’urbanització dels referits carrers, d'acord amb els següents
paràmetres d'aplicació:

a) Cost previst de les obres:



18

C/ Ramon Llull
Pressupost ........................................... 238.221,17 €
Honoraris de projecte ................................6.670,19 €
Honoraris direcció d’obra............................6.670,19 €
SUMA .................................................. 251.561,55 €

C/ Josep Maria de Sagarra
Pressupost .............................................79.539,14 €
Honoraris de projecte ................................2.227,10 €
Honoraris direcció d’obra............................2.227,10 €
SUMA ....................................................83.993,34 €

TOTAL COST ......................................335.554,89 €

b) El cost suportat per l'administració serà de 335.554,89 €.

c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 90% del
cost suportat per l'administració, és a dir, 301.999,40 €, 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.

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.
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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.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPROPIACIÓ PER MUTU
ACORD D’UNA PORCIÓ DE FINCA PROPIETAT DE LA SRA.
MONTSERRAT BERENGUER MAGEM, SITUADA AL CARRER
MN. JACINT VERDAGUER, PER CAUSA D’UTILITAT PÚBLICA
MOTIVADA PER L’EXECUCIÓ D’OBRES D’URBANITZACIÓ.

El Sr. alcalde explica que per poder fer possible la urbanització del
carrer Mossèn Jacint Verdaguer (en el tram paral·lel a la via del
tren que va des de la Plaça de l’Estació fins al carrer Doctor Trueta)
cal procedir a l’expropiació d’una porció de finca privada que ha de
formar part del vial. Ja s’ha arribat a una entesa amb la propietat i
l’expropiació es farà de mutu acord.

El Sr. Alsina diu que el grup municipal d’ERC s’abstindrà en la
votació d’aquest punt per tota la problemàtica sorgida en l’aplicació
de contribucions especials per la urbanització d’aquest tram del
carrer Mossèn Jacint Verdaguer, a causa de les excessives quotes
que es repercutiran als veïns.
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El Sr. alcalde voldria recordar que el carrer Mossèn Jacint
Verdaguer, en el tram que es proposa urbanitzar, va paral·lel a la
via del tren i per primera vegada a l’ajuntament de Sant Celoni es
repercutiran contribucions especials a RENFE, malgrat que
segurament aquesta companyia interposarà recurs davant els
tribunals, i caldrà veure què passa.

El Sr. Giol pregunta si l’import de l’expropiació està contemplat en
el pressupost de les obres d’urbanització o el paga l’ajuntament
apart.

El Sr. Garcia contesta que aquest import ja està contemplat en el
pressupost del projecte tècnic. En tot carrer o sistema a urbanitzar,
les expropiacions s’han de comptabilitzar dins el projecte
corresponent.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que el Pla general d'ordenació urbana preveu el traçat del
carrer Mossèn Jacint Verdaguer, que es troba paral·lel a la via
fèrria i mancat d’una adequada urbanització.

Atès que de conformitat amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 8 de la
Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre el règim del sòl i valoracions, així
com la normativa concordant, el sòl urbà ha de comptar amb els
serveis necessaris, tals com abastament d’aigua potable,
sanejament, subministrament elèctric, xarxes de comunicació,
pavimentació i enjardinament.

Atès que els Serveis Tècnics municipals van redactar el projecte
d’obres ordinàries d’urbanització del carrer Mossèn Jacint
Verdaguer, en el tram comprès entre el carrer Doctor Fleming i el
carrer Doctor Trueta, amb un pressupost total de contracta de
396.718 €, que inclou una part per a l’adquisició de sòl.

Atès que la finalitat del projecte és definir les obres d’urbanització
del carrer Mossèn Jacint Verdaguer en el seu tram comprès entre el
carrer Doctor Fleming i el carrer Doctor Trueta i l’adquisició del sòl
que aquestes comporten segons el Pla general d’ordenació de Sant
Celoni.
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Atès que l’execució del projecte requereix l’expropiació forçosa dels
béns i drets que consten en la relació detallada incorporada al
projecte, per la qual cosa la competència per a la seva aprovació
correspon al Ple municipal a tenor de l’article 38 del ROAS, i
l’ajuntament actua en la seva doble condició d’expropiant i
beneficiari.

Atès que el projecte esmentat conté, tal com determina l’article 31
del ROAS, una relació detallada i valorada dels béns i drets que
s’han d’expropiar amb identificació dels titulars.

Atès que el projecte va ser aprovat inicialment per acord del Ple de
la corporació de data 26 de febrer de 2002 i exposat al públic per
un termini de 30 dies comptats des de l’endemà de la inserció dels
corresponents anuncis als llocs oficials legalment preceptius.

Atès que els referits anuncis foren inserits al Butlletí Oficial de la
Província número 70 de data 23 de març de 2002, al Diari “El
Periódico” del dia 1 d’abril de 2002 i el tauler d'edictes de la
corporació, així com notificats els acords a la propietària dels
terrenys, la Sra. Montserrat Berenguer Magem, en data 22 de març
de 2002.

Atès allò disposat a la legislació d'expropiació forçosa i a la legislació
urbanística sobre l'execució de les prescripcions del planejament.

Atès que el projecte fou aprovat de manera definitiva pel Ple de la
corporació de data 24 de juliol de 2002, i de conformitat amb
l’article 219,3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya, l’aprovació definitiva portà aparellada la
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i
drets que apareixen identificats en la relació que forma part del
projecte aprovat.

Atès que el mateix acord es comunicà als propietaris, que en el
termini de 15 dies podien convenir amb l’ajuntament de Sant Celoni
lliurement i amb avinença, l’adquisició per part de la corporació
municipal dels béns i drets de referència, amb els advertiments
legals procedents.

Atès que l’acord del Ple fou publicat al Butlletí Oficial de la Província
número 190 de 9 d’agost de 2002, al Diari Oficial de la Generalitat
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de Catalunya número 3699 de 14 d’agost de 2002, al Diari “El
Periódico” de data 6 d’agost de 2002 i al tauler d'edictes de la
corporació, així com també va ser notificat de manera personal a la
interessada en data 2 d’agost de 2002.

Atès que la Sra. Montserrat Berenguer Magem ha presentat un
escrit de data 15 de novembre de 2002 en el que manifesta la seva
voluntat d’arribar a un acord amb l’ajuntament de Sant Celoni fent
cessió del terreny de la seva propietat per un preu cert de
10.159,41 €.

A la vista de l'anterior, de la legislació d'expropiació forçosa i
urbanística i de l’expedient instruït a l’efecte en aplicació de la
mateixa.

A proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per 10 vots a
favor de la senyora Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra,
Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado i Arenas Vilà, amb 1
vot en contra del senyor Gómez, amb 5 abstencions de la senyora
Lechuga i dels senyors Figueras, Alsina, Segarra i Giol, i amb
l’abstenció per incompatibilitat del senyor Comas, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Aprovar l'adquisició per mutu acord, dins l'expedient
d'expropiació forçosa iniciat per acord del Ple de la corporació de
data 24 de juliol de 2002, dels béns i drets següents:

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

Certificat registral de titularitats i càrregues emès pel Registre de la
propietat el dia 22 d’abril de 2002, pel qual de les dues finques el
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titular és Montserrat Berenguer Magem i es troben lliures de
càrregues.

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

Segon.- Aprovar que el just-preu de l'adquisició de la titularitat de
la finca descrita consistirà en la quantitat de DEU MIL CENT
CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS, que es
pagaran a la Sra. Montserrat Berenguer Magem en els terminis i
dates consignats a la corresponent acta de mutu acord.

Tercer.- Aprovar el contingut de l’acta de mutu acord convinguda
amb la Sra. Montserrat Berenguer Magem, en la que es convé
l’adquisició especificada anteriorment per tal que desenvolupi la
seva plena efectivitat.

Quart.- Notificar el present acord a la interessada amb expressió
dels recursos a que tingui dret.

Cinquè.- Habilitar el Sr. alcalde, o persona en qui delegui, per tal de
que pugui signar tota la documentació precisa per a fer efectius els
acords presos.

7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SIGNAR AMB LA
JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA URBANITZACIÓ CAN COLL
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE.

El Sr. alcalde explica que la urbanització Can Coll disposa d’un Pla
especial i d’unes figures urbanístiques aprovades, i que la Junta de
Compensació ha demanat poder connectar amb la xarxa d’aigua
potable del municipi. És per això que es proposa aprovar un
conveni per fer possible que la concessionària del servei a Sant
Celoni (Sorea SA) ampliï la seva prestació a les parcel·les de la
urbanització Can Coll, amb els mateixos preus i tarifes que són
vigents per a tota la població de Sant Celoni,

Després d’aquesta intervenció i,
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Vist l’expedient instruït per a l’acceptació provisional dels béns pel
subministrament d’aigua potable a la urbanització de Can Coll i per a
la gestió del servei.

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

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

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

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

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

Atès que Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA
és la concessionària de la prestació del servei municipal d’aigua
potable i d’ús domèstic a Sant Celoni per pròrroga tàcita prevista a
la clàusula 35ª del Plec de clàusules tècniques, econòmiques i
administratives regulador del concurs.

Atès que, segons l’article 248 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’ens concedent té la potestat d’ordenar
discrecionalment les modificacions que l’interès públic exigeix i
entre d’altres, el lloc de les prestacions del servei.
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Atès que l’article 92 de la Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, indica que es podrà utilitzar el procediment negociat.

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

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

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

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

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

Atès que a nivell tècnic es justifica degudament l’interès públic de
procedir a la modificació de la concessió.

Atès que l’article 114 del Text refós en matèria de règim local
estableix que l’òrgan competent podrà modificar el contracte prèvia
audiència del contractista, sempre que no excedeixi del 20% del
preu del contracte.
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Atès que, segons allò establert als articles 114 del Text refós en
matèria de règim local i 84 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú,
per resolució de l’Alcaldia de data 7 de gener de 2002, es va donar
audiència per un termini de 20 dies a Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SA, per a la modificació de la concessió
del subministrament d’aigua potable i d’ús domèstic amb
l’ampliació de la prestació del servei al nucli urbà de la urbanització
Can Coll, amb les següents condicions:

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

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

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

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

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

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

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

Atès que Sorea SA ha presentat escrit en data 8 de juliol de 2002
acceptant l’ampliació de la concessió sota les condicions
proposades.

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

Atès que, com s’ha dit, en data 8 de juliol de 2002 Sorea SA ha
presentat informe del qual es desprenen les correccions
necessàries a realitzar en les instal·lacions i xarxes de distribució
d’aigua de Can Coll.

Vistos els informes obrants a l’expedient.

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

Primer.- Acceptar la cessió gratuïta i provisional per part de la
Junta de compensació Can Coll, de la xarxa d’aigua de la
urbanització Can Coll.

Segon.- Acceptar la renuncia de la Junta de compensació Can Coll
a qualsevol dret que li pogués correspondre sobre la xarxa d’aigües
i sobre els dipòsits cedits.

Tercer.- Que la Junta de compensació Can Coll, en tant no es
procedeixi a la recepció definitiva de la urbanització a l’ajuntament,
ha de realitzar aquelles obres i reparacions així com les
d’implantació o de desimplantació d’alguns elements de la xarxa
ordenades per l’Administració, a conseqüència del suggeriment dels
Serveis Tècnics o de la concessionària d’aigües, i que en qualsevol
cas sobrepassin els 1200 €.
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Quart.- S’estableix que les despeses de manteniment normal de la
xarxa correran de compte i càrrec de la concessionària.

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

Sisè.- Facultar l’Alcaldia a signar el conveni de cessió de la xarxa
d’aigua a signar amb la Junta de compensació Can Coll i que en
esborrany obra a l’expedient.

Setè.- Aprovar inicialment la modificació de  la concessió de la
prestació del servei municipal d’aigua potable i d’ús domèstic al
nucli urbà de  Sant Celoni del que actualment és concessionària
Sorea, Sociedad de Abastecimiento de Aguas, SA de manera que
s’ampliï el lloc de subministrament al nucli de la urbanització Can
Coll. I donar-ne compte a la concessionària per tal que, en un
termini no superior a 20 dies presenti al·legacions a aquesta
modificació. En el supòsit de no presentar-se al·legacions o que
aquestes no fossin contraries, s’entendrà aprovada definitivament
la modificació de la concessió.

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

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

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

8.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ I TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE
PROTECCIÓ I MILLORA DE BOSCOS DEL MONTNEGRE I
PROJECTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ PENDENTS
D’EXECUCIÓ.

El Sr. Garcia explica que l’any 1985 va ser aprovat inicialment per
l’ajuntament de Sant Celoni el Pla especial de protecció i millora de
Boscos del Montnegre, i aprovat de manera provisional l’any 1986.
Però no va comptar amb l’aprovació definitiva de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona per considerar aquesta que no hi
estaven contemplades les cessions urbanístiques, ni el tema de les
aigües residuals. Al tractar-se d’un sistema de compensació,
correspon als seus propietaris el desenvolupament del sector, però
l’any 1999 la Junta de Compensació va arribar a un acord amb
l’ajuntament per a que fos aquest qui tirés endavant el Pla
especial. Es tracta d’una urbanització problemàtica perquè té
moltes finques en situació de fallida, cosa que dificulta molt poder
avançar. Per això s’ha pactat amb la Generalitat de Catalunya la
divisió del sector en dos polígons: un amb les parcel·les
urbanitzables i l’altre que inclou totes les finques en situació de
fallida (que no podrà ser desenvolupat fins i tant no s’aixequi
aquesta situació). Si avui el Ple aprova la modificació i Text refós
del Pla especial de protecció i millora de Boscos del Montnegre, es
comunicarà l’acord a tots els propietaris de la urbanització per a
que s’ho puguin estudiar amb detall, si ho consideren oportú.

El Sr. Gómez diu que s’abstindrà en la votació perquè, vist
l’embolic que hi ha, no vol que passi com l’altra vegada .

El Sr. alcalde indica que moltes de les urbanitzacions que van
aparèixer als anys 60 presenten situacions problemàtiques i estan
aturades urbanísticament. Aquesta és també la situació de Cal
Batlle, on hi ha també diverses finques embargades. S’ha de dir,
però, que pel que fa a Boscos del Montnegre hem avançat força: fa
pocs mesos la Junta de Compensació va cedir a l’ajuntament una
bona part de les zones verdes (fins ara no s’havia fet pràcticament
cap cessió) i s’ha entrat en una dinàmica de voler prestar més
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serveis a la urbanització (en el tema del subministrament d’aigua,
per exemple). Considero important que la gent de les
urbanitzacions tingui les mateixes condicions que puguem tenir la
resta dels ciutadans de Sant Celoni.

El Sr. Figueras opina que la solució adoptada sembla que és
positiva al deixar fora la part conflictiva del sector. Nosaltres –diu-
hi votarem a favor, tot i que es tracta de l’aprovació provisional del
Pla especial i si els veïns de la urbanització tenen alguna cosa a dir
encara hi seran a temps.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que el Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Celoni de
1983, al seu article 151 de les normes urbanístiques, contemplà
l’obligatorietat de redactar un Pla Especial de Protecció i Millora de
Boscos del Montnegre.

Atès que als efectes de fixar els paràmetres generals per a la
redacció d’aquest Pla Especial, l’any 1984 l’ajuntament de Sant
Celoni va procedir a la redacció i aprovació d’un avanç de Pla
Especial que, prèvia la tramitació pertinent, fou aprovat de manera
definitiva per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 27 de
marc de 1985.

Atès que un cop aprovat definitivament l’avanç de Pla Especial, es
va procedir a la redacció del Pla Especial de protecció i Millora de
Boscos del Montnegre, que fou aprovat inicialment en data 23 de
desembre de 1985.

Atès que l’expedient va ser sotmès a exposició pública, prèvia
inserció dels anuncis corresponents, així com a tràmit d’audiència,
presentant-se al·legacions per part de diversos propietaris.

Atès que el Ple de la corporació, per acord de 30 d’abril de 1986,
va aprovar provisionalment el Pla Especial i acordà la seva tramesa
a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona als efectes de la seva
aprovació definitiva.

Atès que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, per acord de data
18 de juny de 1986, va suspendre l’aprovació definitiva del Pla
Especial de Protecció i Millora de la urbanització de Boscos del
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Montnegre de Sant Celoni, fins que es complissin les prescripcions
que al mateix acord s’indiquen, a través d’un text refós que
inclogués el seu compliment aprovat novament per la corporació
municipal.

Atès que amb posterioritat a aquest acord l’ajuntament de Sant
Celoni va tramitar el Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana
de Sant Celoni actualment vigent i que ha estat aprovat
definitivament per acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona
de data 18 de juny de 1997.

Atès que el Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana estableix
al seu programa d’actuació l’àrea de Boscos del Montnegre com
àrea de sòl urbà subjecta a Pla Especial, amb l’objecte de regular
les condicions urbanístiques i de gestió del sector.

Atès que per part de l’àrea d’Urbanisme de l’ajuntament de Sant
Celoni s’ha elaborat un Text refós del Pla Especial en el que es
recullen les prescripcions contingudes a l’acord de la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona, per a la qual cosa s’han introduït
modificacions substancials en les seves determinacions.

Atès el que disposen l’article 60,5 in fine del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos  legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística i l’article 30 del Decret 146/1984,
de 10 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al desplegament i
l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de mesures
d’adequació de l’ordenament urbanístic de Catalunya, és necessari
procedir a exposar al públic l’expedient, així com a tràmit
d’audiència als efectes d’al·legacions i suggeriments.

Vistos els informes de la Secretaria i dels Serveis Tècnics
municipals, i a la vista de l’expedient instruït a l’efecte.

A proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per 16 vots a
favor de les senyores Gener i Lechuga i dels senyors Castaño,
Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado, Arenas
Vilà, Figueras, Alsina, Segarra, Comas i Giol, i 1 abstenció del
senyor Gómez, el Ple municipal ACORDA:
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació i Text refós del Pla
Especial de Protecció i Millora de Boscos del Montnegre i projecte
d’obres d’urbanització pendents d’execució.

Segon.- Exposar al públic el document tècnic així com l’expedient
instruït a l’efecte per un termini de 30 dies comptats des de
l’endemà de la darrera inserció dels edictes corresponents al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels diaris de més circulació de la província i al
tauler d'edictes de la corporació.

Tercer.- Igualment, notificar aquesta resolució als interessats per
al seu coneixement als efectes d’audiència, amb expressió de què
disposen d’un termini de 30 dies comptats des de l’endemà de la
rebuda de la notificació per a la presentació d’al·legacions i
suggeriments

Quart.- 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.

9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRE-ACORD A SUBSCRIURE
AMB RENFE I EL MINISTERIO DE FOMENTO PER AL
TRACTAMENT INTEGRAL DELS PASSOS A NIVELL DE LA
LÍNIA TARRAGONA-BARCELONA-FRANÇA EXISTENTS AL
TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI PER A LA INTEGRACIÓ
DEL FERROCARRIL EN EL NUCLI URBÀ.

El Sr. alcalde explica que, com ja es va dir a la Comissió
informativa, es proposa al Ple l’aprovació d’un pre-acord a signar
amb RENFE per a fer possible la construcció d’un pas de vehicles i
vianants que connecti el sector Les Torres, i d’un pas de vianants al
carrer Sant Francesc per a accedir al barri de les Illes Belles. Des
de l’ajuntament ens comprometem a facilitar la informació
topogràfica de les dues zones i, per la seva part, RENFE adquireix
el compromís de redactar al seu càrrec el projecte constructiu
d’aquests dos passos. Considero que es tracta d’un acord molt
necessari, com ho va ser el conveni signat l’any 1991 amb la
Generalitat de Catalunya que va permetre la construcció del túnel
sota la via del tren per a enllaçar el barri de Les Borrelles amb el
carrer Bruc.
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El Sr. Alsina indica que el grup municipal d’ERC votarà a favor
d’aquest punt. Es nota que ens estem acostant al final de la
legislatura –diu- perquè sembla que l’equip de govern estigui fent
els “deures pendents”: l’escola de musica, la piscina... i ara els
passos del ferrocarril. Nosaltres fa mesos que venim preguntant a
l’equip de govern com està tot aquest tema dels passos a nivell.

El Sr. alcalde assenyala que, amb la seva política de dèficit zero,
l’Administració Central esta invertint molts pocs diners en
infrastructures, i alguns temes s’estan ralentitzant. Les coses van
lentes, però finalment sembla que s’ha aconseguit un acord
profitós.

El Sr. Alsina diu que hem de tenir en compte també que d’aquí a
poc temps el tren d’alta velocitat arribarà a Sant Celoni. Avui des
del grup municipal d’ERC tornarem a formular preguntes sobre
aquesta qüestió. S’estan donant exemples, com el cas de Sant
Sadurní d’Anoia, on la realitat està essent totalment diferent a les
previsions del Ministeri de Foment i ara tenen un viaducte d’un
quilòmetre i mig amb greus afectacions. Considero que tots
haurem de lluitar en aquest tema perquè no ens passin coses
similars, i haurem de negociar amb RENFE el soterrament o major
permeabilització de la via actual perquè les afectacions siguin les
mínimes possibles.

El Sr. Figueras indica que el grup municipal de CiU està d’acord
amb la proposta que es porta a aprovació, i voldria fins i tot que es
pogués anar més enllà. Per això, pregunta si existeix alguna
previsió d’obrir també un túnel al carrer Pau Casals, on hi havia
l’antic pas a nivell amb barreres.

El Sr. Garcia respon que en el Pla general d’ordenació de l’any
1983 es preveia aquesta possibilitat, però això significaria
l’afectació de moltes cases del carrer Pau Casals. Per aquesta raó
no s’ha cregut oportuna la construcció d’aquest túnel, i més quan
n’hi ha un altre no gaire lluny.

El Sr. alcalde recorda que, malgrat que en el Pla general de l’any
1983 es dibuixava aquest possible túnel, amb posterioritat a aquest
any es van donar llicencies de construcció d’uns habitatges, que
avui haurien d’anar a terra si es volgués fer el túnel.
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El Sr. Giol pregunta per on passaran els vehicles si el pas que es
construirà al carrer Sant Francesc serà només per a vianants.

El Sr. alcalde contesta que els cotxes podran passar una mica més
avall pel túnel que es construirà al carrer Roger de Flor.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que la línia fèrria Tarragona-Barcelona-França transcorre pel
nucli urbà de Sant Celoni i en ella existeixen encara diversos
passos a nivell que dificulten la integració del teixit urbà per les
pròpies característiques d’aquestes instal·lacions.

Atès que s’han dut a terme contactes amb els responsables de la
companyia explotadora del servei de ferrocarril RENFE, així com del
Ministeri de Foment, els quals han donat com a fruit la redacció
d’un pre-acord per a la supressió dels dos passos a nivell següents:

P. a N.
P.K.

Classe
Denominació de

la via
Jurisdicció Tractament proposat

157/530
F

Exclusiu de
vianants

Carrer Olzinelles Municipal

Supressió amb un pas
inferior de vianants al
carrer Sant Francesc.
Actuació 11 del PGOU

157/630
C

dotat de
S.B.E.

Carrer Sant
Francesc Municipal

Supressió amb un pas
inferior de vehicles i
vianants al carrer Roger
de Flor.
Actuació 12 del PGOU

Atès que, als efectes de la signatura del pre-acord, és necessària la
seva aprovació per part del Ple de la corporació.

Atès allò disposat a l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, a l’article 129.c de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i a
l'article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya.

Vist l’informe de la Secretaria i de la Intervenció municipals que
figuren a l’expedient.
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A proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar el pre-acord a subscriure amb RENFE i el
Ministerio de Fomento per al tractament integral dels passos a
nivell de la línia Tarragona-Barcelona-França existents al terme
municipal de Sant Celoni per a la integració urbana del ferrocarril
en el nucli urbà de la localitat.

Segon.- Notificar aquest acord a RENFE i al Ministerio de Fomento
per al seu coneixement, als efectes de la seva signatura.

Tercer.- Apoderar el Sr. alcalde per a la signatura de tota la
documentació necessària per a l’efectivitat de l’acord anterior.

10.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA NOMENCLATURA
DE DOS CARRERS AL SECTOR “RESIDENCIAL ESPORTS” DE
SANT CELONI.

El Sr. alcalde explica que es tracta de donar nom als dos últims
carrers que queden sense nomenar del nou sector Residencial
Esports. Es proposa que un d’aquests carrers porti el nom d’Ernest
Lluch, polític i economista assassinat per ETA fa poc més de dos
anys. La seva mort va ser fortament sentida per tothom, sense
distinció de procedència ni ideologia. Segons la seva biografia,
l’Ernest Lluch va ser Doctor en Ciències Econòmiques per la
Universitat de Barcelona, va ampliar estudis a la Universitat de la
Sorbona de París, va ser expedientat en temps del franquisme i
detingut i expulsat de la Universitat. Fou també Catedràtic
d’Economia a la Universitat de València l’any 1974 i el seu últim
càrrec oficial era el de Rector de la Universitat Internacional
Menéndez Pelayo de Santander. Tots sabem l’obertura de mires
que tenia en el tema del País Basc. Molts el recordem en unes
imatges per televisió quan va ser increpat en un míting a Euskadi, i
ell va respondre als qui no el deixaven parlar que havia costat molt
aconseguir una democràcia en aquest país i que tothom havia de
poder expressar lliurement les seves idees. Fou assassinat el dia 21
de novembre de 2000 per individus incapaços d’entendre aquest
sentit de la democràcia.
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L’altre nom de carrer que es proposa és el de Salvador Espriu,
novel·lista, dramaturg i poeta català nascut a Santa Coloma de
Farners, comarca de La Selva, l’any 1913. De la seva producció
literària podem destacar “Ronda de mort a Sinera” o “Una altra
Fedra, si us plau”. El reconeixement a la seva obra ha fet que fos
proposat per al premi Nobel en diverses ocasions. Per la seva
importància i el paper que ocupa dins les lletres i cultura catalanes
considerem adient dedicar un carrer de Sant Celoni a la seva
persona.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que recentment han finalitzat les obres d’urbanització del
sector P-11, anomenat “Residencial Esports” de Sant Celoni.

Atès que el desenvolupament d’aquest nou sector ha comportat
l’obertura de bell nou de diversos carrers que han passat a
integrar-se al sector urbà de la vila, circumstància que per motius
obvis genera la necessitat de procedir a la seva nomenclatura.

Atès que el traçat de gran part dels carrers del sector “Residencial
Esports” representa la continuació de carrers urbans ja existents a
l’entorn del sector, per la qual cosa, i com és de tota lògica,
portaran el nom del carrer del que en són continuació.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 17 de desembre de 1998
va prendre l’acord de posar el nom d’ “Onze de setembre” a un
dels carrers del sector “Residencial Esports”.

Atès que resten encara dos carrers més per donar nom, a fi de
completar la nomenclatura de la totalitat dels vials del sector.

Atès que és voluntat d’aquest Consistori que aquests dos carrers
portin respectivament els noms de “Carrer d’Ernest Lluch” i “Carrer
de Salvador Espriu”, en reconeixement i homenatge a les seves
persones.

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

Primer.- Aprovar inicialment la nomenclatura de dos carrers de
nova creació situats al sector “Residencial Esports” d’aquesta vila,
de manera que passin a anomenar-se:

• Carrer d’Ernest Lluch
• Carrer de Salvador Espriu

La situació geogràfica concreta d’aquests carrers es grafia en el
plànol que obra a l’expedient, i que s’arxiva amb la corresponent
diligència d’aprovació.

Segon.- Sotmetre-ho a un termini d'informació pública de vint
dies, prèvia publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler d'anuncis de la corporació, per tal que
qualsevol persona interessada pugui presentar les observacions o
suggeriments que consideri convenients, amb el benentès de que si
transcorregut aquest període de temps, no s'ha formulat cap
observació o suggeriment, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva,
sense necessitat de nova aprovació en forma expressa.

Tercer.- Aprovat definitivament l'expedient, comunicar l'acord a
Correus i Telègrafs, Comissaria de Policia, Prefectura Provincial de
Tràfic, Delegació d'Hisenda, Registre de la Propietat, Delegació
Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística, Institut d'Estadística
de Catalunya companyies de serveis com Fecsa-Enher i Sorea, i a
la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Celoni, així com a la
resta d'entitats, agrupacions locals i institucions interessades.

Quart.- Facultar el Sr. alcalde per a que pugui subscriure tots els
documents necessaris per a l'efectivitat dels precedents acords.

11.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT PER A
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ DE
RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA DE LA VIA PÚBLICA AL
TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI.
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El Sr. alcalde explica que aquest mes de desembre s’acaba el
termini de l’actual concessió dels serveis de recollida
d’escombraries i neteja viària. S’engega ara l’expedient de
contractació per a una nova concessió, en la licitació de la qual
poden presentar-se totes aquelles empreses que ho creguin
convenient i que compleixen els requisits exigits. La nova concessió
es farà per un termini de 8 anys i s’estén també als sectors de
recent urbanització de Sant Celoni, així com al nucli de La Batllòria.
Igualment el contracte incorpora també la recollida de la fracció
orgànica, de paper i cartró i dels objectes voluminosos. Pretenem
que el servei guanyi en qualitat i es millori l’aspecte del municipi,
tenint cura, per exemple, de la zona al voltant dels contenidors per
a evitar que s’acumulin residus al terra. Es continuarà amb l’actual
horari de recollida, però es farà una prova pilot consistent en
recollir les escombraries també en diumenge a canvi de no fer-ho
un dia entre setmana, per a evitar els grans volums de deixalles
que s’acumulen els caps de setmana.

El Sr. Alsina diu que el grup municipal d’ERC votarà a favor
d’aquest punt. Durant els darrers 7 anys el tema de la recollida
d’escombraries i la neteja viària ha sigut motiu d’insistència per
part del nostre grup davant l’equip de govern, perquè entenem que
el servei que es ve prestant és força deficitari per culpa de les
bases que es van redactar en el seu moment. L’experiència dels
darrers anys ha fet que les bases del nou concurs siguin molt més
treballades i ens permetin tenir un servei de bastant més qualitat,
amb el resultat que puguem gaudir d’un poble més net. He tingut –
diu- la paciència de llegir-me les 100 pàgines de què consten les
bases i he pogut comentat algun punt amb tècnics de la Rectoria
Vella, i considero que s’ha fet una bona feina. L’única cosa que
voldria és que en les bases jurídiques del concurs s’incorporés una
clàusula per deixar oberta la possibilitat de mancomunar el servei
amb altres pobles del voltant per a un major benefici de tots.

El Sr. alcalde diu que els temps van canviant i les exigències també
són unes altres. Per això, després de l’experiència dels darrers 7
anys, l’equip de govern ha cregut que s’havia de fer un plec de
clàusules més extens i complet. En una enquesta científica sobre el
grau de satisfacció dels ciutadans de la gestió del municipi, el tema
de les escombraries i neteja viària està força ben valorat. Malgrat
això, hem considerat que s’havia de fer un salt qualitatiu i per això
s’ha elaborat un plec més rigorós, que haurà de complir l’empresa
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que resulti adjudicatària del servei. Cal dir, però, que aquest millor
servei representarà un major esforç econòmic perquè s’incrementa
el cost actual en més de 36 milions de pessetes. Per altra part, es
pot estudiar a nivell jurídic la viabilitat de la proposta del Sr. Alsina
de mancomunar el servei amb altres pobles de l’entorn.

El Sr. Figueras diu que el grup municipal de CiU no ha pogut fer
una anàlisi tan acurada de l’expedient com han fet l’equip de
govern i el grup municipal d’ERC, però creiem que la millora del
servei pot ser positiva i hi donem un vot de confiança. Per això
votarem a favor de la proposta, com sigui que es tracta de
l’aprovació inicial i, si és detectés alguna qüestió que pogués ser
millorada, ja s’aportaria.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni presta, de conformitat amb el
que disposa l’article 26.1 a i b)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, el servei de recollida i
tractament de residus sòlids urbans, així com la neteja i
conservació de les vies públiques.

Atès el contracte administratiu adjudicat en data 30 de maig de 1996
i signat entre aquest ajuntament i la mercantil Concesionaria
Barcelonesa SA en data 20 de juny de 1996, als efectes de la gestió
del servei públic de recollida i transport d’escombraries, neteja viària
i recollida i transport d’objectes voluminosos, cartró, vidre i paper en
règim de concessió.

Atès que de conformitat amb l’article 3r del plec de clàusules de la
concessió, el contracte expira el dia 31 de desembre de 2002.

Atès que el plec de clàusules de la concessió no estableix la
possibilitat de prorroga del contracte, per la qual cosa en data 22 de
maig de 2002 es va comunicar a la concessionària la finalització del
contracte i la incoació del corresponent expedient per a la conclusió
d’un nou contracte.

Atès que respecte de La Batllòria, aquest servei es presta també de
manera indirecta a través d’un contracte administratiu de gestió de
servei públic subscrit en data 27 de febrer de 1998 amb el Sr. Joan
Bruguera Pesaferrer.
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Atès que aquest contracte també expira en data 31 de desembre de
2002, sense possibilitat de pròrroga.

Atès que el Sr. alcalde a la seva resolució de data 10 d’octubre de
2002, va declarar que en data 31 de desembre de 2002 es produiria
la finalització del contracte actualment vigent per a la gestió del
servei a La Batllòria i va incoar nou expedient per a la contractació
de la gestió del servei.

Atès que per part de l’àrea de Medi Ambient s’ha redactat el projecte
de gestió integral del servei que engloba, per a tot el municipi, els
serveis següents:

• Recollida i transport de residus sòlids urbans
• Recollida i transport de la fracció de matèria orgànica
• Recollida i transport d’objectes voluminosos
• Recollida i transport de paper i cartró
• Neteja viària

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

D’acord amb tot l’anterior i a proposta la Comissió informativa
d'Urbanisme, Medi Ambient, Manteniment i Serveis, La Batllòria i
Governació, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant licitació
pel sistema de concurs i procediment obert, per a la gestió dels
serveis de recollida i transport de residus sòlids urbans, matèria
orgànica, objectes voluminosos, paper-cartró i de la neteja viària al
municipi de Sant Celoni, que inclou el plec de prescripcions
tècniques així com de clàusules administratives particulars, i
procedir a la seva exposició pública pel termini de vint dies, per tal
que es puguin presentar reclamacions, prèvia publicació del
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Segon.- Simultàniament, dins el termini d’exposició del plec de
clàusules administratives particulars s’anunciarà la licitació en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, si bé la licitació s’ajornarà en el supòsit que es
presentin reclamacions contra el referit plec de clàusules.
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Tercer.- Ampliar, als efectes del que disposa l’article 155.3 i 5 de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, el número d’anualitats a que poden aplicar-se les despeses
referides a l’expedient de contractació de gestió de serveis públics
que s’aprova a un total de vuit, supeditant sempre l’autorització de
les despeses corresponents a l’existència de crèdit que per a cada
exercici autoritzin els respectius pressupostos.

Quart.- 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.

12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS COMPLEMENTS
ESPECÍFICS I DE DESTÍ DE DIVERSOS LLOCS DE TREBALL
INCLOSOS A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE
LA CORPORACIÓ.

Pren la paraula el Sr. Comas i diu que el grup municipal d’IC-V
entén que aquesta valoració de determinats llocs de treball sembla
un acte discriminatori respecte a la resta de treballadors de la
plantilla, quan tenim la valoració de llocs de treball de l’ajuntament
recorreguda judicialment. Per altra part, també m’estranya –diu-
que el lloc de treball de sergent de la Policia Local tingui un
complement específic de 3 milions de pessetes i el de tècnic de
Recursos Humans de 2,3 milions de pessetes, quan, per contra, en
la valoració de llocs de treball el sergent té 433 punts Hay i el
tècnic de Recursos Humans en té 727. Voldria que el regidor de
Personal expliqués el perquè d’aquesta contradicció.

El Sr. Capote explica que l’estructura salarial dels funcionaris de
l’Administració pública consta de tres conceptes: per una part, les
retribucions bàsiques i el complement de destí (que vénen marcats
des del govern central i que són iguals per a tot l’Estat espanyol), i
per altra part, el complement específic (que l’estableix la pròpia
corporació). Aquest complement específic és la causa de les
diferencies de sou que podem trobar en dos ajuntaments diferents
per a un mateix tipus de lloc de treball.

L’ajuntament podia haver modificat aquests complements
específics de forma discrecional a través del capítol 1 del
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pressupost municipal, però hem preferit fer-ho d’una manera molt
més transparent i basant-nos en la valoració de llocs de treball,
una eina perfectament vàlida en el seu contingut, malgrat estar
recorreguda per la Delegació del Govern pel que fa a les seves
implicacions econòmiques. No fem res il·legal, tal i com pot
comprovar-se en els informes positius del secretari i l’interventor
municipals.

Respecte del que ha dit el Sr. Comas –continua explicant el Sr.
Capote- les diferències en els complementes específics del sergent
de la Policia Local, de l’arquitecte i del tècnic de Recursos Humans
són degudes a les particularitats de cada lloc de treball (les hores
de jornada laboral, la disponibilitat per als caps de setmana...). Per
altra part, no és cert que aquest acord discrimini a la resta de
treballadors perquè s’ha fet en base a uns criteris tècnics (la
valoració de llocs de treball) i no pas polítics, i s’ha comptat amb el
vistiplau del Comitè de personal, on hi són representats els
sindicats majoritaris UGT i CCOO.

El Sr. Comas llegeix una part de l’informe que figura a l’expedient
on es diu “l’ajuntament de Sant Celoni mai no ha elaborat fins a la
referida al punt precedent, una relació dels llocs de treball seguint
cap metodologia tècnica, la qual cosa suposa un fet singular i
excepcional”. Pregunta amb quin criteri es feien abans les
modificacions de complements específics, si és la primera vegada
que es disposa d’una valoració.

El Sr. Capote respon que fins ara es feia d’una forma discrecional a
través del capítol 1 del pressupost municipal. Enguany ens hem
basat en una eina que és correcta (les puntuacions que figuren en
la valoració de llocs de treball) perquè pensem que pot ser molt
més clar i entenedor. No hi ha res a amagar i, si el Sr. Comas té
algun dubte, pot anar a parlar amb els representants legals dels
treballadors per a que li expliquin millor.

El Sr. Comas diu que ell només vol aclarir les coses. Jo –diu- no
tinc res en contra del regidor de Personal ni dels treballadors de
l’ajuntament. Però si s’aprova un complement específic de 3
milions de pessetes anuals per al sergent de policia, la puja global
del sou d’aquest treballador és bàrbara.
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El Sr. alcalde explica que es fa una revisió del complement
específic que ja tenia aquest lloc de treball, per a adequar-lo a les
funcions que desenvolupa actualment. Però l’increment de sou no
és de 3 milions de pessetes sinó de la diferència entre el
complement específic anterior i el nou. Per altra part, en referència
als sous dels funcionaris de l’ajuntament de Sant Celoni, val a dir
que estan a la banda mitja del sous que es cobren als ajuntaments
de la província, segons un estudi comparatiu que fa cada any la
Diputació de Barcelona, i que està a la vostra disposició.

El Sr. Capote indica que la gent que ocupa aquests llocs de treball
ja cobraven un complement específic, llevat de l’arquitecte que és
una plaça que s’ha creat (abans cobrava per factures que
s’imputaven al capítol 2 del pressupost). Com ha explicat el Sr.
alcalde, per les altres places els increments de sou seran només
per l’import de la diferència amb el nou complement específic.

Intervé el Sr. Alsina i diu que el grup municipal d’ERC s’abstindrà
en la votació per entendre que no han d’interferir en la relació
entre els representats dels treballadors i l’ajuntament. Agraïm al
regidor de Recursos Humans la transparència de què ha parlat,
malgrat que ens costi d’entendre un tema tan complex com aquest.
El dia que el grup municipal d’ERC pugui governar, suposo que ho
entendrem millor perquè ho viurem més directament.

El Sr. Figueras diu que, escoltant l’explicació del Sr. Capote i
mirant l’informe del tècnic de personal, hi ha una cosa que no
entén. En els antecedents de fet d’aquest informe es diu que “es
proposa per part del regidor de personal la modificació d’un
complement de destinació i l’establiment de determinats
complements específics per a llocs de treballs que no en tenien, i
que es troben en procés de selecció per cobrir les vacances
existents”. Abans heu dit que aquests llocs de treball ja tenien el
seu complement específic, quan en aquest informe es diu el
contrari. No queda clar...

El Sr. Capote explica que la plaça d’arquitecte és la única que no
disposava de complement específic perquè s’ha creat nova. Els
llocs de treball de jardiner i de tècnic de Recursos Humans ja
existien, però estaven ocupats per persones amb contractes
laborals, que recentment han aprovat les oposicions i han passat a
ser personal fix.
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El Sr. alcalde diu que potser el redactat de l’informe no està prou
encertat. El que hem de tenir clar és que són llocs de treball que
s’han cobert a través d’un procés de selecció i que ara, en base a la
valoració de llocs de treball (i no de manera arbitrària), se’ls vol
aplicar un complement específic, no pensant en les persones sinó
en el lloc de treball. És simplement una qüestió tècnica.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que en data 28 de novembre de 2002 per part de la Regidoria
de personal s’emet memòria en la qual es proposa l’assignació dels
complements específics corresponents a diversos llocs de treball,
concretament:

• Sergent de la Policia Local (coordinador de serveis)
• Arquitecte
• Tècnic de Recursos Humans
• Oficial jardiner

Atès que a la mateixa memòria es justifica la iniciativa pel fet que
aquestes vacants són de nova creació a la plantilla i, per aquest
motiu no tenen assignat complement específic, sense que tampoc
es puguin equiparar a d’altres llocs de treball perquè no existeixen
d’altres anàlegs.

Atès que seguint aquest raonament el regidor de personal efectua
una valoració en funció del conjunt de condicions salarials i les
condicions inherents al desenvolupament dels llocs de treball
arribant a l’assignació d’uns punts anomenats Hay als quals
s’aparella un determinat complement específic. Es proposa en
definitiva l’assignació d’un determinat complement específic.

Atès que, al mateix temps, basant-se en què en l’actualitat els dos
llocs de treball de sergent de la Policia Local i el lloc de treball de
Sots-inspector Cap tenen assignat el nivell 18 com a complement
de destí, es proposa modificar aquest darrer assignant-li un nivell
20.

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals i
l’expedient instruït a l’efecte.
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A proposta de la Comissió informativa d'Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, per 10 vots a favor de la senyora
Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia,
Pujol, Checa, Casado i Arenas Vilà, i amb 7 abstencions de la
senyora Lechuga i dels senyors Figueras, Alsina, Segarra, Comas,
Gómez i Giol, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar, de conformitat amb l’article 170 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, els complements específics
anuals que s’especifiquen respecte dels llocs de treball següents:

• Sergent de la Policia Local (coordinador de serveis) 18.664,43 €
• Arquitecte......................................................... 11.515,91 €
• Tècnic de Recursos Humans ................................ 14.114,31 €
• Oficial jardiner..................................................... 6.800,52 €

Segon.- Aprovar, de conformitat amb els articles 166 i 167 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, el complement de destí
corresponent al lloc de treball de Sots-inspector Cap de la Policia
Local, de tal manera que li correspongui el nivell 20.

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.

~~~~~~~~~~

Abans de passar als punts corresponents al control de l’equip de
govern municipal, el Sr. alcalde anuncia la incorporació d’un
assumpte que es presenta a consideració del Ple per la via
d’urgència.

Es tracta, explica el Sr. alcalde, d’un tema que s’ha tancat tot just
avui, consistent en l’aprovació d’un conveni de col·laboració a
signar entre l’ajuntament de Sant Celoni i l’Arquebisbat de
Barcelona per a fer possible la restauració dels esgrafiats de la
façana de l’església de Sant Martí i la seva declaració com a bé
cultural d’interès nacional. Val a dir que el projecte tècnic ja ha
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estat aprovat i ara s’ha iniciat l’expedient de contractació per a
l’adjudicació de les obres. Fins i tot avui s’ha fet una reunió amb
diverses empreses de la vila per demanar la seva col·laboració en
el pla de patrocini i mecenatge per al finançament d’aquesta
restauració.

A continuació el Sr. alcalde llegeix el text de la proposta i, per
unanimitat, el Ple municipal acorda aprovar la seva urgència.

Es procedeix tot seguit a votar el contingut de la proposta, el text
de la qual es transcriu íntegrament a continuació:

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI A SIGNAR AMB
L’ARQUEBISBAT DE BARCELONA PER A LA DECLARACIÓ DE
L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MARTÍ COM A BÉ
CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL I PER A LA RESTAURACIÓ
DELS ESGRAFIATS DE LA FAÇANA PRINCIPAL.

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni és un ferm promotor de la
protecció i valoració del patrimoni històric i arquitectònic local, com
així ho demostra la incorporació del Catàleg del Patrimoni Històric
Artístic de Sant Celoni al text refós del Pla general d’ordenació
urbana, aprovat l’any 1997.

Atès que, en aquest sentit, no només s’ha avançat en la
consolidació de la memòria cultural, sinó que, amb intervencions
com les realitzades als edificis de la Rectoria Vella, l’Escorxador o la
Tèrmica, s’han posat de costat la recuperació patrimonial i la
funcionalitat de serveis a l’abast de la ciutadania, en escenaris
altament suggerents i, més encara, el desvetllament d’atractius de
tall turístic –i per tant de dinamització econòmica- de molt valor
per a la projecció del municipi.

Atès que la façana principal de l’església parroquial de Sant Martí
de Sant Celoni, aporta probablement l’element més emblemàtic del
municipi, tant des de la perspectiva de la seva vàlua patrimonial,
com d’imatge de la vila.

Atès que, conscient d’aquesta vàlua, i donada la manifesta situació
de deteriorament de l’esmentada façana, l’equip de govern
municipal va sol·licitar l’any 1999 el suport del Servei de Patrimoni
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Arquitectònic Local de l’Àrea de Cooperació de la Diputació de
Barcelona, per a la valoració de les actuacions que caldria
escometre per a restaurar-la.

Atès que la resposta positiva de la Diputació es va materialitzar en
l’encàrrec de l’elaboració del projecte executiu de restauració de la
façana, encomanat per l’ens provincial a l’arquitecte Joan
Casadevall Serra.

Atès que l’any 2001 la Diputació va lliurar aquest projecte a
l’ajuntament de Sant Celoni, qui tot seguit el va posar a disposició
de l'Arquebisbat de Barcelona, institució propietària de l’edifici, per
tal d’avançar en l'eventual cooperació per a una intervenció de
rehabilitació.

Atès que l’Arquebisbat de Barcelona ha mantingut una activa
intervenció per a la conservació del patrimoni cultural de la seva
propietat i ha manifestat el seu interès per la restauració de la
façana de l’església parroquial de Sant Martí de Sant Celoni, amb la
circumstància afegida de què l’any 2003 es commemorarà el 300
aniversari de la consagració de l’església, un fet que aporta sens
dubte, un estímul afegit per a intervenció.

Atès que són principis rectors del conveni, la voluntat de les
institucions signants de restaurar i de conservar els esgrafiats
barrocs de la façana principal de l’església parroquial de Sant Martí
de Sant Celoni, sobre la base de que la seva vàlua històrico-cultural
ateny al patrimoni cultural comú, tot en base al projecte tècnic de
restauració redactat per l’arquitecte Joan Casadevall Serra.

Atès que, així mateix, en l’esborrany de conveni a signar
l’ajuntament de Sant Celoni i l’Arquebisbat de Barcelona reconeixen
la idoneïtat de promoure conjuntament davant la Generalitat, tal
com preveu el capítol I de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural
Català, la declaració de l’església parroquial de Sant Martí com a Bé
Cultural d’Interès Nacional, en la classe Monument històric, amb la
finalitat de garantir-ne la màxima protecció.

És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, el Ple
municipal ACORDA:
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Primer.- Aprovar el conveni a signar amb l'Arquebisbat de Barcelona
per a per a la restauració dels esgrafiats de la façana principal de
l’Església parroquial de Sant Martí de Sant Celoni i per a la seva
declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional.

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Arquebisbat de Barcelona i a
la Diputació Provincial, per al seu coneixement i als efectes
oportuns.

Tercer.- Autoritzar el Sr. alcalde per a que pugui procedir a la
signatura del referit conveni.

~~~~~~~~~~

El Sr. alcalde informa que a continuació es presenten a
consideració del Ple dues mocions per la via d’urgència.

Pren la paraula el Sr. Arenas Serra i diu que la primera de les
mocions és per reivindicar la viabilitat dels plans d’ocupació com a
programa d’inclusió social. Com ja es va comentar a la Comissió
informativa, es tracta de denunciar l’evolució que han sofert els
plans d’ocupació en els darrers anys, en detriment de
l’Administració local. Primer va ser el govern de l’Estat qui va
canviar el sistema i després ha sigut la Generalitat de Catalunya
qui no ha dut a terme els compromisos adquirits amb els sindicats i
les entitats municipalistes. La qüestió és que enguany s’han produït
moltes menys contractacions (només 1.500 enfront de les 4.500
anuals dels darrers exercicis). Això comportarà que una gran part
de la dotació econòmica disponible per a plans d’ocupació torni a
Madrid, sense haver repercutit en allò que més interessa, que és la
reinserció laboral de les persones.

El Sr. Arenas Serra procedeix a llegir els acords proposats en la
moció.

Seguidament el Sr. alcalde pregunta als grups municipals si estan
d’acord en declarar la urgència de la moció, la qual resulta
aprovada per unanimitat de tots els assistents.
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El Sr. Figueras indica que en el punt 3r dels acords que es
proposen es diu “Que els pressupostos de la Generalitat de
Catalunya pel 2003 dotin suficientment una partida per a plans
d’ocupació amb recursos propis que permeti el seu cofinançament
tant pel que fa a l’anualitat del 2002, com la del 2003”. És que té
un caràcter retroactiu? pregunta.

El Sr. alcalde explica que fins ara els plans d’ocupació venien
dotats pràcticament al 100% des del govern de Madrid. Però la Llei
12/2001, de reforma del mercat de treball, ha fet que els
ajuntaments haguem de fer un esforç econòmic suplementari en
aquest tipus de contractacions. Per això demanem que aquest
esforç dels ajuntaments per corregir el tema de l’atur també el faci
el govern de la Generalitat, i per això es planteja l’acord a què es
refereix el Sr. Figueras. Per altra part, s’està posant de manifest
que no s’ha millorat gens ni mica des de que a l’Administració
autonòmica se li han traspassat serveis en matèria laboral (plans
d’ocupació, pactes territorials...). Creiem que és un greu error que
s’hagin de retornar l’Administració central uns diners que podrien
ser utilitzats per a crear ocupació i formar gent que ho necessita.

El Sr. Gómez diu que no acaba d’entendre tot aquest tema.
Pregunta si aquesta moció va referida a tot l’embolic amb els plans
de formació laboral, on els sindicats cobraven per uns cursets que
no es realitzaven.

El Sr. alcalde indica que no té res a veure amb això. Els plans
d’ocupació pretenen la reinserció de persones al món laboral a
través de la seva contractació per l’Administració local.

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

Es procedeix a votar el contingut de la moció, el text de la qual es
transcriu textualment a continuació:

MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I
IC-V PER LA VIABILITAT DELS  PLANS D’OCUPACIÓ COM A
PROGRAMA D’INCLUSIÓ SOCIAL.

El passat mes d’abril del Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya va reconèixer el fracàs de la primera convocatòria
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dels plans d’ocupació pel 2002 i es comprometia a debatre
novament la seva regulació atenent dues necessitats com són la
lluita contra l’exclusió social i la participació de l’administració local
en les tasques de reinserció laboral.

Fins al cap de tres mesos no es va presentar davant el Consell de
direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una proposta
d’acord per a la inclusió que estableix una regulació específica per
a persones en atur contractades mitjançant la modalitat de
contractes temporals d’inserció, garantint una retribució per temps
de treball efectiu i un període de formació dins la jornada de
treball.

Aquesta proposta es va consensuar entre el Departament de
Treball, els sindicats i les entitats municipalistes, tenint en compte
la programació de l’objectiu 3 del FSE que contempla actuacions
d’oportunitat d’integració als col·lectius amb risc d’exclusió del
mercat de treball mitjançant accions de formació i orientació.

Al mes de novembre el Departament  de Treball ha presentat un
nou text de conveni que no contempla específicament el
finançament de l’acció formativa i comporta un cost molt
significatiu pels pressupostos locals mentre que Treball no aporta
cap recurs propi. Per altra part la Patronal s’absté de la signatura
del conveni per la qual cosa difícilment aquest podrà tenir una
virtualitat en la pràctica.

Els plans d’ocupació van néixer a l’etapa de la Generalitat
provisional des de la iniciativa local i amb la participació dels
sindicats, per facilitar l’experiència en el treball de persones en risc
d’exclusió i afavorir la seva inserció laboral en moments d’alts
nivells d’ocupació.

Com a conseqüència de la Llei 12/2001, de reforma del mercat de
treball, l’Estat ha traslladat a les administracions locals un
sobrecost en els seus pressupostos imposant una normativa que
defuig la ineludible responsabilitat de l’Estat en matèria de plans
d’ocupació.

El Departament de Treball demora l’aplicació d’una solució i
aquesta situació s’emmarca dins un procés de deficient nivell
d’execució pressupostaria dels fons que disposa el Departament,
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que afecta als plans d’ocupació i al conjunt de programes
d’ocupació.

El nombre de contractacions resultants de les sol·licitud
presentades a la primera convocatòria dels plans seria només de
1.546, sense descomptar les renúncies per impossibilitat efectiva
de cofinançament, quan en les darrers anys es situava en 4.553
contractacions, i això comporta aplicar només 5,5 milions d’euros,
un 14,4 % d’una dotació disponible pel 2003 xifrada en 38 milions
d’euros.

Els pressupostos de la Generalitat no destinen cap aportació pròpia
als plans d’ocupació i això comporta que el seu cofinançament ha
d’anar a càrrec dels municipis.

L’evolució clara de desacceleració del cicle econòmic i d’increment
de les taxes d’atur comporta la necessitat de posar un major
accent en les mesures d’inclusió social.

És per tot això que, per 14 vots a favor de la senyora Gener i dels
senyors Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa,
Casado, Arenas Vilà, Alsina, Segarra, Comas i Giol, i amb 3 vots en
contra de la senyora Lechuga i dels senyors Figueras i Gómez, el
Ple municipal ACORDA:

Primer.- Instar al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya a:

1. La resolució immediata de la segona convocatòria del plans
d’ocupació en els termes acordats entre Treball, els sindicats
i les entitats municipalistes, amb participació dels
representants de les organitzacions empresarials.

2. L’activació urgent de tots el programes pendents que
compten amb fons pel seu finançament amb la finalitat
d’executar tot els recursos disponibles per a polítiques
d’ocupació, i molt especialment pel que fa als tallers
d’ocupació, els pactes territorials i els plans d’ocupació.

3. Que els pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2003
dotin suficientment una partida per a plans d’ocupació amb
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recursos propis que permeti el seu cofinançament tant pel
que fa a l’anualitat del 2002, com la del 2003.

4. Que traslladi al Ministeri de Treball la proposta de modificació
de l’article 9 de la Llei 12/2001, de reforma laboral, en els
aspectes relatius al contracte d’inserció que impliquen
traslladar als ajuntaments el sobrecost addicional per al
finançament del programa de plans d’ocupació.

5. Que es constitueixi immediatament el Servei d’Ocupació de
Catalunya.

Segon.- Trametre aquesta moció, un cop aprovada, al
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i comunicar-
ho també a la Federació de Municipis de Catalunya.

~~~~~~~~~~

El Sr. alcalde informa que es passa ara a tractar la segona de les
dues mocions presentades i dóna la paraula al portaveu del grup
municipal d’ERC.

El Sr. Alsina explica que el grup municipal d’ERC ha presentat una
moció per a que s’implanti un servei municipal de transport urbà de
viatgers entre tots els barris de Sant Celoni i també La Batllòria,
servei –diu- que creiem molt necessari. El text de la moció s’ha
consensuat amb l’equip de govern, que paral·lelament resulta que
ja estava treballant també en aquest tema, cosa que ens ha
sorprès gratament. El text final de la moció és el que ara es
presenta, tot desitjant que la resta de grups municipals també s’hi
vulguin afegir.

Seguidament el Sr. Alsina procedeix a llegir el contingut de la
moció que es proposa.

El Sr. Figueras manifesta que el grup municipal de CiU està d’acord
amb el contingut de la moció.

El Sr. alcalde explica que la implantació d’un servei de transport
públic urbà no figurava en cap dels programes que els grups
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polítics van presentar a les passades eleccions municipals perquè
aleshores encara no s’havia desenvolupat tota la qüestió de la
tarifa integral de transport pel que fa a la segona corona de l’àrea
metropolitana. A partir de que Sant Celoni va entrar a formar part
de les zones amb bitllet de tarifa integrada, vam creure que s’havia
de començar a treballar per fer possible un servei regular de
transport públic urbà. S’han estudiat diferents aspectes d’aquest
tema: quin podia ser el trajecte més oportú, les parades més
adequades, la freqüència de pas del bus... S’han mantingut
contactes amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que ens
ha proporcionat el seu assessorament. La implantació d’aquest
servei representarà un esforç econòmic important per a
l’ajuntament, però considerem que serà positiu per a Sant Celoni
perquè complementarà el servei que es presta des d’ATM a la
nostra comarca (les línies Sant Celoni–Santa Maria de
Palautordera-Sant Esteve de Palautordera, Sant Celoni–
Vallgorguina, Sant Celoni-Mosqueroles i Sant Celoni-Gualba).

L’expedient per a la implantació del servei de bus urbà ja està força
avançat. Es va començar abans de l’estiu i al setembre es va dictar
un decret per a què tirés endavant. Esperem que dins el proper
mes de gener es pugui portar al Ple per a la seva aprovació. La
idea és que l’any 2003 comenci a funcionar aquest servei.

Després d’aquestes intervencions es procedeix a votar la urgència
de la moció, la qual queda aprovada per unanimitat de tots els
assistents.

A continuació es posa a votació el seu contingut, que diu
textualment:

PROPOSTA PER DONAR SUPORT A l’EQUIP DE GOVERN PER
INSTAURAR UN SERVEI DE TRANSPORT MUNICIPAL DE
VIATGERS.

Els grups municipals de l’ajuntament de Sant Celoni, d'acord amb
allò que preveu l’article 103 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, presenten al Ple per a la
seva aprovació, si s'escau, la següent proposta de resolució:

Atès que el creixement de població que Sant Celoni i La Batllòria
estan tenint i que continuarà en els propers anys, així com la
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urbanització de diferents sectors del poble, fan que les persones
amb problemes de mobilitat o que no tenen cotxe, no es puguin
traslladar als diferents punts del poble i a La Batllòria o a l’inrevés.

Atès que aquesta situació comporta la utilització del cotxe privat
per a poder desplaçar-se, amb tots els inconvenients que això
comporta per a la circulació i l’aparcament.

Atès que el que volem és aconseguir una disminució en la
utilització del cotxe privat i una integració entre els barris, així com
potenciar el comerç local, hem de tenir alternatives de transport
públic, que ens permetin l’enllaç amb d’altres mitjans de transport
(RENFE, línies d’ATM, etc.), que ens permetin accedir al polígons
industrials, que ens permetin l’enllaç amb les diferents zones del
nostre municipi i amb els pobles veïns, i que ens permetin reduir la
problemàtica d’aparcament que té Sant Celoni.

Atès que des de l’equip de govern s’ha iniciat l’estudi per a
implantar el servei municipal de transport públic a Sant Celoni,
amb l’assessorament d’ATM.

Atès que s’ha presentat el Pla de Serveis de Transport Públic
Col·lectiu 2002-2005 del Vallès Oriental i que l’ajuntament ha fet
al·legacions perquè la línia fins a Gualba continuï el seu recorregut
fins a La Batllòria.

Per tot això, per unanimitat, el Ple de l’ajuntament de Sant Celoni
ACORDA:

Primer.- Dotar al municipi de Sant Celoni, l’any 2003, d’un Servei
de Transport Públic Municipal entre les diferents zones de Sant
Celoni i La Batllòria.

Segon.- Publicar al butlletí “La Casa de la Vila”, la presa d'aquest
acord.

~~~~~~~~~~

13.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES
DE LA CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.
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L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la següent
correspondència rebuda darrerament a l'ajuntament de Sant
Celoni, i la corporació se’n dóna per assabentada:

 Una nota d’agraïment del conseller de Medi Ambient, Hble.
Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas, acompanyada d’un CD amb
un recull fotogràfic de la visita que va realitzar al nostre
municipi el passat 26 de juny, amb motiu de la presentació
del Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2002.

 Una nota del president del club de Futbol de la Real Sociedad
de San Sebastián, agraint les atencions i l’hospitalitat rebuda
en la seva visita a Sant Celoni del passat 5 de novembre.

 Un escrit de la Hble. Sra. Núria de Gispert i Català informant
que deixa el càrrec de consellera de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, per passar a
incorporar-se al capdavant de la Conselleria de Justícia i
Interior.

 Un escrit de la Sra. Rosa Barenys comunicant que, per
motius de jubilació laboral, ha cessat del càrrec de presidenta
del Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat
(CRID), malgrat que continuarà formant part del consorci des
de la funció de vocal.

 Una carta del Sr. Jordi Terrades i Santacreu, Diputat al
Parlament de Catalunya pel Grup Socialistes – Ciutadans pel
Canvi, informant que la proposició no de llei presentada pel
seu grup en la que es demanava instaurar un servei
d’urgències de pediatria a l’Hospital de Sant Celoni, va ser
rebutjada pel Parlament amb els vots contraris de CiU i PP.

 Una carta de la Institució cívica i de pensament Joan Fuster
agraint la col·laboració de l’ajuntament de Sant Celoni amb el
Casal Jaume I de Llíria. Alhora, es convida l’Alcaldia a assistir
a la inauguració del Centre Ovidi Montllor d’Alcoi, on es
col·locarà una placa dissenyada per l’escultor Andreu Alfaro
en la que constaran inscrites més de 60 entitats i municipis
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que han col·laborat amb la Xarxa de Casals Jaume I, entre
ells el nostre ajuntament.

 Una nota de l’Organització pel Multilingüisme agraint
l’adhesió de l’ajuntament de Sant Celoni a la campanya
“Segells plurals”, l’objectiu de la qual és aconseguir la
incorporació de totes les llengües de l’Estat espanyol als
segells de correus.

 Una nota de l’Hble. Sr. Josep M. Pelegrí i Aixut comunicant el
seu recent nomenament com a conseller de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, i
posant-se a disposició d’aquesta corporació en allò que
puguem necessitar.

 Una carta de la presidenta de la Fundació Esclerosi Múltiple
agraint l’aportació efectuada per l’ajuntament de Sant Celoni
en concepte de donatiu destinat a les activitats que promou
aquesta fundació.

 Un escrit de l’equip directiu del CEIP Montnegre de La
Batllòria en el que es relacionen alguns dels projectes
engegats a l’escola en els darrers temps, molts dels quals,
diuen, han estat possibles gràcies a l’acció de la Regidoria de
La Batllòria; alhora, demanen la col·laboració municipal per a
la confecció d’un tríptic informatiu del centre, a manera de
carta de presentació.

 Una carta del president de la Diputació de Barcelona, Excm.
Sr. Manuel Royes, comunicant la concessió d’un ajut
econòmic de 240.405 € per a la remodelació del camp
d’esports, en el marc del Protocol General “Xarxa Barcelona –
Municipis de Qualitat”.

 Una carta de la Sra. Carmen Tort-Martorell informant del seu
recent nomenament com a Directora General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya, i oferint la seva
col·laboració i esforç per treballar en favor del món local.

 Un escrit de l’Institut Català d’Energia comunicant la
concessió d’una subvenció de 2.190 € per a l’actuació
anomenada “Instal·lació solar tèrmica als vestidors de Can
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Sans”, en el marc del programa Pla d’Estalvi i Eficiència
Energètica de Catalunya 2002.

 Una carta de la Secretaria General de la Joventut de la
Generalitat de Catalunya valorant positivament el treball fet
des de l’ajuntament de Sant Celoni en matèria de joventut.
Així mateix, s’informa que per al proper exercici s’avançaran
els terminis per tal que els ajuntaments puguin demanar els
oportuns ajuts de cara a les propostes del Pla Local de
Joventut 2003.

 Un escrit del Sr. Albert Batlle, president delegat de l’àrea
d’Esports de la Diputació de Barcelona, comunicant la
concessió a l’ajuntament de Sant Celoni d’un ajut de 4.200 €
per a material esportiu destinat als clubs, associacions i
escoles del municipi.

14.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L'ALCALDIA I PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ EN ELS MESOS
D’OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2002.

L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions
dictades durant els mesos d’octubre i novembre de 2002 i la
corporació se’n dóna per assabentada:

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

DIA RESOLUCIÓ
01 Fer diferents anotacions a l’inventari municipal de béns
01 Acceptació de renúncia a una llicència d’activitats
01 Denegació d’una sol·licitud
01 Aprovant expedient de contractació per a l’elaboració de l’inventari
01 Concessió llicència d’obres a Clàssic Cafè SCP
01 Notificació tràmit d’audiència a un expedient de responsabilitat patrimonial
01 Alta padró d’habitants
01 Contractació d’un oficial de primera
01 Concessió d’una subvenció a Creu Roja
01 Aprovació d’una factura
01 Concessió de llicència de gual a Ambrosio Tirado
01 Concessió de llicència ambiental taller de serralleria Aluminox JM SCCL
01 Concessió de llicència d’instal·lació oficina bancària de la Caixa de Manlleu
01 Liquidacions taxa ocupació via pública juliol
01 Aprovació despesa construcció mur de formigó al C/ Sant Francesc
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01 Aprovació subvencions a diferents associacions relacionades amb sanitat
01 Generació de crèdit
02 Autorització a Enher
02 Concessió llicència d’obres a Caixa Manlleu
02 Autorització a Telefònica

  02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Aprovació despesa assegurança Nissan Micra
02 Atorgament de subvenció a la UBIC
02 Alta per omissió padró d’habitants
02 Concessió de llicència d’activitat de pastisseria a David Plana Mas
02 Aprovació d’una factura per treballs decoració carreta gegants de La Batllòria
02 Aprovació despesa subministrament de 80 plaques de nínxol
03 Autorització a Gas Natural
03 Alta padró d’habitants
03 Alta padró d’habitants
03 Alta padró d’habitants
03 Baixa padró d’habitants
03 Alta per omissió padró d’habitants
03 Alta per omissió padró d’habitants
03 Atorgant subvenció a l’ADF Forestec
04 Concessió d’una bestreta a la Fundació Acció Baix Montseny
04 Concessió llicència d’obres a David Plana Mas
04 Concessió llicència d’obres a Fermín Aparicio Alcantud
04 Concessió llicència d’obres a Gerardo Ruiz Argüeso
04 Concessió llicència d’obres a Jaume Campeny Catarineu
04 Concessió llicència d’obres a Jordi Deulofeu Serrat
04 Concessió llicència d’obres a Oriol Fradera Coll
04 Concessió llicència d’obres a Comunitat de veïns C/ Barcelona 16
04 Redefinició de zones d’aparcament regulat
04 Alta padró d’habitants
04 Aprovació relació de despeses
04 Liquidació de taxa per entrada de vehicles per obres
07 Designació de local per a les eleccions a cambres agràries
07 Autorització a Sorea SA per a  realitzar una connexió d’aigua al Pedrenyal
07 Facilitant còpia de les ordenances i memòria econòmica
07 Autorització a Gas Natural
07 Concessió llicència d’obres a Caterina Costa Rosés
07 Concessió llicència d’obres a Caterina Costa Rosés
07 Concessió llicència d’obres a Jaevam SL
07 Alienació de 16 revòlvers de la Policia Local
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Alta per omissió padró d’habitants
07 Alta per omissió padró d’habitants
07 Aprovant factura direcció obres vestuaris camp de futbol de Can Sans
07 Aprovant factura de Jaevam SL per enderroc d’edificació
07 Aprovant factures element escultòric 11 de setembre
07 Atorgant subvenció a Forestec
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08 Informació desfavorable prestació servei d’aigua
08 Autorització per donar de baixa una vehicle abandonat
08 Concessió llicència d’obres a Isabel Cuesta Pérez
08 Concessió llicència d’obres a Montserrat Mosoll Cortina
08 Requeriment a Telefònica per a la reparació d’un pal
08 Alta padró d’habitants
08 Alta padró d’habitants
08 Concessió d’un ajornament per pagar unes contribucions especials
08 Alta padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
09 Acceptar desistiment d’una llicència d’obres
09 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció
09 Autorització a Gas Natural
09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Aprovant despesa assegurança moto vespa B-7601 EW
09 Aprovant despesa assegurança moto Yamaha B-5025-LJ
09 Alta padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Aprovant despesa per la compra d’un estabilitzador
09 Aprovant certificació número 2 construcció pista tennis i paddel
10 Admetent desistiment Endesa a una llicència d’obres
10 Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
10 Denegant sol·licitud de responsabilitat patrimonial
10 Declarant dia de conclusió del contracte de recollida d’escombraries
10 Incoació d’expedient sancionador a Antonio León Rojas per infracció urbanística
10 Aprovant factures Aluminis KM-20 per treballs a l’escola Pallerola
10 Atorgant una bestreta a compte de subvenció al Club Handbol Sant Celoni
10 Baixa padró d’habitants
10 Aprovant expedient de contractació obres Ctra. de Gualba
10 Alta per omissió padró d’habitants
10 Aprovant concessió de subvenció al Fons Català de Cooperació
10 Aprovant despesa treballs impressió programa Festa Major
10 Aprovant despesa per compra de material informàtic divers
10 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció sobre la Festa Major
10 Aprovant transferències de crèdit
11 Facilitant unes fotocòpies
11 Declarant extingida la llicència per a la instal·lació d’un bar
11 Autorització a Gas Natural
11 Autorització a Gas Natural
11 Acceptant renúncia instal·lació comerç
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
11 Aprovant despesa treballs reforç ballestes camió Nissan
11 Baixa padró d’habitants
11 Contractació d’una auxiliar administrativa Punt d’Informació Juvenil
11 Contractació d’una auxiliar administrativa àrea Participació Ciutadana
11 Aprovant despesa per a l’adquisició de 20 pilones
11 Aprovant expedient de contractació per l’adequació de Sax Sala
13 Contractació d’un tècnic superior per a l’àrea de Recursos Humans
14 Declarant l’extinció de llicència de botiga de Rosa Colomer Illa
14 Declarant caducitat d’una llicència d’obres Concepció Grau Deumal
14 Autorització a Enher
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14 Declarant caducitat d’una llicència d’obres de J. M. Saula
14 Declarant caducitat d’una llicència d’obres Josep Pujadas Roura
14 Declarant extinció d’una llicència de bar de N. Abadal
14 Concessió de llicència d’obres a Teresa Casademont Duran
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Baixa padró d’habitants
14 Aprovant una relació de despeses
14 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció
15 Concessió d’una bestreta a un treballador
15 Autorització a Enher
15 Autorització a Enher
15 Autorització a Gas Natural
15 Denegant petició d’anul·lar una plaça d’estacionament del C/ Sant Pere 32
15 Aprovant senyalització cantonada C/ Sant Jordi – C/ Sant Joan
15 Concessió llicència d’obres a Joaquim Oller Sibina
15 Retornar una quantitat ingressada per error d’una llicència d’obres
15 Concessió llicència d’obres a M. Assumpció Rabassa Saurí
15 Prenent coneixement informe Intervenció Piscina Municipal
15 Alienació de set màquines velles de jardineria
15 Facilitant fotocòpies d’una al·legació
15 Acceptant renúncia llicència entrada vehicles R. Sant Martí
15 Incoació d’expedient sancionador
15 Alta padró d’habitants
15 Baixa padró d’habitants
15 Alta per omissió padró d’habitants
15 Aprovant liquidació reserva via pública A. Arenas
16 Concessió llicència primera ocupació a Les Feixes de Can Matas
16 Autorització a Enher
16 Autorització a Gas Natural
16 Declarant caducitat d’una llicència d’obres
16 Denegant llicència instal·lació pal a Telefònica
16 Alta padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Alta per omissió padró d’habitants
16 Aprovant factura Jaevam SL reasfaltat Av. De la Pau
16 Atorgant diferents subvencions a Clubs Esportius
17 Concessió d’una bestreta a un treballadors
17 Aixecant ajornament del concurs d’obres de reordenació del camp d’esports
17 Declarant extinció llicència d’activitats Eternit SA
17 Alta padró d’habitants
17 Aprovant despesa cablejat edifici Can Ramis
17 Concessió llicència de gual a Teresa Romero Morón
17 Concessió llicència de gual a Teresa Romero Morón
17 Aprovant despesa inventari senyalització horitzontal



61

17 Autoritzant la inscripció de l’interventor a un curs en el Mestratge A. Local
18 Autoritzant sol·licitud baixa definitiva motocicleta S-0061725
18 Concessió llicència d’obres a Joan Borrell Deulofeu
18 Concessió llicència d’obres a Salvador Socias Pina
18 Desestimant un recurs presentat per Restaurant Can Net SL
18 Alta padró d’habitants
18 Aprovant certificació 9 despeses depuradora
18 Aprovant certificació 8 despeses depuradora
18 Aprovant certificació 7 despeses depuradora
18 Concessió informació piràmide d’edat
18 Aprovant despesa adquisició maquinària per Obres i Serveis
19 Baixa padró d’habitants
21 Concessió llicència d’obres a Alfonso Cerrato Gallego
21 Declaració de responsabilitat patrimonial
21 Declaració de responsabilitat patrimonial
21 Aprovant factura Bassa Mar SA
21 Aprovant relació de despeses
21 Donant compliment a una resolució judicial
21 Denegant llicència d’entrada vehicles
21 Aprovant factura Jaevam SL per arranjament mur al C/ Sant Francesc
21 Aprovant factura Jaevam SL per treballs tancament solar
21 Aprovant factura Losan Mecánica del Suelo
21 Aprovant despesa per compra d’un joc de porteries un contrapesos de futbol
21 Comunicació d’horaris a complir en un establiment
21 Aprovant 8a certificació obres d’urbanització sector Les Torres
22 Adjudicació contracte neteja franges perimetrals zona forestal a AFMA
22 Concessió llicència d’obres a Joan Mora Codony
22 Concessió llicència d’obres a Xavier Vulart Brunell
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Baixa padró d’habitants
22 Contractació d’un peó
22 Prenent coneixement informe Intervenció servei menjador Estiu Jove
23 Prenent coneixement informe Intervenció curs manipuladors aliments
23 Autorització a Enher
23 Autorització per un enterrament de beneficència
23 Autoritzant reserva de via pública Jordi Llovera
23 Prenent coneixement informe Intervenció taller llenguatge signes
23 Alta padró habitants
23 Contractació d’un tècnic mig per a la ràdio
23 Aprovant una factura de Publieco SCP
23 Aprovant factura de Mercedes Ruiz pel servei de menjador
23 Aprovant despesa senyals verticals
23 Aprovant despesa compra tanques plàstic amb peus
24 Resolució relativa a un històric del padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Baixa padró d’habitants
25 Facilitant informació de padró a CRID
25 Donant trasllat al grup municipal de CIU d’un escrit de Francesc  Giol Planas
25 Concessió de gratificacions a diferent personal
25 Concessió de llicència d’obres a Anna Maria Martín Mesa
25 Concessió de llicència d’obres a Inversions Girivets SL
25 Concessió de complement de productivitat a diferent personal
25 Alta padró d’habitants
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25 Alta per omissió al padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Concessió ajornament  d’una liquidació
25 Concessió ajornament d’una liquidació
25 Concessió ajornament d’una liquidació
25 Baixa padró d’habitants
25 Aprovant despesa subministrament i impressió targetes magnètiques
25 Aprovant despesa treballs codificació i càrrega targetes zona blava
25 Aprovant despesa neteja escola La Tordera
25 Aprovant despesa subministrament plànols per a l’OAC
25 Aprovant despesa plaques de gos
28 Acordant comparèixer en el recurs de cassació interposat per Endesa
28 Denegant autorització per circular per la plaça Cardenal Cisneros
28 Facilitant al Sr. Jaume Figueras el llistat de les subvencions de 2001
28 Denegant sol·licitud per a la creació d’un contragual al C/ Les Valls
28 Nomenament de sergent en pràctiques
28 Concessió de llicència d’obres a Blai Deulofeu Vila
28 Concessió de llicència d’obres a Jaume Majó
28 Concessió de llicència d’obres a Maria Encarnación Garcia
28 Concessió llicència d’obres a Raquel Aliaño Sevilla
28 Acordant indemnització per responsabilitat patrimonial
28 Notificació tràmit d’audiència per responsabilitat patrimonial
28 Denegant petició de responsabilitat patrimonial
28 Notificació tràmit d’audiència responsabilitat patrimonial
28 Notificació tràmit d’audiència responsabilitat patrimonial
28 Notificació tràmit d’audiència responsabilitat patrimonial
28 Notificació tràmit d’audiència responsabilitat patrimonial
28 Notificació tràmit d’audiència responsabilitat patrimonial
28 Notificació tràmit d’audiència responsabilitat patrimonial
28 Notificació tràmit d’audiència responsabilitat patrimonial
28 Acordant indemnització per responsabilitat patrimonial
28 Notificació tràmit d’audiència responsabilitat patrimonial
28 Notificació tràmit d’audiència responsabilitat patrimonial
28 Notificació tràmit d’audiència responsabilitat patrimonial
28 Notificació tràmit d’audiència responsabilitat patrimonial
28 Notificació tràmit d’audiència responsabilitat patrimonial
28 Autorització a Telefònica
28 Declarant extingida la llicència d’instal·lació d’un bar
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Aprovant despesa per assegurança activitats esportives
28 Aprovant transferències de crèdit
29 Declarant caducitat sol·licitud d’una llicència d’obres de La Caixa
29 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció activitats àrea Joventut
29 Concessió de llicència d’obres a Montserrat Domènech Mota
29 Alta padró d’habitants
29 Baixa padró d’habitants
29 Baixa padró d’habitants
29 Baixa padró d’habitants
29 Alta per omissió padró d’habitants
29 Comunicació a Finques Pragma devolució d’uns ingressos
29 Generació de crèdits
29 Justificació d’una subvenció al Club Patí Sant Celoni
29 Aprovant despesa treballs de manteniment preventiu aire condicionat Biblioteca
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29 Aprovant despesa megafonia Marxa pel Montseny
29 Atorgant permís d’abocament al clavegueram públic a Motor Car
29 Requeriment presentació informació a Endesa
29 Requeriment presentació informació a Telefònica
29 Requeriment presentació informació a Gas Natural
29 Concessió subvenció a veïns del Turó de la Mare de Déu
30 Concessió llicència ocupació a Joaquim Vives Musachs
30 Liquidació taxa immobilització vehicles
30 Autoritzant a la Policia la retirada d’un vehicle B-5215 GF
30 Aprovant liquidació retirada vehicle
30 Desestimant al·legació presentada per Antonio León
30 Declarant vehicle Residu sòlid urbà
30 Autoritzant canvi de titularitat d’un bar
30 Concessió llicència d’obres a Antoni Márquez Morales
30 Concessió llicència d’obres a Mercè Coll Xirau
30 Autoritzant a la Policia a retirar un vehicle B-5753 IZ
30 Autoritzant a la Policia a donar de baixa el vehicle B-3386 EX
30 Aprovant definitivament projecte urbanització vial paral·lel C-35 Uasu  42
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Baixa padró d’habitants
30 Alta per omissió padró d’habitants
30 Alta per omissió padró d’habitants
30 Alta per omissió padró d’habitants
30 Aprovant despesa mobiliari divers camp d’esports
30 Aprovant despesa compra 12 pissarres per al camp d’esports i pavelló
31 Incoació expedient reclamació instal·lació aire condicionat biblioteca
31 Donant de baixa parada mercat setmanal
31 Aprovant liquidació ocupació via pública Jawara Saikou
31 Denegant petició informació demanada per Mamipan
31 Aprovant liquidació ocupació via pública Raul Ponce
31 Aprovant liquidació ocupació via pública Salvador Ros
31 Aprovant despesa construcció d’una vorera a les pistes de tennis
31 Alta padró d’habitants
31 Alta padró d’habitants
31 Alta padró d’habitants
31 Donant de baixa autorització mercat a Montserrat Saurí
31 Donant de baixa autorització mercat a José Antonio Valero
31 Canvis de domicili
31 Aprovant canvi de nom parada mercat a favor d’Andrés Gutiérrez
31 Contractació d’un auxiliar administratiu per a la ràdio municipal
31 Contractació d’un tècnic mig per a la gestió i planificació del butlletí municipal
31 Alta per omissió padró d’habitants
31 Alta per omissió padró d’habitants
31 Aprovant despesa servei de prevenció aliè
31 Aprovant despeses nòmina
31 Liquidació parades mercat dimecres
31 Aprovant despesa quatre torretes triangulars publicitat
31 Aprovant trasllat de la parada del mercat de Carmen Fernández

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ
DURANT EL MES D’OCTUBRE DE 2002
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 DIA RESOLUCIÓ
 07 Imposar sanció multes lot 206
 08 Revocació acte adm. i suspensió procediment sancionador Domingo Casanovas Gaspar
 08 Revocació acte adm. i suspensió procediment sancionador Francesc Arias Campeny
 09 Revocació acte adm. i suspensió procediment sancionador Ana M. Pujol Puig
 09 Revocació acte adm. i suspensió procediment sancionador Carlos Colomé Celma
 09 Revocació acte adm. i suspensió procediment sancionador Carles Pineda Auladell
 09 Revocació acte adm. i suspensió procediment sancionador Juan Lafora Llastarri
 09 Revocació acte adm. i suspensió procediment sancionador Vicente M. Sánchez Otín
 09 Revocació acte adm. i suspensió procediment sancionador Xavier Fernández Bergada
 15 Deixar sense efecte constrenyiment Carme Moré Fusté
 17 Imposar sanció Àngel Tomás Navarro
 17 Imposar sanció Francisco Segura Gutiérrez
 17 Imposar sanció José A. Sabaté Polo
 17 Imposar sanció José Ferrer López
 17 Imposar sanció Jordi Giro Gudiol
 17 Imposar sanció José Martínez Fuentes
 17 Imposar sanció Joaquina Vilar Arnau
 17 Imposar sanció Marta Álvarez Riera
 17 Imposar sanció Mario Albert Rodríguez
 17 Imposar sanció Montserrat Dusset Panareda
 17 Imposar sanció Mario J. Pérez Fernández
 17 Imposar sanció Maria del Rocio Mena Salva
 24 Deixar sense efecte constrenyiment Juan M. Gimferrer Campmajó

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

DIA  RESOLUCIÓ
04 Concessió d’una bestreta a un treballador
04 Concessió llicència primera ocupació a Promoseis XXI SL
04 Autorització a Gas Natural
04 Autorització a Gas Natural
04 Aprovant un expedient de contractació de l’Hivern d’en Loni
04 Denegant sol·licitud per a la instal·lació d’un mirall
04 Concessió llicència d’obres a Carme Vallalta Serra
04 Concessió llicència d’obres a Francisco Morillas Díaz
04 Autorització a Telefònica
04 Autorització a Telefònica
04 Ordenant la Policia que elabori un calendari per als taxistes
04 Alta padró d’habitants
04 Concessió ajornament per al pagament de contribucions especials Marinada
04 Concessió ajornament per al pagament de contribucions especials Marinada
04 Alta per omissió padró d’habitants
04 Alta per omissió padró d’habitants
04 Alta per omissió padró d’habitants
04 Aprovant factura Jaevam SL accés pistes de tennis
04 Aprovant certificació Jaevam SL adequació rampa pas a nivell al C/ Sant Francesc
04 Aprovant relació liquidacions ocupació via pública mes d’agost
04 Aprovant despesa subministrament de plafons Punt d’Informació
04 Liquidació publicitat radio
04 Aprovant pressupost estimatiu Festa Major setembre 2002
05 Facilitant dades d’un expedient
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05 Acceptant la renúncia a una informació
05 Concessió llicència ocupació a Josep Castella
05 Concessió llicència ocupació a Servicios y Obras Monturiol SL
05 Aprovant expedient contractació execució de 3 carrosses per a Reis
05 Considerant desistida una petició feta
05 Arxivar una petició per caducitat
05 Concessió ajornament i fraccionament pagament contribucions especials Crta. Vella
05 Alta padró d’habitants
05 Alta per omissió padró d’habitants
05 Prenent coneixement d’informes emesos per Intervenció del Menjador Escolar
06 Concessió llicència d’obres a Juan Prat Puig
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Contractació d’una tècnic mig
06 Contractació d’una empresa per a l’actualització del padró de bens immobles
07 Autoritzant a El Local a fer una actuació tipus concert
07 Autoritzant allargar horari de tancament per Festa Major a discoteca Quatre
07 Alta padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Aprovant despesa per instal·lació d’enllumenat a la pista de tennis municipal
07 Aprovant despesa per a la compra d’una impressora per a Secretaria
08 Prenent coneixement informe d’Intervenció en relació a la Biblioteca
08 Concessió llicència primera ocupació a Contratas Ges
08 Autorització a Gas Natural
08 Autorització a Gas Natural
08 Alta padró d’habitants
08 Contractació d’un peó
08 Aprovant preus públics participació actes Festa Major novembre
12 Acordant comparèixer en recurs de Fruites i Verdures Moya
12 Aprovant expedient de contractació de neteja de les lleres de la Tordera
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Alta per omissió padró d’habitants
12 Alta per omissió padró d’habitants
12 Autorització activitat a Carburos Metálicos
12 Aprovant factura JAEVAM execució de rasa per enllumenat a l’església
12 Aprovant liquidació SOREA 2n trimestre
13 Aprovant Estudi de Detall d’una parcel·la del Pertegàs
13 Aprovant Estudi de Detall d’una parcel·la del Pertegàs
13 Autoritzant a la Policia a sol·licitar la baixa definitiva d’un cotxe B-0318-DT
13 Aprovant expedient de contractació de neteja de les lleres del Pertegàs
13 Concessió llicència d’obres a Carme Fradera Luengo
13 Concessió llicència d’obres a Jordi López Pardo Nicolau
13 Concessió llicència d’obres a Josep Ramon Mora Martínez
13 Concessió llicència d’obres a Josefina Vinardell
13 Concessió llicència d’obres a Leonor Riera Oliveras
13 Concessió llicència d’obres a Rosa Arenas Riera
13 Inhibició de concessió de llicència per a arrendament de vehicles amb conductor
13 Baixa padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Aprovant despesa subministrament de 3000 caixes d’arxiu
13 Aprovant un conveni
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13 Aprovant despesa compra tres emissores portàtils
13 Generació de crèdits
13 Aprovant despesa per compra de dues màquines fotogràfiques
13 Aprovant despesa compra 1000 pins
13 Aprovant despesa subministrament 200 plaques llicències d’obres
13 Aprovant despesa subministrament i fabricació 3 carrosses xàssis
14 Arxivant un expedient
14 Autoritzant a fer un llargmetratge
14 Baixa padró d’habitants
14 Baixa padró d’habitants
14 Atorgant una subvenció a la Junta de Compensació de Can Coll
14 Atorgant una subvenció al Centre Excursionista per l’expedició a Kilimanjaro
14 Aprovant certificació Construccions Deumal sector Les Torres
15 Delegant facultat d’acarament de fotocòpies a dues funcionàries
15 Autorització a Gas Natural
15 Concessió llicència d’obres a Degussa
15 Concessió llicència d’obres a Jaume Grau Font
15 Concessió llicència d’obres a Joan Quesada Latorre
15 Concessió llicència d’obres a Llars Montseny SCP
15 Concessió llicència d’obres a Lourdes Moya
15 Concessió llicència d’obres a Mireia Prat Coll
15 Alta padró d’habitants
15 Alta padró d’habitants
15 Baixa padró d’habitants
15 Baixa padró d’habitants
15 Concessió de drets funeraris
15 Concessió d’una subvenció per arranjament de façana
15 Concessió subvenció per obres
18 Aprovant compte de liquidació del sector P-3 Pla de Palau
18 Autorització a Gas Natural
18 Concessió llicència d’obres de Montserrat Asensio Gimeno
18 Alta padró d’habitants
18 Aprovant factures Alcaraz per treballs a l’escola Pallerola
18 Alta padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Adjudicant obres d’urbanització de la ctra. de Gualba tram sector P-2
18 Contractant l’arquitecte tècnic Joan Amadó per treballs al Pont Trencat
18 Generació de crèdits
18 Concessió llicència d’activitats a Motor Car
18 Donant de baixa una liquidació
18 Adjudicant a Jaevam SL les obres d’accés a la Piscina Municipal
18 Aprovant liquidació publicitat radio
18 Aprovant subvenció UBIC per proclamació de la Pubilla
18 Aprovant certificació obres Pont Trencat
19 Concessió audiència a Sapic en relació a un expedient sobre Aire Condicionat
19 Ordre de desmuntatge d’una bastida del carrer Barcelona
19 Autorització a Gas Natural
19 Autorització a Gas Natural
19 Concessió llicència d’obres a Abastament d’Aigua del Tordera SL
19 Concessió llicència d’obres a Carlos Nieto Almendros
19 Concessió llicència per tallar arbres a Francisca Roura
19 Concessió llicència d’obres a José Mas Musachs
19 Concessió llicència d’obres a Yupuma
19 Alta padró d’habitants
19 Alta padró d’habitants
19 Baixa padró d’habitants
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19 Aprovant factura per obres a Can Ramis
19 Baixa padró d’habitants
19 Contractació d’una auxiliar Administrativa per a l’OAC
19 Aprovant despesa serveis monitor curset fotografia
19 Aprovant relació de factures
19 Aprovant relació de factures
19 Concessió de subvenció per arranjament de façana Teresa Ventura
19 Concessió de subvenció per arranjament de façana a Joan Castella
20 Prenent coneixement informe Intervenció sobre el crus de manipulació aliments
20 Prenent coneixement informe Intervenció gestió econòmica àrea d’Esports
20 Concessió llicència primera ocupació a Caridad Ugal Lorente
20 Concessió llicència primera ocupació a Yolanda Ugal Lorente
20 Autoritzant utilització local Unió Batllorienca a Dolors Lechuga
20 Concessió llicència d’obres a Esteve Vila Castañer
20 Facilitant còpia d’un expedient a Ramon Rodríguez
20 Autorització a telefònica
20 Alta padró d’habitants
20 Aprovant despesa assegurança passejades àrea d’Esports
21 Ordenant el desmuntatge d’una bastida del carrer Barcelona
21 Concessió llicència d’activitat a Forn Ferrer SL
21 Declarant un vehicle residu sòlid urbà B-4822-NG
21 Declarant un vehicle residu sòlid urbà SA-4853-J
21 Declarant ciclomotor com a residu sòlid urbà
21 Declarant una motocicleta residu sòlid urbà
21 Declarant una motocicleta residu sòlid urbà
21 Declarant una motocicleta residu sòlid urbà
21 Declarant una motocicleta residu sòlid urbà
21 Alta padró d’habitants
21 Alta padró d’habitants
21 Aprovant despesa assegurança Nissan Patrol B-1151-MB
21 Aprovant despesa assegurança Mercedes Benz B-1748-LY
21 Aprovant despesa assegurança Nissan Vanette B-3356-JJ
21 Baixa padró d’habitants
21 Aprovant factura envelat la Batllòria
21 Concessió llicència activitats a Sakura SCP
21 Aprovant despesa per compra de material informàtic divers
21 Aprovant despesa construcció sobreeixidor al carrer Creu Roja
22 Concessió llicència d’obres a Forn Ferrer
22 Concessió llicència d’obres a Josep Vives Hernández
22 Concessió llicència d’obres a Llorenç Closa Arenas
22 Concessió llicència d’obres a Sakura SCP
22 Baixa padró d’habitants
22 Prenent coneixement informe Intervenció en relació a la Fira de novembre
22 Aprovant factura treballs topogràfics urbanització Can Sans
25 Llicència primera ocupació a Manuel Garcia Almendros
25 Concessió llicència d’obres a Degussa
25 Concessió llicència d’obres a Josep Cruells Clos
25 Concessió llicència d’obres a Lluís Codina Bruguera
25 Autorització plaça aparcament per minusval·lia
25 Autorització a Sorea SA per fer una connexió a la xarxa del Polígon de Gualba
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Alta per omissió padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Baixa padró d’habitants
25 Alta per omissió padró d’habitants
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25 Aprovant estudi d’Intervenció previsió despeses Estació Depuradora
26 Concessió llicència de primera ocupació a Gran Via 462 SL
26 Concessió llicència de primera ocupació a Gran Via 462 SL
26 Concessió llicència de primera ocupació a Josep Fitó Roquet
26 Concessió d’una gratificació a un treballador
26 Concessió ajornament i fraccionament liquidació c. Especials carrer Rec
26 Alta per omissió padró d’habitants
26 Alta per omissió padró d’habitants
26 Concessió llicència d’activitats a Cèlia Torra
26 Aprovant despesa subministrament de 3 papereres  amb dispensador de bosses
26 Aprovant despesa subministrament d’una aplicació informàtica per ràdio
26 Deixant sense efecte una resolució d’aprovació de certificació per senyalització viària
26 Concessió de gratificacions a diferent personal
26 Concessió complement de productivitat a diferent personal
27 Declarant extingida una llicència d’activitats
27 Autoritzant una plaça d’aparcament per minusval·lia
27 Autoritzant canvi de titularitat d’un taxi a Josep M. Bagot
27 Alta padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
27 Aprovant factura M. Gallego redacció projecte centre esportiu municipal
27 Aprovant factura E. Calafell redacció projecte centre esportiu municipal
27 Concessió de drets funeraris a Basilia Cañamero Novella
27 Atorgant subvenció Centre Excursionista per organització de la Marxa Montseny
28 Informar favorablement la obtenció de certificació sanitària vehicle Creu Roja
28 Informar favorablement la obtenció de certificació sanitària vehicle Creu Roja
28 Aprovant expedient de contractació i instal·lació monument Creu Roja
28 Notificació tràmit d’audiència en expedient de responsabilitat patrimonial
28 Alta padró d’habitants
28 Aprovant factura Alfa Polaris honoraris redacció projecte restauració Pont Trencat
28 Aprovant despesa subministrament armaris vestidors camp de futbol Can Sans
28 Atorgant beques menjador escolar
28 Baixa padró d’habitants
28 Baixa padró d’habitants
28 Aprovant despesa subministrament carregador bateries
28 Alta per omissió padró d’habitants
28 Concessió llicència d’activitats a Isabel Vera
28 Aprovant despesa subministrament mobiliari divers pel casal de La Batllòria
28 Aprovant factura Polivalent tancament espais esportius
28 Aprovant despesa adquisició vestuari hivern per al personal d’Esports
29 Contractació d’un peó
29 Contractació d’un jardiner
29 Declarant la caducitat d’una llicència d’obres de Farmàcia Vigas
29 Concessió llicència d’obres a Joan Montasell Planas
29 Concessió llicència d’obres a Manuel Gimeno Ferret
29 Alta padró d’habitants
29 Alta padró d’habitants
29 Baixa padró d’habitants
29 Aprovant despesa adquisició llibreries per al casal de La Batllòria
29 Concessió drets funeraris a Modesta Merino Lavado
29 Aprovant despeses nòmina
29 Comunicant impossibilitat de concretar número de referència cadastral
30 Canvis de domicili
30 Concessió drets funeraris a Fernando Macario
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LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ
DURANT EL MES DE NOVEMBRE DE 2002

 DIA RESOLUCIÓ
 5 Imposar sanció multes lot 207

 12 Resolució expedient sancionador Àngel Sardaña Maria
 12 Resolució expedient sancionador Denis Delic
 12 Resolució expedient sancionador Francoisco Manuel Luque Núñez
 12 Resolució expedient sancionador Javier Arturo Parodi Furhman
 12 Resolució expedient sancionador Julio Manuel Costa Ferreira
 12 Suspensió d’expedient per procés penal Laro Ortiz Crespo
 12 Resolució expedient sancionador Manuel Carrasco Martínez
 12 Resolució expedient sancionador Oscar Massana Sánchez
 12 Suspensió d’expedient per procés penal Roberto Gilaberte
 12 Suspensió d’expedient per procés penal Rubén Palos Granache
 12 Resolució expedient sancionador Sergi Madirolas Garcia
 13 Suspensió d’expedient per procés penal Daniel Baró Guillamon
 13 Suspensió d’expedient per procés penal Driss Oulghazi
 13 Suspensió d’expedient per procés penal Francisco J. Villegas Garcia
 13 Suspensió d’expedient per procés penal Vicente Moncho Hernando
 13 Suspensió d’expedient per procés penal Xavier Fernández Bregada
 15 Suspensió d’expedient per procés penal Antonio Jiménez Serra
 15 Suspensió d’expedient per procés penal Antonio Pou Huix
 15 Arxiu d’expedient sancionador Antoni Pujol Rovira
 15 Suspensió d’expedient per procés penal Carlos Barquero Rodríguez
 15 Suspensió d’expedient per procés penal Josep Pujol Vilamala
 15 Suspensió d’expedient per procés pena Marc Riera Blanché
 15 Suspensió d’expedient per procés penal Martín Canal Costa
 15 Imposar sanció Sílvia Planas Riera
 15 Imposar sanció Salvador Pagès Brugada
 15 Imposar sanció Jesús Rubiella Arnal
 18 Suspensió d’expedient per procés penal Esther Rusiñol Crusellas
 18 Suspensió d’expedient per procés penal Francesc Arias Campeny
 18 Suspensió d’expedient per procés penal Francisco Teix Portillo
 18 Suspensió d’expedient per procés penal Mohammed Zaoujal
 18 Suspensió d’expedient per procés penal Rubén Cuellar Justiniano
 22 Suspensió d’expedient per procés penal Javier Jiménez Romero
 25 Suspensió d’expedient per procés penal José M. Valenzuela Lanza
 26 Suspensió d’expedient per procés penal Xavier Turró Blanch

15.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS D’OCTUBRE I
NOVEMBRE DE 2002.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions
urgents de diferent personal realitzades durant els mesos d’octubre i
novembre de 2002.
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Atès que durant el mes d’octubre de 2002 s'ha procedit a la
contractació del següent personal:

- Un oficial de primera per a tasques de recolzament a la brigada
municipal.

- Una auxiliar administrativa de recolzament al Punt
d’Informació Juvenil.

- Una auxiliar administrativa de suport a l’àrea de Participació
Ciutadana.

- Un peó per al manteniment i condicionament de les
instal·lacions esportives municipals.

- Un tècnic superior per a la gestió de l’àrea de Recursos
Humans.

- Un tècnic mig per a coordinar la programació de la ràdio
municipal.

- Un auxiliar administratiu per a realitzar la campanya
publicitària d’hivern de la ràdio municipal.

- Un tècnic mig per a la gestió i planificació del butlletí informatiu
municipal.

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

- Un tècnic mig de recolzament a l’àrea de Comunicació.
- Un peó de suport al CEIP Montnegre de La Batllòria.
- Una auxiliar administrativa per a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

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

Atès allò establert a l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de
personal.

L'Alcaldia informa al Ple de la contractació temporal del següent
personal, i la corporació se’n dóna per assabentada.

 Octubre 2002

Francisco Castro Saborido Oficial de primera
Glòria Garcia Sànchez Auxiliar administrativa
Montserrat Rovira Ruiz Auxiliar administrativa
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Leonardo Galea Apolo Peó
Isaac Morist Tirado Tècnic superior
Enric Boluda Martínez Tècnic mig
Cristhian Arroyo Vellalta Auxiliar administratiu
Teresa Pou Busquet Tècnic mig

 Novembre 2002

Gemma Pascual Pou Tècnic mig
Maria Olaya Haro Torralbo Peó
Margarita Gener Sànchez Auxiliar administrativa

16.- PRECS I PREGUNTES.

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

El Sr. Comas explica que Derivados Forestales SA segueix
provocant malestar i contaminació als veïns, sobretot als que viuen
a l’entorn de la fàbrica. Tot i que des de l’ajuntament s’ha
incrementat el control i seguiment de les emissions de
contaminants a l'atmosfera de les instal·lacions de Derivados
Forestales SA, els veïns segueixen respirant, ara més
esporàdicament, contaminants com el formol i el fenol, tòxics, i per
tant perjudicials per a la seva salut. Per a la tranquil·litat dels
veïns, i també de la resta de ciutadans de Sant Celoni, voldríem
saber com s’actua des de l’ajuntament, davant el següents fets:

- Els dies 7 de setembre a 3/4 de 3 de la tarda, 28 de setembre a
2/4 de 9 del vespre i 17 d’octubre a 1/4 de 6 de la tarda, els veïns
van haver de tancar portes i finestres per la pudor i picor al nas i
als ulls que els arribava de Derivados Forestales SA.
- Els dies 28 d’octubre i 17 de novembre, tots dos al voltant de les
2 de la tarda, els veïns van haver d’empassar-se un fum negre
provinent de Derivados Forestales SA.

 En té constància l’ajuntament d’aquests fets, ja sigui
per haver-se’n assabentat pels seus medis, o pels
registres de l’àrea de Medi Ambient o Policia Local?
Del setembre ençà, quantes i quines actuacions ha
portat a terme l’ajuntament en resposta a les
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irregularitats detectades en el funcionament de les
instal·lacions de Derivados Forestales SA?

El Sr. alcalde respon que es té constància d’episodis de fuita de
formaldehid a l’atmosfera de dates 27/09/02 i 04/12/02. En
ambdós casos l’àrea de Medi Ambient en fou assabentada
mitjançant notificació escrita/verbal, respectivament, per part de la
Policia Local, l’endemà hàbil del dia que ocorregueren els episodis,
ja que aquests tingueren lloc a partir de les 19 h.

En relació a aquests episodis les actuacions per part de l’àrea de
Medi Ambient foren les següents:

- Per bé que el mateix dia que es reberen les notificacions per
part de la Policia Local, l’àrea de Medi Ambient fou informada
verbalment respecte els detalls dels episodis per part de
l’empresa, es trameté FAX a DEFOR requerint comunicació
escrita on s’informi amb suficient detall sobre l’anomalia de
funcionament que determinà el referit episodi, indicant-nos-en
les característiques (equips implicats, durada, magnitud de
l’emissió generada, etc.), seqüència de fets que l’originaren,
mecanismes de control i regulació existents actualment al
respecte, i mesures que es preveu adoptar per tal d’evitar que
en el futur es repeteixi aquest tipus de situació.

- En ambdós casos és rebé puntualment la informació requerida a
l’empresa.

- Els tècnics de l’àrea de Medi Ambient revisaren in situ les
instal·lacions que generaren els episodis i s’avaluà la informació
tramesa així com les propostes de mesures correctores.

- Es manté un seguiment de l’aplicació de les propostes de
mesures correctores realitzades per part de l’empresa.

El Sr. Comas pregunta si podrà disposar d’aquestes respostes per
escrit.

El Sr. alcalde indica que les respostes escrites es posaran a
disposició del Sr. Comas sense cap problema.

 Els dies 25, 26 i 27 de novembre, bombers i camions de
bombers es trobaven dins el recinte de Derivados
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Forestales SA. En té coneixement l’ajuntament? A què
va ser degut?

El Sr. alcalde explica que en les dates referides es realitzà un
reconeixement dels mitjans de protecció contra incendis de la
indústria per part dels bombers de Sant Celoni, fet del qual
l'empresa en trametre comunicació escrita a l'ajuntament (registre
d’entrada número 2002/7151, de 12/11/02).

 De tant en tant les reixes de la claveguera del carrer
Santiago Rusiñol desprenen vapor i fortor a formol. En
té coneixement l’ajuntament? Com s’explica?

Respon el Sr. alcalde que la referida claveguera municipal connecta
amb un tram privat de claveguera que discorre per dins de la
parcel·la de DEFOR. L’empresa aboca en una arqueta interior de la
planta que connecta amb aquesta claveguera. DEFOR disposa de
permís d’abocament i segons la informació en relació a aquest
permís, les úniques aigües abocades provenen de: purgues del
tractament d’aigua per osmosi inversa, purgues dels circuits de
refrigeració, dels circuits de calderes i dels sanitaris.

Així doncs, si bé pel seus orígens aquestes aigües poden generar
els vapors referits, pel mateix motiu cal concloure que no
presenten carrega contaminant de productes associats als
processos productius de l’activitat.

 L’àrea de Medi Ambient de l’ajuntament de Sant Celoni
i, gairebé alhora, el Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya van fer unes mesures
d’immissió (sobretot de formaldehid) als habitatges a
l’entorn de Derivados Forestales SA. Quins han estat
els resultats de cadascuna d’aquestes mesures? Són
preocupants per a la salut dels veïns?

El Sr. alcalde indica que el Departament de Medi Ambient va
realitzar una campanya de mostreig per copsar la presència de
formaldehid en immissió a l’atmosfera a l’entorn de DEFOR i a
altres àrees del municipi. Simultàniament, l’ajuntament va prendre
diverses mostres de control per poder contrastar les dades
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obtingudes. De la campanya se’n derivà la necessitat de disposar
de més informació i la Generalitat en va programar dues més: una
durant el tercer trimestre de l’any i una darrera durant aquest mes
de desembre, que encara no s’ha realitzat. L’ajuntament té el
compromís del Departament de rebre puntualment –gener de
2003- les conclusions que es derivin dels treballs, les quals han
d’orientar l’eventual requeriment a l’empresa de noves mesures de
millora.

 Per resolució de l’Alcaldia es limita el nombre de
camions que en operacions de càrrega i descàrrega
puguin romandre dins les instal·lacions de Derivados
Forestales SA. Com controla l’ajuntament el nombre de
camions que hi ha dins les instal·lacions de Derivados
Forestales SA? De quins mecanismes legals disposa
per a fer complir les seves resolucions?

El Sr. alcalde explica que la limitació de logística de camions en
l’interior de l’empresa ve referida en les mesures correctores de
l’expedient 874/99 (Sol·licitud de llicència per a urbanització i
ampliació del parc de tancs i substitució d’un reactor de resines
fenòliques), que encara està en tramitació (pendent de visita de
comprovació), per la qual cosa aquestes mesures no són encara
aplicables. En la llicència d’aquest expedient es regula que:

b) Mesures relatives a la regulació del trànsit, accés i
estacionament de vehicles de càrrega i descàrrega de formol,
metanol i fenol.

b.1) Dins el recinte industrial només es permetrà la presència
simultània de vehicles cisterna amb metanol, formaldehid o fenol
en un nombre màxim de 2 vehicles en operació de
càrrega/descàrrega de metanol o formaldehid i 1 vehicle en
operació de descàrrega de fenol. Addicionalment es permetrà la
presència simultània en situació de pesatge d’un vehicle cisterna
contenint metanol, formaldehid o fenol.

b.2) L’activitat disposarà i aplicarà un mecanisme logístic adient
per tal de coordinar l’accés a la indústria de vehicles cisterna per a
transport de metanol, formaldehid i fenol per tal que en cap cas
tingui lloc l’estacionament simultani de més de 2 vehicles en
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l’àmbit dels vials urbans, travesseres i àrees urbanes (ja siguin de
caràcter residencial o industrial) del municipi.

(....)

d) En el moment de la visita de comprovació caldrà :

f.2) Haver presentat a l’ajuntament de Sant Celoni per a la seva
aprovació, un pla logístic que asseguri el compliment de les
mesures de regulació del trànsit, accés i estacionament de vehicles
de càrrega i descàrrega de formol, metanol i fenol referides al punt
b) i acreditar-ne l’aplicació.

Aquestes mesures foren al·legades per part de DEFOR i a 18/04/02
l’àrea de Medi Ambient n’informà desfavorablement l’admissió.

 Segons l’Ordenança municipal de policia i bon govern,
resta prohibit l’estacionament en vies urbanes de
vehicles que transportin mercaderies perilloses. Al
voltant de Derivados Forestales SA sempre hi ha força
camions cisterna per a carregar-hi o descarregar-hi
mercaderies perilloses. Per què es tolera aquesta
il·legalitat? Poden intervenir-hi els Mossos d’Esquadra?

El Sr. alcalde informa que s’ha posat en coneixement dels Mossos
d’Esquadra aquesta circumstància. Es tracta d’un tema de la seva
competència i són ells qui han d’actuar.

 Sant Celoni no és conegut tan sols per raons olfactives,
també destaca per la constant i contundent columna,
esperem que tan sols de vapor d’aigua, que desprèn
Derivados Forestales SA. Lamentablement hi ha uns
veïns que ho pateixen constantment. Donat que els
contaminants com el formol, el fenol i el metanol en
humitats ambientals elevades, costa més que es
dispersin i per tant afecten més als veïns que viuen al
seu voltant. Quines mesures es prenen per millorar
aquesta sortida constant de vapor?
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Indica el Sr. alcalde que les instal·lacions que generen vapor
disposen d’autorització en base a la llicència general de l’activitat
(expedient 683/94) on no hi consta cap regulació específica al
respecte. La refrigeració és imprescindible en les modalitats de
reacció que es produeixen a l’empresa. Una eventual intervenció
sobre l’emissió de vapor, hauria d’estar analitzada en paral·lel a la
legislació actual que no contempla aquesta tipologia com a focus
contaminant a controlar.

La majoria de les grans indústries de Sant Celoni (Derivados
Forestales SA, Resisa, Givaudan Ibérica SA, Alkor Draka SA)
disposen de sistemes de recuperació d’aigua, als efectes de vetllar
pel seu estalvi i evitar-ne el malbaratament. Es tracta de circuits
tancats que no produeixen contaminació, i que refreden l’aigua i
permeten que es pugui tornar a utilitzar, però el tema del vapor
d’aigua no està regulat a la legislació actual.

Prec del grup municipal d’IC-V:

 Donat que Derivados Forestales SA va interposar
recurs contenciós administratiu número 174/2002
contra l’ajuntament de Sant Celoni envers les
resolucions de 27 de novembre de 2001 i 20 de febrer
de 2002 de l’expedient 874/99 de llicència d’activitats
per a la urbanització i ampliació de parc de tancs, es
demana:
1) Còpia de la sentència dictada al respecte pel Jutjat

del Contenciós Administratiu número 10 de
Barcelona.

2) Còpia de les resolucions de l’Alcaldia posteriors a la
del 24/04/02, totes elles referents a l’expedient
874/99 de Derivados Forestales SA.

El Sr. alcalde diu que es prepararan aquestes còpies per part de la
Secretaria municipal i se li faran arribar al Sr. Comas. L’ajuntament
de Sant Celoni va denegar una ampliació de la producció
sol·licitada per la indústria, la qual va recórrer la resolució
municipal davant els tribunals i aquests han fallat a favor de
l’ajuntament de Sant Celoni.
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Pregunta que formula el grup municipal del PP:

 Al regidor de Governació: el grup municipal del PP ha
rebut diverses queixes d’alguns veïns de La Batllòria
sobre el tema de la circulació viària i les seves senyals.
És per això que li fem la següent pregunta: Per quin
motiu en un tram del carrer Breda de La Batllòria es
pot aparcar i en un altre no? Casualment, on no es pot
aparcar és on viu el regidor de La Batllòria. Potser és
que aquest senyor ha de tenir el privilegi de no trobar
mai cap cotxe que li molesti...

El Sr. Capote respon que es contestarà per escrit a aquesta
pregunta, però en principi el que pot dir és que es va fer un estudi
al respecte per part de la Policia Local. En el proper Ple ja li diré si
la col·locació d’aquesta senyal s’ajusta o no a aquest estudi.

El Sr. Gómez demana que es rectifiqui aquesta senyal abans no
plegui el Sr. Pujol com a regidor.

Prec que formula el grup municipal del PP:

 Que se’ns faci a mans la relació de targetes, indicat
quantitat i noms dels beneficiaris entre regidors i
empleats del Consistori que es beneficien de
l’aparcament gratuït en les zones blaves.

El Sr. alcalde explica que les persones que disposen d’aquests
distintius per a poder aparcar en zona blava és perquè utilitzen els
seus cotxes per a algun tipus de servei municipal (per anar a fer
inspeccions a les obres, per exemple).

El Sr. Gómez diu que ell mateix ha comprovat que a primera hora
del matí al davant de l’ajuntament hi ha molts vehicles que tenen
el privilegi de tenir aquestes targetes.

Pregunta que formula el grup municipal del PP:
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 Al regidor de Governació: en relació a les resolucions
de l’Alcaldia sobre les multes que s’han perdonat i que
es detallen a continuació:
3 al Sr. Miguel Vega (regidor)
2 al Sr. Francesc Garcia (regidor)
1 al Sr. Antoni Pujol (regidor)
1 al camió de Mobles Montané
1 al Sr. Lluís Garcia (Esports)
1 a la Sra. Sandra March (Rectoria Vella)
1 al Sr. Jordi Jubany (Rectoria Vella)
Per què perdona les multes als seus amics i
simpatitzants? Que no cobren suficient de l’ajuntament
que han de tenir les multes gratis?

El Sr. Capote respon que ell no treu cap multa a ningú. Ara les
multes no es perdonen com en temps del Sr. Gómez. Cada multa
és objecte d’un expedient sancionador, que es tramita segons un
procediment administratiu i sota la supervisió d’un instructor (que
és qui formula la proposta de resolució, ja sigui per imposar la
sanció o per acceptar el plec de descàrrecs dels interessats). I si
vostè (referint-se al Sr. Gómez) considera que en algun cas s’ha
actuat d’una manera il·legal, pot anar a denunciar-ho al Jutjat de
guàrdia. Però no faci safareig fent aquest tipus d’acusacions tan
greus.

El Sr. Gómez diu que no sap qui és l’instructor d’aquests
expedients, però es dóna la casualitat de que totes aquestes
persones són regidors i treballadors de l’ajuntament, i sembla que
se’ls mira amb més bon ulls. Quan el meu fill treballava al Safareig
–explica- un dia es va trobar que estaven fent obres a la cantonada
i no podia passar amb el cotxe, aleshores va aparcar en zona blava
pensant que ja trauria el cotxe després, però no se’n va recordar i
quan va sortir ja tenia la multa posada; va anar a veure el guàrdia
i aquest li va dir que parlés amb el Sr. Capote, que ell ho
arreglaria. Però el meu fill va optar per fer un recurs, que no li va
ser acceptat. Per què no li van perdonar també a ell la multa? Per
què és fill d’un servidor?

El Sr. alcalde indica que de totes les al·legacions que es reben
contra les multes, algunes s’estimen i altres no, si un regidor o un
treballador municipal és multat quan està fent una feina per a
l’ajuntament, es comprova que és veritat i se li condona la multa.
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Però en qualsevol cas es segueix tot el procediment legal, com deia
el Sr. Capote.

Preguntes que formula el grup municipal d’ERC:

 Voldríem que el regidor d’Urbanisme ens fes un resum
de l’any sobre totes les gestions i contactes en relació
al TAV i la seva afectació a Sant Celoni, així com de la
documentació que s’ha rebut enguany en aquest tema
procedent de les diferents administracions.

El Sr. Garcia explica que per part del Ministeri de Foment es va
encarregar a l’empresa d’enginyeria AIESA la redacció del projecte
del tren d’alta velocitat, en el tram que passa pel municipi de Sant
Celoni. Aquesta empresa va demanar a l’ajuntament que grafiés els
serveis afectats pel traçat del TAV i posteriorment també ens han
demanat les fitxes cadastrals corresponents. Darrerament han
vingut a fer els sondeigs de pivotatge o sondeigs d’antibació. Això
és el que tenim fins ara en aquest tema.

El Sr. alcalde diu que, pel que sabem, s’està pràcticament a les
acaballes de la redacció del projecte constructiu.

 La modificació de la Llei de regim local estableix que
tots els grups municipals han de disposar d’un espai
per al desenvolupament de llurs activitats, que ha
d’estar situat preferentment a la seu de l’ajuntament
mateix, i també d’un espai per a tenir reunions en el
mateix edifici de la corporació. Igualment,
l’ajuntament ha de facilitar als grups municipals els
mitjans humans i materials mínims i indispensables
per a que puguin desenvolupar llurs funcions. Per què
se’ns discrimina d’aquesta forma? Fa vuit anys que soc
regidor, i més de set que estem demanat el local. Ara,
fins i tot la Llei de regim local estableix com han de
treballar els grups municipals. Per quan haurem
d’esperar aquest despatx amb els mínims
indispensables?
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Com tots sabem, explica el Sr. alcalde, al llarg del temps els
serveis de l’ajuntament han anat creixent i s’han hagut d’ubicar en
altres dependències fora de la casa consistorial. Actualment s’està
en fase de contractació de les obres d’acabament de l’edifici del
carrer Consolat de Mar. Quan les obres estiguin acabades, s’hi
podran traslladar diversos serveis municipals i està pensat que
aleshores es puguin habilitar espais a l’ajuntament per a tots els
grups municipals.

 El dia 5 de desembre la Coordinadora per a la
Salvaguarda del Montseny va demanar a l’ajuntament
que requalifiques el sòl dels polígons industrials de La
Ferreria i del Camí Ral de La Batllòria. Quina resposta
els ha donat l’ajuntament?

El Sr. alcalde manifesta que es tracta d’un tema complicat que s’ha
d’estudiar molt bé perquè pot tenir importants repercussions
econòmiques. Demà –diu- tinc una reunió amb la Coordinadora per
a la Salvaguarda del Montseny per parlar d’aquesta petició.
Afortunadament la sensibilitat en aquestes qüestions és cada dia
més gran, però hem de recordar que no fa massa temps (l’any
1997) que es va aprovar el Pla general d’ordenació, on es delimiten
les zones d’especial protecció agrícola i forestal, les zones
residencials i les zones industrials.

 El dia 25 de novembre la Federació d’Associacions de
Veïns de Sant Celoni va demanar que l’equip de govern
es posicionés sobre dos temes: un servei d’urgències
pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni i l’abocador de
Santa Maria de Palautordera. Quina resposta s’ha
donat a la FAVESC?

El Sr. alcalde explica que la postura de l’equip de govern és
clarament favorable a poder disposar d’un servei d’urgències
pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni. Com ja s’ha explicat, el
grup parlamentari del PSC (arrel de la nostra petició i de la d’altres
ajuntaments de l’entorn) va demanar al Parlament de Catalunya la
implantació d’un servei d’urgències pediàtriques a Sant Celoni. La
proposta va comptar amb el recolzament dels grups parlamentaris
d’IC-V i ERC, però va ser votat en contra per CiU i PP.



81

En quant al tema de l’abocador de Santa Maria de Palautordera,
considerem que es tracta d’un servei necessari i no dubtem de que
reuneix les degudes condicions i de que passa els obligats controls
de la Generalitat de Catalunya. Des del Consell Municipal de Medi
Ambient es va organitzar una visita per conèixer les instal·lacions
de l’abocador i el seu funcionament, i ens van semblar correctes. Si
es deixa de portar la brossa a aquest abocador, s’haurà de portar a
algun altre lloc, però el problema de les deixalles no desapareix.

El Sr. Alsina entén que l’abocador de Santa Maria de Palautordera
tindria una certa raó de ser com abocador de la subcomarca del
Baix Montseny, però creu que no s’hauria de permetre que des
d’Andorra s’hi vinguin a abocar residus. En aquest sentit Sant
Celoni, com a municipi veí, hauria de prendre mesures. No podem
deixar que se’ns ompli la comarca de la porqueria dels altres.

El Sr. alcalde diu que, per les informacions de què disposa, s’ha
pactat que si ara s’aboquen aquí residus procedents d’Andorra,
després hi haurà també un retorn cap allà. Caldrà vetllar per a que
es compleixi aquest pacte. Per altra part, no hem de caure en el
parany de pensar que cada un de nosaltres podem resoldre els
nostres problemes d’abocadors. Quan l’abocador de Santa Maria de
Palautordera estigui ple, potser haurem d’anar a abocar a una altra
comarca, i també ens podrien dir el mateix. Jo entenc que el tema
dels residus s’ha de resoldre en l’àmbit que correspongui. Si ens
cenyim només a l’àmbit comarcal, cada comarca hauria de disposar
d’un abocador i algunes potser ho tindrien molt difícil.

 Un veí de Sant Celoni ens ha fet arribar la seva queixa
sobre un problema que va tenir amb la grua municipal
el passat dia 14. Llegeixo literalment el seu escrit:

“Salgo de casa para coger el coche y me encuentro que hay
uno parado delante de mi garaje con vado, espero un rato
por si viene el propietario, pero nada. Aviso a la Policía, viene
al rato la patrulla y pone la multa al coche. Avisan a la grúa y
me dicen que mientras venga van a mirar si encuentran al
propietario. Al cuarto de hora vuelven y me dicen que no han
encontrado al propietario y que la grúa va a tardar mucho
rato. Total a la una de la tarde viene la grúa, yo no puedo ir
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a trabajar (tenía que ir a trabajar a las nueve y media), con
lo cual he perdido el trabajo. Cuando fui a la comisaría de
Policía para pedir explicaciones estaba el Sr. alcalde con los
Srs. Vega y Casado en la puerta, les comenté el caso y me
dicen que no pueden hacer nada, que el servicio de la grúa
es así y ya está.”

En relació a aquest assumpte voldria formular dues
preguntes:

- Al regidor de Governació: Quines mesures es
prendran per resoldre aquest mal servei?

- Al Sr. alcalde: És aquesta la forma de dirigir-se a un
veí del municipi, que lògicament estava nerviós per
haver perdut tot el matí.

El Sr. alcalde respon que les persones que el coneixen dubtaran
d’aquesta versió. S’intenta que el servei de grua sigui eficient, però
mirarem d’esbrinar perquè es va produir aquesta situació. La
informació que jo tinc és la que em van donar aquell mateix dia a
la pròpia comissaria. Sembla ser que aquest veí es va estar
esperant dues hores abans d’acudir a la Policia Local i no hi va anar
fins al volt de dos quarts d’una (que era quan nosaltres estàvem
allà). Potser la grua no va ser prou diligent o potser és que ell es
va posar nerviós, però jo no li vaig contestar això. Li vaig dir que si
no es podia contactar amb la grua (sembla que hi havia un
problema amb el telèfon mòbil), s’insistiria per part de la Policia
fins que poguessin localitzar-la. Voldria recordar que quan es va fer
el concurs per a adjudicar el servei de grua només es va presentar
una sola persona (això ens ha passat més d’una vegada i esta
passant a molts municipis), però el servei està funcionant bé i a
plena satisfacció de tothom la majoria de vegades (pràcticament no
hi ha cap queixa). El cas d’aquesta persona és lamentable però no
em lliga la versió de que, si havia d’anar a treballar el dissabte a
quarts de deu del matí, no posés els fets en coneixement de la
Policia fins passades les dotze del migdia. De tota manera, com ja
he dit, s’esbrinarà l’assumpte per part de la Policia per veure què
va passar realment.

El Sr. Segarra insisteix en preguntar al Sr. alcalde si aquesta és la
forma que té de dirigir-se a un ciutadà .
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El Sr. alcalde manifesta que ha quedat clar que aquesta no és la
seva forma, ni es va dirigir així a aquesta persona. Hi ha testimonis
(els dos regidors presents) que ho poden corroborar.

El Sr. Vega diu que el Sr. alcalde es va dirigir a aquesta persona
per preguntar-li què li passava i per preocupar-se pel seu cas, però
en cap moment li va contestar d’aquesta manera. Penso –diu- que
s’han tret les coses de context. El més lamentable és que la
persona en qüestió no pogués anar a treballar, però quan nosaltres
sortíem de la comissaria, la Policia ja havia fet la gestió i la grua
estava en marxa.

El Sr. Casado corrobora les paraules del Sr. Vega.

Preguntes del grup municipal de CiU:

 Tenim entès, diu el Sr. Figueras, que s’ha suprimit
l’oficina de Correus de La Batllòria. S’ha fet alguna
cosa al respecte des de l’ajuntament?

El Sr. alcalde explica que des de que es va saber oficiosament
aquesta noticia, s’han fet un seguit de trucades i diversos escrits
als responsables de Correus i Telègrafs de Madrid i Barcelona. Fins
i tot se’ls ha fet per part de l’ajuntament una proposta per a la
utilització d’un local municipal de manera gratuïta, que permeti
continuar mantenint el servei (abans estaven en un local de
lloguer). Pel que hem pogut llegir a la premsa i al comunicat que
ens ha arribat, sembla que Correus està implantant un sistema de
racionalització de les seves instal·lacions (un pla estalvi que no
s’acaba d’entendre si pensem que es tracta d’un servei públic). El
regidor Sr. Pujol i jo mateix estem fent un seguiment del tema.

El Sr. Pujol explica que el dijous passat va posar-se en contacte
amb la Sra. Roser Llarenes, que es la responsable de Correus a
Barcelona. Per part meva –diu- li vaig comentar que des de
l’Alcaldia s’havien enviat dues cartes a l’atenció del Sr. Ramon
Marín Molina (director territorial de la 5a zona de Correus i
Telègrafs) i al director de la División de oficinas de Madrid. La Sra.
Llarenes va dir que ella no sabia res d’aquestes cartes, però que ho
esbrinaria i es posaria en contacte amb mi. Encara l’estic esperant.
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 En el darrer Ple el grup municipal de CiU va formular
una única pregunta, i se’ns va dir que se’ns contestaria
per escrit. Podem disposar d’aquesta resposta?

El Sr. alcalde diu que, en efecte, la resposta ja s’ha fet per escrit.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la
sessió, essent la 1:10 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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