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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2003.

Sant Celoni, 29 d’abril de 2003.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:50
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
extraordinària 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.

A l’inici de la sessió el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic
assistent per si algú vol comentar alguna qüestió relacionada amb
l’ordre del dia d’avui, sense que ningú faci ús de la paraula.

Es procedeix, doncs, a tractar els punts continguts a l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL
DIA 11 DE MARÇ DE 2003.

Intervé el Sr. Pujol i fa referència al punt 10è de la referida acta,
en què es va aprovar la moció presentada pel grup municipal d’ERC
per a iniciar els tràmits de constitució d’una Entitat Municipal
Descentralitzada a La Batllòria. A la pàgina 39 apareix un paràgraf
que diu textualment: “Atès que La Batlloria va ésser municipi
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independent fins el 10 de maig de l’any 1927, juntament amb els
nuclis d’Olzinelles i Vilardell, i uns mesos més tard els nuclis del
Montnegre i Fuirosos”. Segurament que l’acta recull el text de la
moció tal com està redactada, però voldria matisar, diu el Sr. Pujol,
que es tracta d’un error històric. En realitat, el terme municipal de
La Batllòria, com a tal, mai ha existit. El que sí que va existir era el
terme de Montnegre, que tenia tres parròquies: La Batllòria (que
era la capital del terme), Sant Cebrià de Fuirosos i Sant Martí de
Montnegre. Per altra part, Vilardell no era un nucli, sinó una
parròquia del municipi d’Olzinelles. Volia fer només aquests
aclariments.

Introduïts aquests matisos, i atès que ningú més formula cap altre
reparament a l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 11 de març
de 2003, per unanimitat, s'acorda la seva aprovació.

2.- SORTEIG DE LES PERSONES QUE SERAN DESIGNADES
MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS EN ELS COMICIS
LOCALS A CELEBRAR EL PROPER DIA 25 DE MAIG DE 2003.

Atès que de conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, per Reial
Decret 374/2003, de 31 de març, (Boletín Oficial del Estado
número 78 d’1 d’abril de 2003), han estat convocades eleccions
locals.

Atès que, de conformitat amb allò que disposa l’article 26.4 de la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
els ajuntaments han de procedir entre els dies 26 i 30 d’abril de
2003 al sorteig dels membres que formaran les meses electorals
encarregades de recollir els vots emesos pels electors durant el dia
25 de maig de 2003 i escrutar el contingut de les urnes un cop
conclosa la votació.

Atès que els membres de les meses electorals i els seus suplents
han de ser triats d’entre totes els persones incloses al cens
electoral que compleixin els requisits mínims establerts per l’article
26.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, és a dir, els que siguin majors de 18 anys i menors de 65
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anys, que sàpiguen llegir i escriure per a ser triats com a vocals, i
que estiguin en possessió del títol de batxiller per a ser triats com a
presidents.

De conformitat amb l’anterior és procedent que el Ple de la
corporació efectuï el sorteig de les persones que seran membres de
les meses electorals, tant els titulars com els suplents d’aquests.

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

Primer.- Que el Ple de la corporació efectuï el sorteig de les
persones que seran membres de les meses electorals, tant els
titulars com els suplents d’aquests, d’entre les persones que
estiguin inscrites al cens electoral i que reuneixin els requisits
establerts a l’article 26.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general.

Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats dins el termini
de 3 dies naturals a comptar des de la celebració del sorteig, per al
seu coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels
recursos a què tinguin dret.

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.

~~~~~~~~~~

Adoptats aquests acords es procedeix a efectuar el sorteig públic
de manera automàtica, a través del programa informàtic ELECTOR,
dissenyat per l’empresa SPAI Gestió de Serveis Integrals i Sistemes
d’Informació SL, per a facilitar les tasques del procés electoral.

Prèviament en el programa s’han introduït les dades del cens
electoral, tancat el dia 1 de març de 2003, facilitades per l’Institut
Nacional d’Estadística.
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De la llista del cens electoral s’han exclòs del sorteig totes aquelles
persones que formen part d’alguna de les cinc candidatures
polítiques presentades, així com tots aquells treballadors de
l’ajuntament que actuaran com a representants de l’Administració
en el procés electoral, i tots aquells agents de la Policia Local que
prestaran servei el dia de les eleccions.

Abans d’iniciar el sorteig s’introdueixen els requisits imprescindibles
que han d’acomplir les persones seleccionades per a ser nomenats
vocals i/o presidents: tenir entre 18 i 65 anys, i un nivell mínim
d’estudis de graduat escolar (o equivalent) per als vocals, i de
batxillerat o FP de 2n grau (o una titulació equivalent o superior)
per als presidents.

Introduïts aquests paràmetres, es procedeix a efectuar el sorteig
d’acord amb les instruccions del programa ELECTOR, de manera
que la designació dels càrrecs de presidents i vocals i dels seus
suplents, que han de formar part de les meses electorals a
constituir el proper diumenge 25 de maig d’enguany, recau en les
persones que a continuació s’expressen:

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 1a, MESA A

TITULARS
President Colominas Coll, Joaquim
1r Vocal      Capote Martín, Immaculada
2n Vocal     Fàbregas Fernández, Ferran

SUPLENTS
1r de President      Cortés Pinto, Albert
2n de President Dalmau Paris, Cosme
1r de 1r Vocal Carrasco Ortega, Maria del Mar
2n de 1r Vocal Casas Torrent, Concepció
1r de 2n Vocal   Fernández Cerezo, Raul
2n de 2n Vocal Fernández Mora, Juan Francisco

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 1a, MESA B
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TITULARS
President Planas Molina, Immaculada
1r Vocal      Nicolau Roura, Joan
2n Vocal     Llerins Sala, Jordi

SUPLENTS
1r de President       Prat Ibern, Lluís
2n de President Lanzas Ribas, Carme
1r de 1r Vocal Nogués Fuguet, Antoni Maria
2n de 1r Vocal Ojeda Espelt, Elisabet
1r de 2n Vocal   Magrané Calatayud, Josefina
2n de 2n Vocal Mangrané Fornos, Santiago

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 1a, MESA C

TITULARS
President Xamaní Cabra, Joan
1r Vocal      Tayeda Bilbeny, Marina
2n Vocal     Romero Clemente, Isabel

SUPLENTS
1r de President       Redondo Borras, Elena
2n de President Ripoll Vila, Imma
1r de 1r Vocal Torras Grau, Joaquima
2n de 1r Vocal Torres Ginesta, Maria
1r de 2n Vocal   Roura, Masferrer, Glòria
2n de 2n Vocal Ruiz Escobar, Mònica

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 2a, MESA A

TITULARS
President Ferrer Panareda, Andreu
1r Vocal      Codina Rossa, Maria Dolors
2n Vocal     Guiu Turmo, Carles

SUPLENTS
1r de President       Fontanillas Puigdefàbregas, Francesc



6

2n de President Garcia Martel, Maria José
1r de 1r Vocal Colomer Sarsanach, Josep
2n de 1r Vocal Compta Ximinis, Montserrat
1r de 2n Vocal   Herrera Recolons, Ana
2n de 2n Vocal Icart Medina, Noemí

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 2a, MESA B

TITULARS
President Puig Oller, Ramon Maties
1r Vocal      Palomo Rubio, Lluís
2n Vocal     Sánchez Campos, Josep Maria

SUPLENTS
1r de President       Pujol Pola, Xavier Lluís
2n de President Renau Vila, Manel
1r de 1r Vocal Peris Pera, Immaculada
2n de 1r Vocal Peña Ruiz, Maria Luz
1r de 2n Vocal   Santamaria Gurri, Marta
2n de 2n Vocal Serés Oliver, Maria Àngels

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 3a, MESA A

TITULARS
President Grau Recasens, Jorge
1r Vocal      Chamizo Garcia, Maria Rosario
2n Vocal     Hormigo Amaro, Juan Francisco

SUPLENTS
1r de President       Juanhuix Reverté, Núria
2n de President Antich López, Esteban
1r de 1r Vocal Díaz Martínez, Raquel
2n de 1r Vocal Dou Sánchez, Antoni
1r de 2n Vocal   Jaen Arjona, Jesús
2n de 2n Vocal Jiménez Espejo, José

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 3a, MESA B
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TITULARS
President Vallejo Civit, Alejandro Julio
1r Vocal      Nualart Arenas, Jaume
2n Vocal     Rodríguez Reina, Paquita

SUPLENTS
1r de President       Lestón Lado, Bernardo Isidoro
2n de President Martín Barcia, Jorge
1r de 1r Vocal Ortega Casado, Isabel
2n de 1r Vocal Pacheco Garcia, Cristina
1r de 2n Vocal   Romo Carrillo, Beatriz
2n de 2n Vocal Ruiz Camacho, José

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 4a, MESA A

TITULARS
President Canaleta Masgrau, Rosa Maria
1r Vocal      Fabregat Santana, Juan
2n Vocal     Bruguera Correa, Juan

SUPLENTS
1r de President       Cervera Torrent, Francisca
2n de President Cortina Crous, Joan
1r de 1r Vocal Fernández Nieto, Maria Concepción
2n de 1r Vocal Flores Cantallops, Montserrat
1r de 2n Vocal   Calls Sarrablo, Jaume
2n de 2n Vocal Campdepadrós Puntés, Josep

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 4a, MESA B

TITULARS
President Pacheco Pacheco, Francisco Javier
1r Vocal      Peguero Usero, Daniel
2n Vocal     Torruella Llovera, Jordi

SUPLENTS
1r de President       Perales Iglesias, Emilio
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2n de President Pou Casadevall, Antonio
1r de 1r Vocal Pérez Romero, Sara
2n de 1r Vocal Pladevall Gràcia, Glòria
1r de 2n Vocal   Tutusaus Suelves, Víctor
2n de 2n Vocal Vilardebó Pinós, David

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 5a, MESA A

TITULARS
President Gutiérrez Arriaga, Javier
1r Vocal      Cebrián Majoral, Teresa
2n Vocal     Giró Villegas, Ana

SUPLENTS
1r de President       Herrero Muñoz, Rafael
2n de President Amadó Garcia, Carles
1r de 1r Vocal Cobos Navarro, Montserrat
2n de 1r Vocal Comajuan Serra, Núria
1r de 2n Vocal   González Camacho, Isabel
2n de 2n Vocal González Obregón, Fermina

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 5a, MESA B

TITULARS
President Tardío Peña, Cándido
1r Vocal      Moulines Vallalta, Imma
2n Vocal     Redondo Moreno, Encarna

SUPLENTS
1r de President       Vidal Garcia, Maria Carmen
2n de President Lanau Pardina, José Antonio
1r de 1r Vocal Muñoz Haro, Carles
2n de 1r Vocal Navarro Arriaga, Maria José
1r de 2n Vocal   Retamero López, Julio
2n de 2n Vocal Rigalos Borrell, Maria Isabel

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 6a, MESA A
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TITULARS
President González Sánchez, Juan Antonio
1r Vocal Corral Rodríguez, Eva      
2n Vocal     Gonel Casado, Isabel

SUPLENTS
1r de President       Herraiz Perdigones, Paquita
2n de President Adrubau Casas, Maria del Puig
1r de 1r Vocal Checa López, Maria Cruz
2n de 1r Vocal Deumal Jo, Jordi
1r de 2n Vocal   González Lázaro, José
2n de 2n Vocal Grau Massó, Jordi

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 6a, MESA B

TITULARS
President López Morón, Xavier
1r Vocal      Nieto Jurado, Maria Nieves
2n Vocal     Roig Bernardo, Dann

SUPLENTS
1r de President       Martínez Calatayud, Esperanza
2n de President Matillo Navarrete, Montserrat
1r de 1r Vocal Oms Lanza, Jaume
2n de 1r Vocal Pagès Canaleta, Roser
1r de 2n Vocal   Romero Salgado, Josefina
2n de 2n Vocal Sabaté Iglesias, Francesc

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 7a, MESA A

TITULARS
President Caña Ortiz, José Francisco
1r Vocal      Benito Rodríguez, José Antonio
2n Vocal     Caro Vargas, Lucía

SUPLENTS
1r de President       Espejo Diumenge, José Maria
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2n de President Garcia Perea, Joan Carles
1r de 1r Vocal Broncano Atencia, Antonio
2n de 1r Vocal Campaña Carvajal, Maria Jesús
1r de 2n Vocal   Codina Callis, Francesc
2n de 2n Vocal Córdoba Hervás, Miquel

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 7a, MESA B

TITULARS
President Rance Jordana, Francesc
1r Vocal      Tapia Gómez, Olga
2n Vocal     Sala Escudé, Maria Àngels

SUPLENTS
1r de President       Sánchez Boj, Jordi
2n de President Magem Oms, Carme
1r de 1r Vocal Vallespí Cornellà, Maria Glòria
2n de 1r Vocal Vega Pérez, Miguel Angel
1r de 2n Vocal   Sánchez Bastazu, Josefa
2n de 2n Vocal Sánchez Llobera, Carlos

DISTRICTE 2n, SECCIÓ 1a, MESA A

TITULARS
President Vera Curado, Isabel Damiana
1r Vocal      Puebla Toledano, Montserrat
2n Vocal    López Heredia, Joaquina 

SUPLENTS
1r de President       Blanché Martí, Josep
2n de President Colom Busquets, Jordi
1r de 1r Vocal Rodríguez Andrés, Nieves
2n de 1r Vocal Ruiz Lozano, Antonio
1r de 2n Vocal   Martínez Fernández, Jesús
2n de 2n Vocal Mellado Astacio, Idelfonso

DISTRICTE 2n, SECCIÓ 1a, MESA B
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TITULARS
President De Vedruna Martí, Antonio
1r Vocal      Perís Villar, Ildefonso
2n Vocal     Gabarro Vilanova, Carles

SUPLENTS
1r de President       Alvarez Niebla, Antonio
2n de President Bedini Chesa, Alessandro
1r de 1r Vocal Porrero Ortega, Susana
2n de 1r Vocal Puig Rodríguez, Salvador
1r de 2n Vocal   Garcia Torres, Sebastián
2n de 2n Vocal Grunig Sánchez, Gustavo Adolfo

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A LA REALITZACIÓ DE
L’ACTUACIÓ “ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA”.

El Sr. alcalde explica que es tracta d’aprovar un conveni que farà
possible l’aportació de 150.000 € (25.000.000 pessetes) per part
de la Diputació de Barcelona, destinats a la construcció de l’Escola
municipal de música.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que dins la planificació municipal de les obres a realitzar
durant el quadrienni 1999-2003 s’ha contemplat la realització,
entre d’altres, de les obres de construcció de l’Escola Municipal de
Música.

Atès que amb la finalitat d’aconseguir el finançament necessari,
amb data 23 de gener de 2000, dins el protocol General “Xarxa
Barcelona - Municipis de Qualitat” es va sol·licitar de l’Excma.
Diputació de Barcelona la inclusió de l’actuació dins el programa
“Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat (2000-2003)”, la qual va
ser acordada per aquesta amb una aportació de 150.253,03 €.
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Atès que dins el protocol d’actuació de “Xarxa Barcelona - Municipis
de Qualitat (2000-2003)” és necessari procedir a l’aprovació i
signatura dels convenis corresponents a l’actuació.

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

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

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

Codi de conveni 03/X/09797

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

Actuació Adequació de l’escola de música
Suport econòmicAportació total de

la Diputació Import: 150.253,03 €
Diputació de BCN: Oficina Tècnica de
CooperacióServeis Gestors
Ajuntament de Sant Celoni: Secretaria

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

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

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES CONCLUSIONS DEL I
FÒRUM JOVE DE SANT CELONI.
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Atès que l’any 2001 l’àrea de Joventut de l’ajuntament de Sant
Celoni va promoure la creació d’una Comissió de Joves, per tal de
canalitzar les inquietuds del jovent celoní, fent-lo partícip i
afavorint la seva col·laboració  amb l’ajuntament, obrint noves vies
de diàleg i cooperació entre ambdós.

Atès que posteriorment l’àrea de Joventut va proposar la iniciativa
de realitzar un Fòrum Jove, a manera d’espai de trobada on els
joves del poble poguessin comunicar les seves inquietuds,
propostes i opinions.

Atès que la idea va ser molt ben acollida en el si de la Comissió de
Joves.

Atès que l’objectiu que es pretén és que la política municipal de
joventut pugui elaborar-se conjuntament amb els joves, engegant
així un procés de participació que serveixi per detectar les
necessitats i les inquietuds juvenils.

Atès que el dia 23 de novembre de 2002 va tenir lloc la celebració
del I Fòrum Jove de Sant Celoni, a l’edifici municipal del Safareig.

Atès que amb posterioritat la Comissió de Joves s’ha reunit en
diverses ocasions per a elaborar un document on es recullen les
conclusions que es van extreure del I Fòrum Jove de Sant Celoni;
conclusions que parlen de com veuen els joves el nostre poble,
quines mancances hi troben, allò que els preocupa i les solucions
que hi veuen.

Atès que aquestes conclusions han estat treballades per tal de fer
del document una eina de treball que conté les línies a seguir en la
política de joventut en els propers anys.

Atès que es va donar compte de les conclusions del I Fòrum Jove a
la darrera sessió del Ple municipal que es celebrà el proppassat dia
27 de març de 2003, malgrat que es considerà per aquest la
necessitat de procedir a la seva aprovació formal.
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D’acord amb l’anterior i a proposta de la Comissió informativa
d'Educació, Cultura, Esports, Joventut, Participació Ciutadana,
Benestar Social i Sanitat, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:

 Primer.- Aprovar les conclusions del I Fòrum Jove de Sant Celoni,
que es recullen en el document redactat per la Comissió de Joves i
que figura a l’expedient.

 Segon.- Notificar aquest acord als interessats per al seu
coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos a
què tinguin dret.

 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.

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SIGNAR AMB LA
DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORTS DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, L’AUTORITAT METROPOLITANA DEL
TRANSPORT, L’EMPRESA “ASISTENCIA Y SERVICIOS SL” I
L’EMPRESA “LA HISPANO HILARIENSE SA” ALS EFECTES DE
LA PRESTACIÓ EFECTIVA DEL SERVEI DE TRANSPORT
COL·LECTIU URBÀ DE SUPERFÍCIE.

Pren la paraula el Sr. Figueras i pregunta si s’ha fet alguna licitació
per a l’adjudicació d’aquest servei.

El Sr. alcalde explica que el Ple municipal va aprovar inicialment el
projecte d’establiment del servei de bus urbà a Sant Celoni, en el
que es recullen totes les seves condicions de funcionament: el
recorregut, les parades, les tarifes, etc. No s’ha fet, però, cap
licitació perquè en una reunió que vam mantenir amb l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM), la Direcció General de Transports de
la Generalitat i els dos operadors (“Asistencia y Servicios SL” i “La
Hispano Hilariense SA”) es va pactar la signatura del conveni que
avui es porta a aprovació, i que totes les parts hauran també
d’aprovar.
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Després d’aquestes intervencions i,

Atès que l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local contempla la possibilitat de que els
municipis, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les
seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar
quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.

Atès que el municipi de Sant Celoni té una configuració extensa des
del punt de vista territorial, així com una orografia pronunciada en
part de la seva extensió, comptant, a més, amb el nucli de La
Batllòria amb una població de 477 habitants, amb un creixement
potencial de 1.088 habitants, distant del nucli de Sant Celoni uns 5
quilòmetres.

Atès que tant el centre comercial com els diversos serveis d’accés
públic, com ara el mercat municipal, l’hospital, la biblioteca, la
Rectoria Vella, les diverses escoles, el centres esportius públics i
privats es troben distribuïts de manera uniforme per tot el casc
urbà.

Atès, a més, que Sant Celoni és centre important de comunicacions
amb la resta de la comarca i del territori català, tant per carretera
com a través del ferrocarril.

Atès que per a l’assoliment d’un model sostenible de
desenvolupament, així com un increment en la seguretat de les
persones, cal potenciar el més possible l’ús del transport públic, en
detriment del transport privat, cosa que va en la línia encetada per
d’altres administracions públiques i agents del transport i
materialitzada en la implantació de la integració tarifària que ha
comportat un increment substancial de persones que utilitzen el
transport públic així com el pla d’infrastructures de transport públic
que aposta decisivament per aquesta modalitat de transport dins la
corona metropolitana.

D’acord amb l’anterior, es considerà adequat procedir a l’estudi i, si
escau, la implementació d’un servei de transport col·lectiu urbà de
viatgers als efectes de què els ciutadans de Sant Celoni puguin
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desplaçar-se, gaudint de la tarifa integrada, des del seu barri fins al
punt de l’àrea metropolitana que considerin adient o a qualsevol
punt dins el municipi de Sant Celoni.

Atès que l’estudi va desembocar en la redacció del projecte
d’implantació del bus urbà que ha estat aprovat pel Ple de la
corporació en sessió de data 30 de gener de 2003 i, un cop exposat
al públic sense que hagi estat presentada cap reclamació ha estat
aprovat definitivament per resolució de l’Alcaldia de data 21 de
març de 2003.

Als efectes de procedir a la implantació definitiva del servei, atès
que el Ple de la corporació ha considerat la gestió del servei com a
indirecta, s’ha proposat per part de la Direcció General de
Transports i de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) la
signatura d’un conveni entre totes les parts implicades que són, a
més de l’ajuntament de Sant Celoni i les ja citades, els dos
operadors que presten servei a Sant Celoni, és a dir “Asistencia y
Servicios SL” i “La Hispano Hilariense SA”.

Atès que l’objectiu del conveni no és altre que establir les
condicions de modificació dels serveis dels quals són
concessionàries les empreses citades per tal de permetre la
prestació del servei urbà, la coordinació dels serveis i horaris en el
conjunt del transport públic de viatgers per carretera que afecta el
terme municipal de Sant Celoni i la integració de tots aquests
serveis de transport dins la zona tarifària integrada de l’ATM.

Vistos els informes de la Secretaria municipal 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 unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:
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Primer.- Aprovar el conveni a signar amb la Direcció General de
Transports de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat Metropolitana
del Transport, l’empresa “Asistencia y Servicios SL” i l’empresa “La
Hispano Hilariense SA”, als efectes de la prestació efectiva del
servei de transport col·lectiu urbà de superfície

Segon.- Notificar aquest acord a totes les parts, als efectes de
procedir a la signatura del conveni aprovat.

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.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DE LA
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER LA QUE L’AJUNTAMENT DE
SANT CELONI S’ADHEREIX A LA XARXA LOCAL DE SERVEIS
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.

El Sr. alcalde explica que es tracta d’una xarxa creada per la
Diputació de Barcelona, a la que s’hi poden adherir els ajuntaments
de la província i que permetrà la possibilitat d’establir convenis i
obtenir subvencions per tal d’augmentar els serveis d’atenció
domiciliària.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que els serveis socials d'atenció domiciliària són serveis de
competència municipal que han suposat una de les principals
aportacions dels ajuntaments al benestar de les persones amb
dependència i al foment de l’autonomia personal. Malgrat la seva
transcendència, les corporacions locals han hagut d'impulsar el seu
desenvolupament en un context d’absència de regulació normativa
¡ organitzativa i del suport pressupostari adequat per part d'altres
nivells de l'administració. Juntament amb la innegable riquesa
creativa, això ha comportat una excessiva heterogeneïtat de
models i la manca d’estratègies compartides de desenvolupament i
de gestió.
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Atès que d'altra banda, els canvis en la família i l'envelliment de la
població estan comportant un increment de necessitats socials que
es tradueixen en demandes als serveis socials i de salut, i en
l'aparició d'un incipient mercat privat d'operadors. Aquesta atenció
a les persones amb dependència i el suport a les seves famílies
està plantejant a la societat en el seu conjunt i particularment a les
administracions públiques nous reptes i compromisos.

Atès que, per tot això, es considera que és el moment oportú per a
la reflexió i el posicionament conjunt dels serveis socials del món
local, amb vistes a cercar estratègies i fórmules de cooperació i de
treball en xarxa. L’heterogeneïtat de l’atenció a la dependència, la
limitació pressupostària i la complexitat en la gestió dels serveis
domiciliaris, reclamen decididament la concentració d’esforços i la
integració dels recursos.

Atès que l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, en
el marc de les seves competències de suport municipal, ha obert
un procés de consens ¡ cooperació amb els ajuntaments per
promoure un creixement conjunt harmonitzat de l'atenció social
domiciliària a la província, que es traduirà en la creació d'una Xarxa
Local de Serveis Socials d'Atenció Domiciliària. Aquesta XARXA
LOCAL DE SAD ha de possibilitar l'increment de la capacitat
prestadora dels ens locals, no sols a través de mitjans econòmics
sinó també a partir de l'estructuració d'un espai tècnic, capaç
d'impulsar una millora conjunta i concertada amb l'objectiu
d'avançar cap a la qualitat i l'equitat en les prestacions socials als
ciutadans ¡ ciutadanes del conjunt del territori.

Atès que aquesta Xarxa té com a punt de partida el Model per a la
Gestió dels Serveis Socials d'Atenció Domiciliària, un document de
referència elaborat per la Diputació de Barcelona amb la
participació d'ajuntaments, sindicats, col·legis professionals,
empreses del sector ¡ un grup d'experts. Aquest Model aposta
clarament per la ubicació dels serveis socials d'atenció domiciliària
en el marc dels serveis socials municipals, i la seva concepció com
a un instrument estratègic d'actuació de l’atenció social primària i,
per tant, hi han d'estar estretament vinculats.
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Atès que el Model que es proposa, que ha de ser l'element
vertebrador de la Xarxa, hi estableix les bases que ens han de
possibilitar la gestió adequada de l'atenció domiciliària, permetent,
a través de la Xarxa, que el món local contribueixi a una futura
legislació d’atenció a la dependència, amb una expertesa i
posicionament propis.

A proposta de la Comissió informativa d'Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Ratificar en tots els seus termes allò disposat per la
resolució de l’Alcaldia de data 10 d’abril de 2003 que, en la seva
part dispositiva, es transcriu a continuació:

“PRIMER.- Adherir-se a la Xarxa Local de Serveis d’Atenció
Domiciliària promoguda per la Diputació de Barcelona,
declarant que l’ajuntament de Sant Celoni col·laborarà en els
objectius i desenvolupament de la Xarxa, establerts al
document de constitució de la Xarxa.

SEGON.- Ratificar aquesta resolució pel Ple de la corporació en
la primera sessió que celebri.

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la Presidència
delegada de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona, per al seu coneixement i als efectes escaients.”

Segon.- Acceptar el decàleg del model de gestió dels serveis
socials domiciliaris en què es resumeixen les línies bàsiques del
Model per a la Gestió dels Serveis Socials domiciliaris.

Tercer.- Nomenar com a representant de l’ajuntament de Sant
Celoni en els òrgans de govern de la Xarxa Local de Serveis Socials
d’Atenció Domiciliària” el Sr. Miquel Vega Vega, regidor de
Benestar social de l’ajuntament de Sant Celoni.

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.
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7.- INFORMACIÓ AL PLE DE LA SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ 4ª
DE LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA PEL LA
QUE ES DESESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT
PER L’ADVOCAT DE L’ESTAT CONTRA LA SENTÈNCIA DEL
JUTJAT  CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 13 DE
BARCELONA QUE DECLARÀ AJUSTAT A DRET L’ACORD DEL
PLE DE LA CORPORACIÓ QUE APROVÀ INICIALMENT LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE SANT
CELONI.

El Sr. alcalde explica que el Jutjat Contenciós Administratiu número
13 de Barcelona, en el recurs interposat per la Delegació del
Govern a Catalunya, va declarar que estava ben aprovada per part
de l’ajuntament la relació de llocs de treball de la corporació.
L’Advocat de l’Estat, però, va interposar recurs contra aquesta
sentència i ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens ha
tornat a donar la raó en aquest tema. Com ja vam dir en el seu
moment, considerem que la valoració dels llocs de treball
constitueix una eina molt important per tal de tenir ben
estructurats l’organigrama i els recursos humans de l’ajuntament.
Es tracta, doncs, de donar coneixement d’aquesta sentència, de la
que tots ens n’hem de felicitar.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que el Ple de la corporació per acord de data 26 de novembre
de 2001 va aprovar inicialment la Relació de llocs de treball de
l’ajuntament de Sant Celoni, tal i com és preceptiu de conformitat
amb l’article 291.2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya i els articles 126 i 127 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s’aprova el Text refós de
les Disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Atès que contra aquest acord la Delegació del Govern de l’Estat a
Catalunya va interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona.
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Atès que finalitzats els tràmits processals legalment preceptius, per
sentència de data 25 de març de 2002 el Jutjat Contenciós
Administratiu  número 13 citat va desestimar el recurs contenciós
administratiu interposat per la Delegació del Govern a Catalunya i
va declarar la Relació de llocs de treball conforme a Dret.

Atès que la Delegació del Govern, per escrit de data 8 d’abril de
2002, va interposar recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en contra de la sentència d’instància,
demanant que aquesta fos deixada sense efecte.

Atès que la secció 4ª de la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat sentència de
data 26 de març de 2003 per la que es desestima el recurs
d’apel·lació interposat per l’Advocat de l’Estat contra la sentència
del Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona i deixa
subsistent aquesta, per la qual cosa conforme a Dret l’acte
administratiu impugnat.

D’acord amb l’anterior i a proposta de la Comissió informativa
d'Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans:

L’Alcaldia informa al Ple del contingut de la sentència de 26 de
març de 2003 dictada per la secció 4ª de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel la
que es desestima el recurs d’apel·lació interposat per l’Advocat de
l’Estat contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu
número 13 de Barcelona, que declarà ajustat a dret l’acord del Ple
de la corporació que aprovà inicialment la Relació de llocs de treball
de l’ajuntament de Sant Celoni.

I la corporació se’n dóna per assabentada.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la
sessió, essent les 23:20 hores de la nit i s'estén la present acta de
la que jo, el secretari municipal, en dono fe.

L’alcalde     El secretari
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