
1

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2004.

Sant Celoni, 28 de desembre de 2004.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 19:30 hores
del vespre, 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 M. Lourdes Donado Riera i Josefa Lechuga
Garcia, i els regidors Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín, Miquel Vega
Vega, Francesc Garcia Mundet, Josep M. Bueno Martínez, Emili Bosch
Oliveras, Francesc Deulofeu Fontanillas, Carles Mas Lloveras, Jordi Cuminal
Roquet, Miquel Negre Sánchez, Ramon Segarra Montesó i Raül Casado
Jiménez, assistits pel secretari de la corporació José Luis González Leal i
amb la presència de l'interventor accidental Joan Muntal Tarragó.

Excusa la seva assistència el regidor Josep M. Pasqual Arenas.

El regidor Josep Alsina Lloreda s’incorpora a la sessió quan s’anava a
tractar el punt 7 de l’Ordre del dia “Adjudicació, si escau, del contracte
d’obres per a l’execució del projecte d’equipaments escènics del teatre
municipal Ateneu i de la Sala Polivalent”.

Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic
assistent per si algú vol comentar alguna qüestió relacionada o no amb
l’ordre del dia d’avui, sense que ningú faci ús de la paraula.

Seguidament intervé el regidor Sr. Francesc Deulofeu i diu que en nom del
Grup Municipal de Convergència i Unió felicita l’alcalde per al seu nou
nomenament com a President del Consell comarcal del Vallès Oriental,
dient que se n’alegren i que esperen que sigui beneficiós per a la Comarca,
per a Sant Celoni i per al Baix Montseny ja que fins ara sempre hi havia
hagut un president més aviat de la zona de Granollers i ara està molt bé
que sigui de Sant Celoni i els celonins n’hem d’estar satisfets. El Sr. alcalde
agraeix la felicitació, i diu que quan va acceptar el càrrec i al ple de presa
de possessió ja va dir que fins ara el president havia sigut sempre de
Granollers i que va comentar que li semblava important ja que el Consell
Comarcal del Vallès Oriental ha de tenir molt clar que sumem aquestes
tres sensibilitats de tres espais molt diferenciats, com pot ser el baix
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vallès, la zona de Mollet, la plana, de Granollers i el Baix Montseny que
som nosaltres i els pobles veïns, amb idea que aquestes sensibilitats aflorin
més i que Sant Celoni també en pugui sortir beneficiat.

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

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL DARRER PLE
MUNICIPAL.

El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular
alguna observació a l’acta de la sessió extraordinària del Ple, celebrat el dia
9 de novembre de 2004, l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu
electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap objecció, per
unanimitat, s'acorda l’aprovació de la referida acta.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS A DATA 1 DE GENER DE 2004.

Intervé el Sr. alcalde per donar una petita explicació que aquests darrers
dies també veia que algun altre ajuntament ho aprovava a finals d’any
perquè hi havia diferencies substancials amb l’INE i que gairebé ara ja les
hem igualat, ja que ells ens abaixaven els habitants i hem demostrat que
en la majoria de casos es tractava d’errors que tenia l’INE. La xifra de l’1
de gener d’aquest any que estem acabant era de 14.293 habitants i el
novembre passat, és a dir a data 1 de desembre ja en som 15.021 i en els
darrers dies hem arribat als 15.100, és a dir que el municipi no només va
recuperant la població que algun any havia davallat, sinó que està en un
creixement sostingut, per la qual cosa es passa a aprovar la xifra de gener
de 2004.

Vist l’expedient instruït per a l'aprovació de la revisió del padró municipal
d'habitants del municipi de Sant Celoni, referida a 1 de gener de 2004.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 13 de febrer de 2001 va aprovar
l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni al servei de gestió informatitzada
del padró d’habitants (AGIPH) de la Diputació de Barcelona.

Atès que la Unitat d’Estadística i Població de la Diputació de Barcelona ha
tramès el resum numèric de les dades relatives a la revisió anual del padró
municipal d’habitants referida a 1 de gener de 2004.
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Atès allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.

Atès que l’article 81 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, del
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals,
modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, estableix que
els ajuntaments aprovaran la revisió del seu padró municipal, formalitzant
les actuacions portades a terme durant cada exercici anual i els resultats
numèrics de la revisió seran tramesos a l’Institut Nacional d’Estadística.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar la revisió del padró municipal d'habitants referida a 1 de
gener de 2004, d’acord amb el següent detall:

Padró municipal de Sant Celoni a data 01-01-2004: 14.293 habitants

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Institut Nacional d’Estadística per
al seu coneixement i als efectes oportuns.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL
FINANÇAMENT DE LES OBRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS
CARRERS SANT MARTÍ I BALMES.

Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: El vot del nostre grup serà
l’abstenció i el motiu és seguir una mica la nostra lògica de raonament en
que defensem un repartiment del 90% i 10%, el 10% de despeses dels
habitants de Sant Celoni pel fet que aquests serveis ja hi són i estem
parlant d’un manteniment i per aquest motiu el nostre vot serà l’abstenció
perquè els veïns hi han estat d’acord, ho han acceptat i per tant per
coherència amb la nostra línia de raonament doncs aquesta serà la
orientació del nostre vot.

El Sr. alcalde dona la paraula al regidor Josep Capote que diu: Per fer un
aclariment i dir que estàs parlant d’un 10 i un 90, i això és en
contribucions especials per obres i aquí estem parlant d’enllumenat públic
que és un 50% i 50%.

El Sr. alcalde diu que en carrers de nova urbanització, amb serveis de nova
implantació si que l’Ajuntament aplica, no cal dir-ho perquè això fa anys
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que es fa així de 90% que hi aporten els veïns del seu entorn i el 10% el
posa l’Ajuntament. En el cas de canvis com pot ser l’enllumenat, és el 50%
i els veïns hi han estat totalment d’acord amb aquest repartiment i ja fa
temps que s’està fent així.

Intervé el Sr. Deulofeu i diu: la valoració, pensem que l’Ajuntament
s’hauria de fer càrrec del porcentatge més alt, és a dir del 90% perquè
entenem que aquests són serveis que ja hi són i que per tant el que s’està
fent és mantenir-los, arranjar-los, en la mesura que potser no s’havia fet
en anys anteriors.

Novament el Sr. alcalde diu que per no entrar en polèmica com que
després ve algun altre punt així, segurament algú li podria explicar a nivell
tècnic que no és per manca de manteniment, sinó que és normal que llums
que es van instal·lar fa vint o vint-i-cinc anys, doncs no reuneixin ni les
condicions que exigim als ciutadans pel que fa a lluminositat, ja que volem
carrers amb més llum i també en normativa, per tant s'ha de canviar tota
la instal·lació, només era un aclariment i que els veïns, dels carrers que es
van fent nous d’enllumenats, en la majoria de casos són ells que ho
demanen. Per tant queda clara la votació del grup de Convergència i Unió
és d’abstenció i els altres grups ho aprovem.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a la imposició i ordenació de contribucions
especials amb motiu de les obres d’instal·lació i ampliació d’enllumenat
públic dels carrers Sant Martí i Balmes d’aquesta vila.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 15 de novembre de 2004 es va
aprovar definitivament el projecte tècnic d’instal·lació i ampliació
d’enllumenat públic dels carrers Sant Martí i Balmes d’aquesta vila,
redactat per l’Àrea municipal d’Entorn, el pressupost del qual ascendeix a
la quantitat de 29.512,99 €.

Atès que es considera necessari procedir a l’execució dels treballs que
contempla el referit projecte tècnic, donat que l’actual xarxa d’enllumenat
públic dels carrers Sant Martí i Balmes és insuficient per a poder donar un
bon servei, i als efectes de reunir les condicions i garanties mínimes
exigides per la reglamentació vigent.

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
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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 de Serveis Comunitaris, per 9 vots a
favor de la senyora Donado i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega,
Garcia, Bueno, Segarra i Casado i amb 6 abstencions de la senyora
Lechuga, i dels senyors Bosch, Mas, Negre, Deulofeu i Cuminal, el Ple
municipal ACORDA:

Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució del projecte tècnic d’instal·lació i ampliació d’enllumenat públic
dels carrers Sant Martí i Balmes d’aquesta vila.

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

a) Cost previst de les obres 29.512,99 €
Honoraris redacció de projecte i direcció d’obra ............. 826,36 €
Total cost 30.339,35 €

b) El cost suportat per l'administració serà de 30.339,35 €.

c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 50% del cost
suportat per l'administració, és a dir, 15.169,67 €, 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% metres cúbics de 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
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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 Junta de Govern Local per a la pràctica i aprovació de
les liquidacions resultants d'aquest acord, així com per a la resolució
d'eventuals recursos administratius, de qualsevol tipus que aquests siguin,
un cop aprovat definitivament aquest acord.

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

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

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

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

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

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL
FINANÇAMENT DE LES OBRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS
CARRERS ALFONS MONCANUT, PLA I DANIEL, PIUS XII, BISBE
IRURITA I PASSEIG DE FRANCESC FULLÀ “XUMBO”.
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Intervé el Sr. alcalde per dir que també és un projecte que té dues fases,
en una els veïns també només hi aporten el 50% i una segona fase és la
pista de petanca que va a càrrec tota de l’Ajuntament.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a la imposició i ordenació de contribucions
especials amb motiu de les obres d’instal·lació i ampliació d’enllumenat
públic dels carrers Alfons Moncanut, Pla i Daniel, Pius XII, Bisbe Irurita i
Passeig de Francesc Fullà “Xumbo”.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 13 de desembre de 2004 s’ha
aprovat definitivament el projecte tècnic d’instal·lació i ampliació
d’enllumenat públic dels carrers Alfons Moncanut, Pla i Daniel, Pius XII,
Bisbe Irurita, Passeig de Francesc Fullà “Xumbo” i pista de petanca,
redactat per l’Àrea municipal d’Entorn, el pressupost del qual ascendeix a
la quantitat de 57.518,41 €.

Atès que el referit projecte consta de dues fases d’execució: la primera
amb un pressupost de 41.841,64 € que correspon als treballs a executar
en els carrers Alfons Moncanut, Pla i Daniel, Pius XII, Bisbe Irurita i Passeig
de Francesc Fullà “Xumbo”, i la segona fase de 15.676,77 € que correspon
a l’enllumenat de la pista de petanca.

Atès que es considera necessari procedir a l’execució dels treballs que
contempla el referit projecte tècnic, donat que l’actual xarxa d’enllumenat
públic del barri de Les Borrelles és insuficient per a poder donar un bon
servei, i als efectes de reunir les condicions i garanties mínimes exigides
per la reglamentació vigent.

Atès que la realització de les obres contemplades a la primera fase del
projecte 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.
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A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 9 vots a
favor de la senyora Donado i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega,
Garcia, Bueno, Segarra i Casado i amb 6 abstencions de la senyora
Lechuga, i dels senyors Bosch, Mas, Negre, Deulofeu i Cuminal, el Ple
municipal ACORDA:

Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució del projecte tècnic d’instal·lació i ampliació d’enllumenat públic
dels carrers Alfons Moncanut, Pla i Daniel, Pius XII, Bisbe Irurita i Passeig
de Francesc Fullà “Xumbo” d’aquesta vila.

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

a) Cost previst de les obres 41.841,64 €
Honoraris redacció de projecte i direcció d’obra .......... 1.171,56 €
Total cost 43.013,20 €

b) El cost suportat per l'administració serà de 43.013,20 €.

c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 50% del cost
suportat per l'administració, és a dir, 21.506,60 €, 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% metres cúbics de 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
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les obres, tenint la consideració de persones especialment beneficiades els
propietaris dels béns immobles afectats per l'execució del projecte.

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

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

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

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

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

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

5.-APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES
OBRES D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS ARTESANIA I
AGRICULTURA.

Intervé el regidor Francesc Deulofeu dient que el seu vot és favorable.

Vist l’expedient instruït per a la imposició i ordenació de contribucions
especials amb motiu de les obres d’urbanització dels carrers Artesania i
Agricultura d’aquesta vila.
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Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 3 de novembre de
2004 va aprovar inicialment el projecte tècnic d’obres d’urbanització dels
carrers Artesania i Agricultura d’aquesta vila, redactat per l’Àrea municipal
d’Entorn, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat de 149.838,20 €.

Atès que les obres contemplades en aquest projecte consisteixen en la
pavimentació dels carrers amb llamborda de formigó, substitució de la
xarxa existent de clavegueram, soterrament de les xarxes de telefonia i
electricitat, adequació de la xarxa actual de subministrament d’aigua i
renovació de la instal·lació d’enllumenat públic.

Atès que el resultat final del projecte serà el d’uns carrers utilitzats
exclusivament per vianants, permetent-se només el pas dels vehicles que
tinguin accés als aparcaments de l’interior de les finques privades.

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

Atès que la realització de les obres contemplades a la primera fase del
projecte 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 de Serveis Comunitaris, 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 Artesania i
Agricultura d’aquesta vila.

Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris
beneficiats per l'execució de les obres d’urbanització dels referits carrers,
d'acord amb els següents paràmetres d'aplicació:
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a) Cost previst de les obres 149.838,21 €
Honoraris redacció de projecte i direcció d’obra .......... 4.195,47 €
Total cost 154.033,68 €

b) El cost suportat per l'administració serà de 154.033,68 €.

c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 90% del cost
suportat per l'administració, és a dir, 138.630,31 €, 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% metres cúbics de 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 Junta de Govern Local per a la pràctica i aprovació de
les liquidacions resultants d'aquest acord, així com per a la resolució
d'eventuals recursos administratius, de qualsevol tipus que aquests siguin,
un cop aprovat definitivament aquest acord.

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

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

Vuitè.- Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta
dies mitjançant edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en un



12

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.

Seguidament i per tenir interès en el següent assumpte de l’ordre
del dia, abandona la Sala de Sessions el regidor Sr. Raül Casado.

6.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL
SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE
L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS.

Vist de nou l’expedient instruït per a l’adjudicació del contracte de gestió
del servei de manteniment, conservació i explotació de l’estació
depuradora d’aigües residuals de Sant Celoni.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió del dia 3 de
febrer de 1994 va adjudicar a la Companyia Depuradora d’Aigües
Residuals SA -NETAIGUA, el servei de manteniment, conservació i
explotació de la depuradora d’aigües residuals.

Atès que en data 15 de febrer de 1994 es va signar el corresponent
contracte administratiu entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la referida
companyia.

Atès que en data 19 de novembre de 1999 l’empresa NETAIGUA
juntament amb la mercantil SOREA SA van presentar un escrit en aquest
Ajuntament manifestant la fusió d’ambdues empreses i demanant la
subrogació del contracte subscrit en data 15 de febrer de 1994 a favor de
la referida fusió.

Atès que en data 4 de febrer de 2000 el Ple municipal va aprovar la
subrogació de la mercantil SOREA SA en els drets de la també mercantil
NETAIGUA referents al contracte de gestió del servei de manteniment,
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conservació i explotació de la depuradora d’aigües residuals de Sant
Celoni.

Atès que, de conformitat amb l’article 3r del plec de clàusules
administratives particulars regulador de la concessió, el contracte
expirava el dia 31 de desembre de 1998, podent-se prorrogar per anys
successius fins a un màxim de cinc.

Atès que el dia 31 de desembre de 2003 va finalitzar l’última de les
pròrrogues possibles, no essent legalment viable una nova pròrroga del
contracte signat amb la referida empresa.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 9 de desembre de 2003 es va
incoar el corresponent expedient administratiu per a la licitació d’un nou
contracte administratiu de gestió del servei públic de manteniment,
conservació i explotació de la depuradora d’aigües residuals.

Atès que el Ple municipal en sessió de data 29 de juliol de 2004 va aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant concurs i pel procediment obert,
per a la gestió del servei públic de manteniment, conservació i explotació
de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Celoni, que inclou el
plec de prescripcions tècniques així com el plec de clàusules
administratives particulars.

Atès que s’ha publicat el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona número 221 del dia 14 de setembre de 2004, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4.221 del dia 17 de
setembre de 2004 i al tauler d’edictes de la corporació.

Atès que en el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha rebut a
l’Ajuntament de Sant Celoni cap al·legació ni suggeriment respecte dels
plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
reguladors del concurs.

Atès que en data 14 d’octubre de 2004 es va procedir a l’obertura de les
ofertes presentades per les 8 empreses que es relacionen a continuació:
SOCAMEX SA-URBASER SA, AQUALIA SA, SOREA SA, COPCISA-COPTALIA,
OMS-SACEDE SA, SERVEDAR SL, URBATEC SA i ATEIA SA-
CONCESIONARIA BARCELONESA SA.

Atès que, després de l’oportú examen i previ l’informe tècnic que figura a
l’expedient, la Mesa de contractació reunida el dia 22 de desembre de
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2004 ha proposat al Ple municipal que el contracte de gestió del servei de
manteniment, conservació i explotació de l’estació depuradora d’aigües
residuals s’adjudiqui a l'empresa SOREA SA per la quantitat de 480.975,35
€, més IVA.

Vistos els informes que figuren a l’expedient.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Adjudicar a l’empresa SOREA SA el contracte de gestió del servei
de manteniment, conservació i explotació de l’estació depuradora d’aigües
residuals de Sant Celoni, per la quantitat de 480.975,35 €, més IVA.

Segon.- Requerir a SOREA SA 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 19.239,01 €, corresponent
al 4% del preu d’adjudicació, així com les certificacions administratives
emeses pels òrgans competents, acreditatives de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

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

Seguidament s’incorpora novament el regidor Raül Casado.

7.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE D’OBRES PER A
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS DEL
TEATRE MUNICIPAL ATENEU I DE LA SALA POLIVALENT.

Vist de nou l’expedient instruït per a l’adjudicació del contracte d’obres per
a l’execució del projecte tècnic d’equipaments escènics del teatre municipal
Ateneu i de la sala polivalent de Sant Celoni.

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 8 de setembre de
2004 va aprovar definitivament el projecte tècnic d’equipaments escènics
del teatre municipal Ateneu i de la sala polivalent de Sant Celoni, redactat
per l’arquitecte Josep Gràcia Sancho, l’import del qual ascendeix a la
quantitat de 264.122,81 €, IVA inclòs.
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Atès que el Ple municipal en sessió de data 29 de juliol de 2004 va aprovar
el Plec de clàusules administratives particulars regulador del concurs per a
la contractació de les referides obres.

Atès que aquest Plec de clàusules ha estat sotmès a informació pública per
un termini de 20 dies hàbils, prèvia publicació del corresponent edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 217 de data 9 de
setembre de 2004  i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
4215 del mateix dia.

Atès que la classificació del contractista exigida al Plec de clàusules
administratives particulars era de grup I, subgrup 1, categoria E.

Atès, però, que es va detectar un error en la categoria exigida, per la qual
cosa es va procedir a la publicació per la via d’urgència d’un anunci en el
Butlletí Oficial de la Província número 228 de data 22 de setembre de 2004
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4225 de data 23 de
setembre de 2004, corregint l’error i indicant que la classificació exigida
havia de ser: grup I, subgrup 1, categoria D.

Atès que, dins del termini d’exposició pública de l’expedient, s’ha rebut a
l’Ajuntament de Sant Celoni un escrit de CHEMTROL División Teatro SA i
una al·legació de CISSA, Constructora e Inmobiliaria de Solsona SA,
respecte de la classificació del contractista exigida al Plec de clàusules.

Atès que el Ple municipal en sessió de data 9 de novembre de 2004 va
ratificar el decret de l’Alcaldia de data 14 d’octubre de 2004 que resolia les
al·legacions presentades al Plec de clàusules administratives particulars
regulador de la contractació de les obres d’execució del projecte
d’equipaments escènics del teatre municipal Ateneu i de la sala polivalent,
de tal manera que la classificació exigida al referit Plec de clàusules sigui
qualsevol d’aquestes tres:

Grup I, subgrup 1, categoria D
Grup I, subgrup 6, categoria D
Grup I, subgrup 9, categoria D

Atès que en data 2 de desembre de 2004 es va procedir a l’obertura de les
ofertes presentades per les 3 empreses que es relacionen a continuació:
MONTAJES ELECTRICOS PAMPLONA SA, CHEMTROL ESPAÑOLA SA i SPAI-
GMP SL.
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Atès que la Mesa de contractació reunida el dia 22 de desembre de 2004
va acordar excloure en la valoració del concurs la plica presentada per
SPAI-GMP SL per no haver acreditat estar en possessió de la classificació
empresarial exigida.

Atès que, així mateix, després de l’oportú examen i previs els informes
tècnic i econòmic que figuren a l’expedient, la Mesa de contractació ha
proposat al Ple municipal que el contracte d’obres per a l’execució del
projecte d’equipaments escènics del teatre municipal Ateneu i de la sala
polivalent s’adjudiqui a l'empresa MONTAJES ELECTRICOS PAMPLONA SA
per la quantitat de 247.655,58 €, IVA inclòs.

Vistos els informes que figuren a l’expedient.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Adjudicar a l’empresa MONTAJES ELECTRICOS PAMPLONA SA el
contracte d’obres per a l’execució del projecte d’equipaments escènics del
teatre municipal Ateneu i de la sala polivalent, per la quantitat de
247.655,58 €, IVA inclòs.

Segon.- Requerir a MONTAJES ELECTRICOS PAMPLONA SA 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 9.906,22 €, corresponent al 4% del preu d’adjudicació, així com l’IAE
que l’autoritzi a executar aquesta obra al terme municipal de Sant Celoni i
la pòlissa de responsabilitat civil que empari la durada i execució dels
treballs.

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

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA UASU-48 CAN SANS 1, DE LA
UASU-57 CAN SANS 2 I DE LA UASU-58 CAN SANS 3.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 1 de desembre de 2004 s’ha
aprovat definitivament el projecte tècnic d’obres d’urbanització de la
UASU-48 Can Sans 1, de la UASU-57 Can Sans 2 i de la UASU-58 Can
Sans 3, d’aquesta vila.
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Atès que el projecte d’obres està qualificat com d’urbanització per haver-se
redactat i tramitat en execució sistemàtica de les diverses unitats
d’actuació en sòl urbà, tot de conformitat amb allò que prescriu el Pla
general d’ordenació urbana de Sant Celoni.

Atès que el Pla general d’ordenació urbana de Sant Celoni determina que
les unitats d’actuació referides han de ser executades a través del sistema
de cooperació pel qual, com és sabut, l’administració executa la
urbanització amb càrrec als propietaris que aporten els terrenys de cessió
obligatòria.

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

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

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a la realització de les
obres d’urbanització de la UASU-48 Can Sans 1, de la UASU-57 Can Sans 2
i de la UASU-58 Can Sans 3, 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 d’urbanització de la
UASU-48 Can Sans 1, de la UASU-57 Can Sans 2 i de la UASU-58 Can
Sans 3 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.
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 Quart.- Serà necessari consignar al pressupost corresponent a l’exercici de
2005 una partida per a inversions suficient per al finançament de
l’execució de la part del contracte prevista per a la segona anualitat.

9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE
PROTECCIÓ I MILLORA DE BOSCOS DEL MONTNEGRE QUE
INCORPORA LES PRESCRIPCIONS IMPOSADES PER LA COMISSIÓ
TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA.

Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació de la modificació i text
refós del Pla especial de protecció i millora de Boscos del Montnegre.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 17 de desembre de 2002 va
aprovar provisionalment la modificació i text refós del Pla especial de
protecció i millora de Boscos del Montnegre.

Atès que en sessió del dia 29 de juliol de 2004 el Ple municipal va aprovar
provisionalment la modificació i text refós del Pla especial de protecció i
millora de Boscos del Montnegre, tal i com va ser redactat en data de juliol
de 2004 per l’Àrea d’Entorn.

Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia
20 d’octubre de 2004 va suspendre l’aprovació definitiva del text refós del
Pla especial de protecció i millora de Boscos del Montnegre fins que es
presenti un text refós on s’incorporin una sèrie de prescripcions que
figuren en el referit acord i verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional.

Atès que l’arquitecte municipal fa constar en el seu informe que l’Àrea
d’Entorn ha elaborat un text refós que recull els requeriments de l’acord de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona corresponents a:

a) Qualificació d’espais lliures de la parcel·la 133 i part de la parcel·la
59 en coherència amb el planejament general vigent.

b) Concreció en sòl privat del valor econòmic d’aprofitament mig per a
futures actuacions d’habitatges de protecció oficial.

c) Equiparacions dels usos admesos de la zona 7 als admesos per a la
zona 5 d del pla general.

d) Còmput de l’espai sota coberta a efectes d’edificació.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
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Primer.- Aprovar el text refós del Pla especial de protecció i millora de
Boscos del Montnegre, que incorpora les prescripcions imposades per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia 20
d’octubre de 2004, redactat per l’Àrea d’Entorn municipal.

Segon.- Elevar el text refós del Pla especial de protecció i millora de
Boscos del Montnegre, degudament diligenciat d’aprovació, a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SIGNAR AMB LA UGT
DE CATALUNYA PER A UNA SEGONA PROMOCIÓ D’HABITATGES
SOCIALS AL MUNICIPI DE SANT CELONI.

El Sr. alcalde dona la paraula al regidor Ramon Segarra que diu: També a
la ponència d’habitatge hi participa l’oposició i per tant ja està informada
del que s’està fent. Aquest conveni s’emmarca dins de la política
d’habitatge que es va pactar pels tres partits de govern per a aquest
mandat. Amb independència de les actuacions de l’anterior govern, en el
que hi havia 14 habitatges al Pertegàs, que ja han sigut sortejas, o sigui
13 s’han sortejat i un que ja es va lliurar directament a una persona per
una minusval·lia, a partir d’aquest moment, el que s’ha constituït és la
Ponència d’Infrastructures per treballar per una política de l’habitatge a
Sant Celoni. Dins d’aquesta Ponència està en marxa, si avui es dona el
vistiplau, la construcció de 24 habitatges en règim de compra-venda de
protecció oficial al sector de Les Torres, però també hi ha engegat un acord
amb la Diputació de Barcelona i la Caixa de Catalunya per a la construcció
d’uns 30 habitatges, com a mínim, en règim de lloguer. Això és el que
s’està treballant a la Ponència i també s’està treballant amb Prohabitatge,
com un intermediari social per poder veure l’accés en aquests habitatges
de lloguer i s’han fet diferents contactes així com per a la regulació de
rehabilitació d’habitatges al nostre centre, és a dir al casc antic, per evitar
habitatges que es puguin abandonar i que ens trobéssim com altres
poblacions que avui estan patint les conseqüències per no haver tingut la
previsió de fer una actuació com a tal, casos de Valls i Reus, que es troben
amb greus problemes que al poble se’ls han anat els veïns i en aquest
moment es troben amb cases que estan caient i es troben amb veritables
problemes. Amb Prohabitatge hem engegat una pla i també s’ha parlat
d’obrir un oficina social per a la qüestió de l’habitatge per a joves. Tots
aquests treballs són els que s’estan fent a la Ponència i demanem el vostre
vistiplau per tirar endavant aquest pla d’habitatge per a Sant Celoni.
Gràcies.
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Intervé el regidor Francesc Deulofeu dient que el vot del seu grup serà
favorable tal com ja es va estar d’acord a la Ponència i estem totalment
d’acord en que cal planificar i que cal preveure necessitats.

Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni, en resposta a la manca d’habitatges
a preu accessible existent a Catalunya i de la que no és excepció el
municipi,  promou, de conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i la legislació
urbanística d’aplicació, dins el marc d’una política pública d’habitatge,
l’obtenció de sòl urbanitzat per a destinar-lo majoritàriament a habitatges
protegits, d’acord amb les tipologies i règims previstos en els Plans
d’habitatges estatals o autonòmics aprovats per les administracions
competents.

Atès que per a la satisfacció de les aspiracions d’habitatge dels ciutadans
de Sant Celoni és necessari promoure la construcció d’habitatges, per a la
qual cosa es disposa del patrimoni municipal del sòl esmentat anteriorment
amb la finalitat de minimitzar la repercussió d’aquest element en el preu
final de venda dels habitatges.

Atès que per tal d’assolir els objectius indicats i poder donar resposta a un
major sector de la població que no té la capacitat econòmica suficient per a
accedir als habitatges lliures, és reconeguda com a idònia l’existència
d’estructures d’agents promotors sense afany de lucre, considerant-se com
a tal les organitzacions sindicals nascudes com a resultat de l’exercici del
dret de sindicació, avui consagrat a l’article 28.1 de la Constitució
Espanyola, la creació de les quals i la forma d’adquisició de la seva
personalitat jurídica es regula en la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de
llibertat sindical, a partir del principi de llibertat i especificant-se les seves
finalitats a l’article 7 de la Constitució, per la qual cosa són entitats de
caràcter social i no tenen ànim lucratiu.

Vistos els informes obrants a l’expedient.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar el conveni a signar amb l’entitat sindical Unió General
dels Treballadors de Catalunya, per a la construcció d’habitatge social a
Sant Celoni, el text del qual obra a l’expedient.
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Segon.- Comunicar aquest acord a UGT de Catalunya per al seu
coneixement i als efectes de la signatura del conveni.

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.

11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL PLA
D’ORDENACIÓ D’EQUIPAMENTS COMERCIALS INCORPORANT LES
PRESCRIPCIONS IMPOSADES EN LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE
LA CONSELLERIA DE COMERÇ, CONSUM I TURISME.

Intervé el regidor Francesc Deulofeu dient que el seu vot també serà el si,
ho hem manifestat ja en l’aprovació provisional i hem manifestat la
importància que el nostre grup dona a la promoció del comerç, perquè
pensem que dona vida a la població, esperem que amb l’aprovació
d’aquest POEC es doni lloc que les partides i les previsions pressupostàries
necessàries en el pressupost que esperem que es presenti aviat, ja estem
al mes de desembre i suposem que en breu ens el presentareu, doncs
suposem i esperem que hi hagi les partides pressupostàries per poder-lo
tirar endavant. De fet a les esmenes que vam presentar als pressupostos
per a 2004, nosaltres ja vam manifestar la necessitat d’incloure partides
per poder desenvolupar el que és el POEC.

Intervé el Sr. alcalde dient que és de celebrar que tothom està d’acord
amb aquesta eina que ens hem dotat, i que ja el 2001 per promocionar el
Comerç es va endegar el Pla de Dinamització Comercial, aleshores en el
Pacte Territorial es va veure la necessitat de tirar endavant el Pla
d’Equipaments Comercials, la seva redacció es va contractar als inicis del
2003 i és una eina, que gràcies a tenir-la és quan es podrà tirar endavant
tot un seguit d’equipaments. Al disposar del Pla de Dinamització Comercial
hem aconseguit subvencions del Departament de Comerç de la Generalitat
i de Diputació. Fa pocs dies que signàvem un conveni, 8 ajuntaments de la
comarca i Diputació de Barcelona amb subvencions per a promoció del
comerç, que també ens ajudarà a revitalitzar i fer un estudi del mateix
mercat municipal per millorar-lo. En aquest text refós que incorporem hi
ha un calendari d’execució del programa d’actuacions, on es parla del
2005, 2006, 2007 i 2008, d’un seguit d’actuacions, que la previsió és que
tirin endavant i que es dotin pressupostàriament. Esperem que això
redundi en benefici de tot el comerç, d’una zona d’entrada de Sant Celoni i
crec que així ho van entendre tots els membres de la Comissió
d’Equipaments Comercials el 30 de novembre a Barcelona quan es va anar
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a defensar el Pla d’Equipaments Comercials en aquesta Comissió que és
des de consumidors, Diputació, Generalitat, Urbanisme, etc. està
representat per tot un seguit de sectors, els representants de les dues
associacions de botiguers i comerciants que hi ha i tothom va votar per
unanimitat, favorablement al que nosaltres vam presentar i vam explicar,
per tant pensem que anem per bon camí.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials
estableix les directrius per a adequar els equipaments comercials dels
municipis de Catalunya a les necessitats de consum i de compra i per a
fomentar la reforma i la modernització de les estructures comercials.
L’article 16 defineix els programes d’orientació per als equipaments
comercials.

Atès que l’article 14 del Decret 346/2001, de 24 de desembre, pel qual es
desplega la Llei d’equipaments comercials, preveu que mitjançant una
Ordre s’establirà el contingut mínim i el procediment per a l’aprovació dels
programes d’orientació per als equipaments comercials.

Atès que l’Ordre de 8 de juliol de 1998 regula els programes d’orientació
per als equipaments comercials com un instrument idoni per tal que els
ajuntaments contribueixin a adaptar l’equipament comercial de les
poblacions respectives a les necessitats dels consumidors i consumidores.

Atès que el Decret 211/2001, de 24 de juliol, que aprova el Pla territorial
sectorial d’equipaments comercials, té com a objectiu ordenar les
implantacions comercials subjectes a llicència comercial, a fi d’assolir un
nivell d’equipament comercial equilibrat entre les diferents formes de
distribució i satisfer les necessitats de compra dels consumidors.

Atès que l’any 2001, l’Ajuntament i la UBIC de Sant Celoni van promoure
l’elaboració del Pla de dinamització del comerç integrat en el teixit urbà del
municipi de Sant Celoni, per tal de diagnosticar la situació del sector
comercial del municipi i definir propostes d’actuació per a la seva
consolidació.

Atès que el 8 de novembre de 2001 es va signar el conveni de
col·laboració entre el Departament de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Celoni,
l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, la Cambra de
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Comerç de Barcelona i la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni,
per a l’execució del Pla de dinamització del comerç urbà de Sant Celoni,
aprovat per la Comissió de Govern d’aquest Ajuntament en sessió del dia
20 de novembre de 2001. Aquest conveni s’ha prorrogat anualment amb la
signatura de les addendes de 15 d’abril de 2002 i de 21 de març de 2003,
aprovades per la Comissió de Govern en sessions de 4 de juny de 2002 i
de 15 de maig de 2003 respectivament.

Atès que el Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials de Sant
Celoni té com a objectiu determinar el model comercial del municipi,
analitzant la situació actual de la seva estructura comercial i formulant
propostes que tendeixin a la modernització del sector comercial per tal
d’adequar-lo a les necessitats de la demanda.

Atès que l’elaboració del POEC es va encarregar a l’empresa RS Pro-
commerce. El treball es va iniciar el gener de 2003 i el procediment
d’elaboració ha estat el següent:

• Anàlisi de l’oferta comercial
• Anàlisi de la demanda comercial
• Anàlisi de l’urbanisme comercial
• Elaboració dels quadres d’equilibri comercial
• Formulació de les propostes

Atès que els resultats de l’anàlisi i les propostes formulades van ser
debatuts i validats en el si d’una comissió de treball integrada per
membres de la UBIC de Sant Celoni i de les àrees de Presidència, Entorn,
Administració General i Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en la sessió de 24 de març de 2004 va
aprovar inicialment per unanimitat el Programa d’Orientació per als
Equipaments Comercials de Sant Celoni. L’acord es va publicar al diari El
Periódico de Catalunya de 7 d’abril de 2004, al Butlletí Oficial de la
Província número 91 de 15 d’abril de 2004 i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 4113 de 16 d’abril de 2004. Durant el
període d’exposició pública no es van presentar al·legacions i el Ple de
l’Ajuntament va aprovar provisionalment el POEC en la sessió de 17 de
juny de 2004.

Atès que el POEC va ser tramès a la Direcció General de Comerç en data
30 de juny de 2004. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
va emetre el seu informe el 2 de setembre, el Consell Comarcal del Vallès



24

Oriental va emetre informe el 3 d’agost i la Direcció General d’Urbanisme
va emetre informe el 2 de novembre.

Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni va presentar en data 24 de
novembre de 2004 –en resposta al requeriment del Subdirector General de
Comerç de 5 de novembre de 2004- un document amb ampliació
d’informació sobre els aspectes següents:

• Creixement del sostre comercial previst a cadascuna de les
polaritats contemplades en el POEC, tant des del punt de vista de
superfície de venda total, com de la seva distribució en funció dels
formats previstos; ubicació en un plànol del municipi i justificació de
l’adequació de les implantacions al supòsit de l’article 8.2.e) del
PTSEC 2001-2004.

• Previsió del calendari del programa d’actuacions i
actualització del seu estat d’execució.

Atès que el Servei d’Equipaments Comercials de la Direcció General de
Comerç va emetre informe sobre el POEC de Sant Celoni en data 26 de
novembre.

Atès que la Comissió d’Equipaments Comercials en sessió celebrada el 30
de novembre de 2004 va emetre informe favorable amb la recomanació
d’incorporar mitjançant un text refós la informació i els aclariments
aportats en data 24 de novembre en la fase de tramitació del POEC en la
Direcció General de Comerç, en el qual es concreta el creixement previst
en el POEC i el calendari del programa d’actuacions.

Atès que, en base a aquesta recomanació, s’ha elaborat un text refós del
Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials de Sant Celoni que
refon el POEC aprovat inicialment per l’Ajuntament de Sant Celoni i els
aclariments sobre el creixement quantitatiu de l’oferta i el calendari
d’execució del programa d’execució.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar el text refós del Programa d’Orientació per als
Equipaments Comercials de Sant Celoni que refon el POEC aprovat
inicialment per l’Ajuntament de Sant Celoni i els aclariments sobre el
creixement quantitatiu de l’oferta i el calendari d’execució del programa
d’execució.



25

Segon.- Trametre aquest acord, juntament amb el text refós aprovat pel
Ple de la corporació a la Direcció General de Comerç, als efectes de la seva
presa de coneixement.

Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde per a la signatura de quanta documentació
sigui necessària per a l’efectivitat dels acords presos.

12.- DESIGNACIÓ, SI ESCAU, D’UN NOU MEMBRE EN
REPRESENTACIÓ DELS VEÏNS AFECTATS EN EL SI DE LA COMISSIÓ
DE SEGUIMENT PER AL TRASLLAT DE LA INDÚSTRIA DERIVADOS
FORESTALES SA.

Intervé el Sr. alcalde per dir que el juliol de l’any 2000 es va crear aquesta
Comissió i per desgràcia l’estiu passat ens va faltar el company Jaume
Martori i es tracta de nomenar una persona que el substitueixi i la idea és
fer una reunió el proper mes de gener per posar al dia dels aconteixements
que hi ha hagut aquests darrers mesos per posar-ho sobre la taula i poder-
ho parlar en el sí de la Comissió. La persona que s’incorporaria es diu
Assumpció Torrus Pina.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió del dia 5 de
maig de 2000 va aprovar una moció conjunta de tots els grups polítics
municipals, establint els criteris d’actuació municipal en allò referent a la
indústria Derivados Forestales SA.

Atès que l’objectiu de la moció era el d’impulsar les mesures necessàries
que, consensuades a ser possible amb Derivados Forestales SA i amb els
organismes adients, comportessin el gradual trasllat de les instal·lacions
de l’empresa fora del nucli urbà de Sant Celoni.

Atès que, així mateix, en la referida sessió del Ple es va acordar nomenar
una comissió on hi figuressin també els veïns, que vetllés pel seguiment
de l’estudi de viabilitat i per les negociacions encaminades a aconseguir
el trasllat de la indústria.

Atès que el Ple municipal, en sessió de data 19 de juliol de 2000, va
aprovar la creació i la composició de l’esmentada comissió, determinant-
se que estaria integrada per vuit regidors i dos veïns.
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Atès que un dels veïns designats per formar part de la comissió va ser el
Sr. Jaume Martori Planas.

Atès que posteriorment el Ple municipal en sessió de data 8 de maig de
2001 va aprovar la inclusió en el si de la comissió d’un membre de la
FAVESC (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Sant Celoni).

Atès que en data 29 d’agost de 2004 s’ha produït la defunció del Sr.
Jaume Martori Planas.

Atès que la mort del Sr. Martori ha provocat una vacant en el si de la
comissió.

Atès que s’ha personat a l’Ajuntament de Sant Celoni la Sra. Assumpció
Torrus Pina, domiciliada al carrer Girona número 3 d’aquesta vila,
manifestant haver estat escollida pel col·lectiu que actua sota el nom de
“Veïns en lluita pel trasllat de la Forestal” per formar part de la comissió
de seguiment per al trasllat de Derivados Forestales SA, en substitució
del Sr. Jaume Martori Planas.

Atès que mitjançant escrit de data 3 de novembre de 2004 la Sra.
Assumpció Torrus Pina ha demanat poder formar part de la referida
comissió.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Nomenar la Sra. Assumpció Torrus Pina membre de la comissió
de seguiment i estudi per al trasllat de Derivados Forestales SA, en
qualitat de representant dels veïns.

Segon- Notificar aquest acord a la interessada per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA
COMPOSICIÓ DEL CONSELL PLENARI DEL CONSELL DE POBLE DE
LA BATLLÒRIA.

Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús de les facultats que li
confereix la legislació vigent, ha considerat adient la creació d’un canal de
participació de les persones i entitats de La Batllòria, mitjançant la creació
d’un consell de caràcter consultiu que enriqueixi l’activitat municipal en la
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mesura que representi una via de diàleg permanent de l’Ajuntament amb
els sectors implicats.

Atès que el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu
expressament al seu article 61.1 la possibilitat que el Ple municipal acordi
la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada.

Atesa la necessitat de disposar d’un reglament que possibiliti la constitució
i posterior funcionament del Consell de Poble de La Batllòria, el Ple
municipal en sessió del dia 17 de maig de 2004 va aprovar inicialment el
Reglament Orgànic del Consell de Poble de La Batllòria, que ha estat
participat pels veïns i pels diversos grups polítics amb representació
municipal, reglament que es va declarar definitivament aprovat per
resolució de l’Alcaldia de data 21 de juliol de 2004, ja que dins el termini
d’exposició pública no es va presentar cap al·legació ni suggeriment al
respecte.

Atès que l’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de La
Batllòria estableix que, de conformitat amb l’article 65 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, els membres del Consell Plenari han de ser
designats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, i aquesta designació ha
de recaure en:

- Les persones a títol individual, majors de 16 anys que hagin realitzat la
seva inscripció com a voluntaris per a formar part del Consell de Poble de
La Batllòria.

- Un/a representant de cada una de les Associacions sectorials amb seu a
La Batllòria designat pel seu màxim òrgan de govern.

- Un/a representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal
Park, designat per acord del seu màxim òrgan de govern, designació que
haurà de recaure necessàriament sobre persones que pertanyin a l’àmbit
territorial de La Batllória.

- Un/a representant de l’Associació de Veïns de La Batllòria, designat per
acord del seu màxim òrgan de govern.

- Un regidor o regidora en representació de cada un dels partits polítics
amb representació municipal, computant a aquests efectes el regidor o
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regidora que sigui nomenat/da president/a. Aquests mai no suposaran un
número superior a un terç del total de membres del Consell Plenari.

Atès que el Ple municipal, en sessió de data 29 de juliol de 2004, va
designar les següents persones com a membres del Consell Plenari del
Consell de Poble de La Batllòria:

PERSONES A TITOL INDIVIDUAL:

Josep Lamiel Carrera
Josep Puigdefàbregas Martín
Anaís Medina Terradas
Joan Xamaní Cabra
Providencia Creus Guardiola
Dolors Terradas Dávila
Josep Aulas Nicolau
Luis Monterroso Peña
Antoni Masnou Baldé
Marcel Xamaní Masferrer
Carme Dou Oms
Carles Peralta Aparicio
Francesc Auladell Boix
Joan Bruguera Pesaferrer
Jordi Colom Busquets
Joan Donado Riera
Josep Gaig Tarridas
Àngel Berenguer Sánchez

PER LES ASSOCIACIONS SECTORIALS

Rosa Casero Alonso AMPA CEIP Montnegre
Antoni Medina Vega Colla de Geganters i Grallers
Rossend Iglesias Lechuga Penya Barcelonista La Batllòria Culé
Joan Fugarolas Rodenas El Llor 1
Joan Ridorsa Juhé Patronat Local d’Homenatge a la Vellesa
Eulàlia Fugarolas Rodenas Trup de Nassos
Jordi Cuberta Masnou C.E. Inacsa

PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA URBANITZACIÓ ROYAL PARK:

Carme Rodríguez Zambrano
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PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA BATLLORIA:

Federico Fernández Chimeno AAVV Vall del Llor

PELS PARTITS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL:

Josefa Lechuga Garcia Grup municipal de CiU
M. Lourdes Donado Riera Grup municipal del PSC
Josep Alsina Lloreda Grup municipal d’ERC
Josep M. Pasqual Arenas Grup municipal d’ICV

Atès que en data 22 de setembre de 2004 s’ha presentat a l’Ajuntament
de Sant Celoni un escrit de la Junta de Compensació de la urbanització
Royal Park informant que la junta permanent ha acordat designar el Sr.
Jordi Verdiell Saludas representant d’aquesta entitat en el si del Consell
Territorial de Poble de La Batllòria.

Atès que en data 30 de setembre de 2004 la Sra. Rosa Casero Alonso ha
presentat un escrit renunciant a formar part del Consell Plenari del Consell
de Poble de La Batllòria, en la seva qualitat de representant de l’AMPA del
CEIP Montnegre.

Atès que en data 29 d’octubre de 2004 el Sr. Jordi Colom Busquets ha
presentat també la seva dimissió al càrrec de membre del Consell Plenari
del Consell de Poble de La Batllòria, a títol individual.

A la vista d’aquests escrits i a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Personals, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Designar el Sr. Jordi Verdiell Saludas membre del Consell Plenari
del Consell de Poble de La Batllòria, en qualitat de representant de la Junta
de Compensació de la urbanització Royal Park.

Segon.- Acceptar la renúncia de la Sra. Rosa Casero Alonso a formar part
del referit Consell Plenari, en la seva qualitat de representant de l’AMPA del
CEIP Montnegre.

Tercer.- Acceptar la renúncia del Sr. Jordi Colom Busquets a integrar el
mateix Consell Plenari, del que formava part a títol individual.

14.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
D’EMERGÈNCIA PER AL RISC QUÍMIC.
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El Sr. alcalde dona la paraula al regidor Josep Manel Bueno que diu: Farem
una breu pinzellada, tal com ha dit l’alcalde es tracta d’aprovar el Pla
d’Actuació Municipal d’Emergència per al Risc Químic, és un pla que aniria
associat i complementari al Pla Seqtor, que en cas d’activar una situació
d’emergència, una situació d’alerta, nosaltres, internament, a nivell
municipal, activaríem aquest pla, que és el pla d’actuació que defineix
clarament quines són les accions derivades del Pla Seqtor i naturalment
quines son les responsabilitats i les funcions que hauríem de dur a terme,
per tant és una eina obligatòria per llei però al mateix temps també
essencial a l’hora d’actuar en qualsevol situació d’alerta química en aquest
cas el Pla Seqtor.

Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: Una pregunta, és a dir fins a
l’aprovació d’aquest punt, en el que el nostre vot serà favorable, quin pla
existia?, amb quin pla estava funcionant el municipi?

Contesta el Sr. Bueno dient que estava funcionant el PAM, és a dir el Pla
d’Actuació Municipal, el que passa que amb aquest nou, dota molt més els
requisits químics i a més a més també hi ha una cosa important que el que
intenta ser és complementari al Pla Seqtor, i aquest el primer trimestre
d’aquest any que entrarem, el 2005, es donarà per implementat, el que es
tracta és que aquesta sigui una eina complementària d’actuació del Pla
Seqtor, per tant ara si que estem en el moment de que es faci com cal,
perquè anirà amb la mateixa metodologia de conceptes i amb tot el mateix
seguiment del mateix Pla Seqtor.

El Sr. alcalde aclareix que el PAM és l’eina conjunta i després hi ha els
plans específics com explicava el regidor, per exemple un altre que tenim
és el Pla d’Incendis Forestals, que és específic per incendis forestals,
llavors t’has de dotar d’eines diferents, a vegades d’un altre pla,
imaginem-nos en el mateix Pla Seqtor has de tenir equips o sistemes
diferents que no els d’incendis forestals, on el que es necessiten són cubes
d’aigua i un altre tipus d’infrastructures.

Intervé novament el regidor Josep Manel Bueno per dir que l’estructura
dels diferents plans municipals és la mateixa i per tant els grups
d’intervenció i d’actuació son els mateixos, i per tant a l’hora d’actuar,
actuarien de la mateixa manera, amb el requisit en aquest cas, doncs
químic.
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Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: De fet, ens alegrem
de poder aprovar aquest pla, la prevenció sempre és important, i per
desgràcia aquests dies ho estem veient amb la desgràcia que ha passat al
sud-est asiàtic, és a dir probablement si els mecanismes de prevenció
haguessin funcionat és probable que haguessin passat menys coses, per
desgràcia aquí a Sant Celoni el 96 és va viure un accident químic amb
l’afectació de moltes persones que per cert recentment hi ha hagut el judici
havent passat 8 anys i mig, i ens alegrem que ara aprovem aquest pla, tot
i que suposo que els veïns de Sant Celoni, quan ens sentin, se sorprendran
una mica que hagin passat tants anys per poder disposar d’un pla específic
pel tema químic aquí a Sant Celoni amb la quantitat d’empreses de que
disposem. Pel que fa al Pla en concret i les suggerències i el calendari que
marca el mateix pla en quan a informació de la població esperem que es
dugui a terme i voldríem inclús suggerir, no sabem si està contemplat la
possibilitat de passat les primeres accions informatives de la població,
poder analitzar el grau de coneixement que la població té per tal de
dinamitzar-les i no se si està previst, no ho vaig saber veure, però ens ha
semblat que podria ser interessant.

Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Només per aclariments, dir que si us
mireu tota la informació ja hi ha un pla, el Pla Seqtor està aprovat des del
juny del 97, és a dir ja estem dotats d’un pla, altra cosa és que no s’ha
desenvolupat totalment, perquè en aquell moment, quan es va fer el pla es
van fer tot un seguit d’accions que han quedat desfasades, però amb tots
els equips d’actuació han anat reunint-se i treballant, equips sanitaris,
policia, mossos d’esquadra, etc. El que si que està previst és dintre dels
primers mesos de l’any que ve és activar tot el pla de comunicació als
veïns, és a dir que arribi tota la informació a la població, individualitzada,
en Manel ho explicarà més al detall i també fer un simulacre, aleshores és
quan després del simulacre es fa l’avaluació per veure la resposta de la
ciutadania i l’actuació dels grups operatius, tot això ja s’ha fet en algun
altre lloc com a Tarragona i també la planificació va per aquí. De tota
manera, si cal en Manel ens aclariria dates de quan es pensa tirar
endavant.

Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: De fet, jo crec que
l’error o la problemàtica que es va generar fa alguns dies amb les sirenes
que es van posar en marxa, crec que va demostrar que la població no està
informada o no està alerta de quina és la situació i que malgrat tot això i
malgrat les accions que es puguessin haver fet uns anys endarrera, en
aquests moments, si tornés a produir-se realment un accident químic
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d’aquelles característiques, em sembla que encara estem en una situació
pel que fa a prevenció força justa.

Intervé novament el Sr. alcalde i diu: No per mirar enrera, però hem de
tenir en compte que aquí si que si l’any 97 s’aprova un pla d’emergència
exterior, hauríem de buscar responsabilitats i des de l’Ajuntament hem
estat pressionant fa anys perquè realment es passés tota la informació a la
població i es fes el simulacre que és quan detectes la realitat de si la gent i
els equips professionals actuen com han d’actuar i també les mancances
que s’han de corregir i el govern autonòmic anterior no ho havia fet,
imaginem-nos han passat sis anys sense fer pràcticament res i aleshores
ara si que estan apunt perquè s’ha modificat fins i tot el sistema d’activació
de les sirenes que després va produir aquell error en què va sonar una
sirena de les que hi ha i ara si que estem en disposició i se’ns ha escoltat a
tots els Ajuntaments que podem estar afectats i dins de breus dies es farà
la campanya de comunicació, ara en Manel que ens en faci cinc cèntims
per al coneixement de tots els grups municipals perquè això és molt recent
i també per a les persones que estan aquí en el ple i els que ens escolten.

Pren la paraula doncs el regidor Josep Manel Bueno i diu: Tal com ha dit el
Sr. alcalde últimament hem fet diferents reunions, és veritat que des que
la Generalitat nova va entrar al govern s’ha agilitzat força la feina en tot
aquest any i s’ha desplegat bastant sobretot l’última fase de la implantació
del Pla Seqtor que és la informació i comunicació a la ciutadania, el que
passa és que si que és veritat que quan s’ha de comunicar a la gent s’ha
d’ésser precís en tota la informació que es vol comunicar, ja que és una
cosa prou important. Es volia fer a finals d’any, però per temes de la
Generalitat i per fer-ho ben fet i tal com cal, doncs s’ha fet el plàning i serà
dins del primer trimestre del 2005, per tant estem donant dates cap el
mes de març es faria el simulacre, amb la qual cosa, abans però i ja si que
hi ha dates en el mes de gener es faran reunions amb els diferents grups
líders implicats, amb polítics, tècnics en les que s’explicarà el pla d’actuació
nostre i el Pla Seqtor, amb grups amb diferents entitats culturals i totes les
entitats i associacions de veïns, es farà també una oberta i amb els
industrials, per tant aquí, primer s’informarà de què és el Pla Seqtor, de
què significa el Pla Seqtor i sobretot les instruccions de cara al simulacre a
tots els grups, per tant també podrem tenir l’opinió d’ells. Apart d’això,
s’enviarà casa per casa a totes les famílies de Sant Celoni i la Batllòria un
document del que és el Pla Seqtor, això comptem fer-ho cap el mes de
febrer i una setmana abans del simulacre també s'enviarà casa per casa un
fulletó amb les instruccions del simulacre, per tant ara és quan comença
realment la tasca important perquè la gent estigui informada del que és el
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Pla Seqtor primer i en segon lloc perquè quan sentin les sirenes i quan hi
hagi el simulacre sàpiguen com actuar i penso que es un gran avenç que
amb el Pla Seqtor ja totalment implantat i amb el Pla d’Actuació Municipal
aprovat des d’avui, penso que podem dir que Sant Celoni es troba en
condicions de fer front a qualsevol emergència química tranquil·lament.

Acaba el Sr. alcalde dient: Per tant, després de les explicacions que són
bones per a tothom, hem de celebrar que en aquest primer trimestre de
l’any 2005, tothom sabrà què ha de fer individualment, cada família de
Sant Celoni, què ha de fer si passés alguna emergència i també que això
anirà acompanyat d’aquest simulacre que serà operatiu i que podrà
corregir els errors que es detectin i donar més informació si es veu que no
ha arribat prou a la població.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès allò que disposa la normativa autonòmica que regula la protecció civil
a l’àmbit territorial de Catalunya, essencialment la Llei 4/1997 i el Decret
210/1999, i vist que la naturalesa de l’activitat predominant de les
empreses i indústries instal·lades als polígons i sectors propers al nucli
urbà de Sant Celoni implica l’existència d’un risc químic real per a la
població i l’entorn immediat que exigeix l’adopció de mesures preventives
coordinades per a l’adequada gestió i resolució de situacions que puguin
posar en perill els habitants del municipi, així com la creació d’un marc
d’actuació propici per a un eficaç servei de protecció civil que ha de ser
prestat per l’Ajuntament.

Atès que l’article 18 de la Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya,
disposa que:

1. Els plans especials estableixen les emergències generades per riscs
concrets la naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i
científics adequats per a avaluar-los i tractar-los.

2. Són objecte de plans especials, en els àmbits territorials que ho
requereixin, les emergències produïdes pels riscs d'inundacions,
sísmics, químics, de transport de mercaderies perilloses, d'incendis
forestals i volcànics i els altres que determini el Govern, sens
perjudici de la legislació vigent. Els plans especials es declaren
d'interès de Catalunya.
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3. L'aprovació dels plans especials definits en l'apartat 1 correspon al
Govern, d'acord amb els requisits establerts per la legislació vigent,
i amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
En el procediment d'elaboració i d'implantació participen les entitats
locals, i també les associacions, les entitats i els altres organismes
afectats, en els termes fixats per reglament.

4. Les corporacions municipals en el territori de les quals s'apliquen els
plans especials són obligades a incorporar en llurs plans d'actuació
municipal les previsions derivades del pla especial en allò que els
afecti, en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta
llei. Els plans d'actuació municipal s'han d'aprovar i homologar pel
mateix procediment que els plans bàsics d'emergència municipal.

Vist que d’acord amb la citada llei, aquest municipi ha de disposar d’un Pla
d’actuació per risc químic que s’adeqüi als criteris dels esmentats texts
normatius, l’Ajuntament de Sant Celoni ha procedit a elaborar el
corresponent Pla d’actuació municipal, confegit per l’entitat NEXCAL
d’acord amb les directrius de la normativa aplicable, i degudament avaluat
pels tècnics municipals competents.

Vist que cal qualificar el PAM com a pla de naturalesa especial i que el seu
mecanisme d’aprovació ve fixat al punt 4 de l’article 18 de la Llei 4/1997,
que remet a les normes contingudes a l’article 17.2 de la pròpia llei i que
aquest últim precepte assenyala que:

“Els plans (...) són aprovats pels Plens de les corporacions municipals
respectives, amb la informació pública i l'informe previs de la comissió
municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya”.

Atès que, segons l’informe jurídic elaborat per l’assessor de l’Àrea de
Governació de l’Ajuntament procedeix l’aprovació inicial del PAM, amb
posterior termini d’informació pública segons regula l’article 86 de la LRJAP
i PAC, tot procedint un cop transcorregut el termini de la citada informació
a l’aprovació definitiva del Pla municipal.

Atès que un cop sotmès a l’aprovació del Ple el PAM ha de ser remès
posteriorment a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a la seva
definitiva homologació i implantació al municipi.
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A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’actuació municipal d’emergència
per al risc químic, associat al Pla Seqtor, per al municipi de Sant Celoni.

Segon.- Exposar al públic el Pla aprovat, juntament amb el seu
expedient administratiu, per un període no inferior a 30 dies a comptar
des de l’endemà de la inserció dels anuncis corresponents al diaris oficials
preceptius, en el benentès que de no presentar-se cap al·legació,
s’entendrà l’acord com a pres definitivament.

Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde per a la signatura de quanta
documentació sigui necessària per a la plena eficàcia dels acords presos.

15.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES A
LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI
DE 2005 I SEGÜENTS, I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES
MATEIXES.

Intervé el regidor Francesc Garcia i diu: El punt que portem aquí,
precisament és l’aprovació definitiva de les ordenances, s’han presentat
dues al·legacions, una d’una escola de dansa i una del Grup de
Convergència i Unió, a la de l’escola de dansa es demanava una tarifa
especial per a la recollida d’escombraries, que desestimem per dues raons,
la primera perquè a l’estructura de tarifat que tenim com a escola de
dansa no la tenim i si es volgués fer s’hauria de fer un estudi més acurat,
no només d’escola sinó de tallers, etc. i segona que en el cas d’aquesta
escola de dansa, en el tarifat de locals comercials com està, està pagant el
mínim, és a dir que més baix ja no pot pagar. Les al·legacions del grup de
Convergència i Unió, una fa referència a aplicar una bonificació del 40% de
l’IBI a les famílies nombroses, nosaltres, enlloc d’aplicar percentatges vam
decidir posar una tarifa, o un valor estàndar que l’any passat era de 59
euros i aquest any és de 62, són maneres de fer les coses. Després també
es demanava que les ordenances fiscals s’augmentessin un 2%, i aquest
equip de govern, què més voldria que poder passar sense augmentar res,
però el que passa és que les necessitats econòmiques mínimes per cobrir
el pressupost de la Corporació del 2005, fan que s’hagi d’augmentar un
3,2%, recordem-nos que vam aplicar l’IPC estatal enlloc del català i aquell
3,2% que era el mes de novembre, en aquests moments hauria d’ésser el
3,5%. Pel que fa a la taxa d’escombraries demanava el Grup de
Convergència i Unió un augment del 5%, si ho recordeu també vam dir
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que hi havia l’estudi econòmic del tema de recollida d’escombraries, amb
el que feia falta un augment del 16% i l’equip de govern va decidir que fos
un 10% i aquest 6% restant a càrrec del pressupost ordinari, més baixa ja
era del tot impossible.

Intervé el regidor Carles Mas dient: Perquè quedi constància de les
al·legacions que el nostre grup municipal va presentar, es va entrar com a
antecedents a les al·legacions que el Grup Municipal de Convergència i
Unió entén excessiu l’increment que es proposa en aquests impostos locals
per a l’any 2005 perquè no contribueixen a la disminució de la inflació,
objectiu que havíem de compartir totes les administracions públiques i no
justifica per l’increment de més i millors serveis als celonins. Sens dubte la
manca d’un pla d’actuació municipal justifica, en part l’increment de
recaptació, però també hi ajuda la pèrdua d’oportunitats en la sol·licitud de
subvencions que genera irremeiablement aquest increment en la pressió
fiscal a tots nosaltres. La Llei de reforma de les hisendes locals va introduir
alguns elements per iniciar la política fiscal als Ajuntaments, mitjançant la
possibilitat d’introduir noves bonificacions als impostos locals, l’any 2005
s’iniciaran noves bonificacions gràcies a la insistència de Convergència i
Unió, com es va dir el passat ple, s’han recollit les mateixes bonificacions
proposades pel nostre grup a les al·legacions del passat any 2004, fet que
reconeix la bona feina feta per l’única alternativa de govern i demostra que
les ordenances eren i són millorables. Ara convé establir una acurada
planificació de la gestió d’inversions municipals que haurà de permetre un
cert control de la pressió fiscal a la que són sotmesos els celonins i
contribuir a la millora de la seva riquesa, actualment per sota de la mitjana
de la comarca. Això últim, que és la planificació i la gestió de les inversions
municipals s’hauria d’haver fet abans de final d’any, en els pressupostos i
així s’ha repetit contínuament en els plens que hem fet fins ara, però
malauradament aquest és l’últim ple de l’any i no hem pogut tampoc
debatre què es farà l’any que ve. Per aquest motiu doncs, el Grup
Municipal de Convergència i Unió va fer una sèrie d’al·legacions que és ben
cert que depèn de com s’expliqui, un interpreta el que vol. El que
demanava el Grup Municipal de Convergència i Unió és incrementar el 2%
els impostos, això ja s’ha explicat correctament i a les altres taxes que
s’incrementen en molta més proporció, com és la recollida d’escombraries,
que es fa un increment del 10%, el que proposàvem és incrementar-ho
periodicitar-ho, és a dir un 5% aquest any i un 5% l’any vinent,
bàsicament perquè no hi hagi una repercussió tan alta tenint en compte
que l’any passat es va incrementar ja un 20%. Era un proposta, no s’ha
tingut en compte doncs la feina s’havia de fer i la tarifa de
subministrament d’aigua igual, incrementar-ho un 2%, que tampoc s’ha
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tingut en compte i pel que fa a la modificació de l’IBI que nosaltres
proposem la bonificació és bàsicament perquè tothom hagi de pagar
menys i incrementar les subvencions que no s’ha dit però que nosaltres
estem a favor que no siguin els 62 euros de subvencions sinó que
s’incrementi fins a 120.

Intervé el Sr. alcalde i diu: El Sr. Mas té la facultat que crec que no
escolta, quan parla de la taxa d’escombraries de periodificar-ho ja hem dit
que hi ha un estudi econòmic que s’hauria d’augmentar el 16%, ja es
periodifica, això és fer trampa, dir el 10% en dos anys, és que no és el
10% , s’hauria d’augmentar el 16% per cobrir el servei i no tenir dèficit i
les taxes teòricament s’intenta que apuntin cap al cost del servei. A la
bonificació a famílies nombroses, nosaltres creiem que és més just i més
solidari que hi hagi un descompte lineal i que no sigui amb percentatge,
perquè es pot donar el cas d’una persona multimilionària que sigui família
nombrosa, amb una gran torre, amb una gran possessió i que se li
disminuís el 40% de l’IBI, creiem que és més just, que arribi a les capes
més populars i que sigui la mateixa quantitat tant si el valor de l’immoble
és més o menys gran, creiem que és molt més just. També s’estableix una
bonificació a les persones grans és iniciativa del govern municipal i creiem
que és molt interessant i vostè parla, i em sembla que a l’informe del
regidor ja es comenta que l’aigua no té res a veure amb el que estem
parlant avui en dia, però li recomanaria dues coses, una que em presenti
cinc municipis de la comarca que facin al·legacions com avui estem fent i
pel que fa a l’aigua, aquesta setmana una revista d’un poble veí parla de
Sant Celoni de la tarifa mitjana de l’aigua Sant Celoni, Breda, Llinars,
Santa Coloma de Farnés, Maçanet, Arbúcies, Villalba i Vallgorguina, ho
posen ells com a mostra i Sant Celoni tenim la tarifa més barata i no inclou
clavegueram, a Sant Celoni no se’n paga, a altres municipis es paga apart
el clavegueram, una taxa pels metres cúbics que consumeixes i per tant
aboques. Som el municipi, tot i l’augment, amb un preu de l’aigua per sota
de tots ells. S’ha fet una política acurada al fer inversions, de millorar
l’aigua potable al nostre municipi i mantenir uns preus justos, i també per
la gent que ens escolta aquí a la sala o per la ràdio, sàpiguen que l’actual
tarifa de l’aigua és del maig del 2002, és a dir no fem trampes, el maig del
2002 va ser l’última aprovació de tarifes i va aprovar-ho la Comissió de
Preus. Ara es proposa un augment del 7% i escaig que és l’IPC d’aquests
anys aproximadament. Però a més a més la Comissió de Preus autoritza
un augment màxim, si el que estem treballant, alguna de les gestions surt
bé, fins i tot no s’arribarà a aquest augment, s’ha demanat una subvenció
especial per al dipòsit d’aigua i s’està també negociant amb l’Agència
Catalana de l’Aigua una subvenció per aquest dipòsit, si tot això  es
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produeix voldrà dir que la tarifa no s’haurà d’augmentar el que es proposa
com a augment màxim. O sigui que no repercutirà als veïns sinó es
contemplen totes les despeses que es contemplaven a l’estudi de tarifa,
amb això sempre hem sigut i serem acurats perquè entenem que quan
millor preu hi hagi, millor per a tothom i sempre que reuneixi les
condicions de garantia de qualitat i de quantitat de l’aigua perquè és un bé
totalment necessari i escàs.

Intervé novament el regidor Carles Mas i diu: Per acabar el nostre torn de
posicions, hem començat aquest ple felicitant el Sr. alcalde per ser
president del Consell Comarcal, i jo l’animo a que faci la seva feina perquè
em demana que li digui cinc municipis que han presentat al·legacions i no
tan sols n’hi ha més de cinc municipis sinó que inclús a Granollers que és
la capital de la comarca, el Grup Municipal de Convergència i Unió ha
impugnat les ordenances fiscals amb la qual cosa espero que s’informi
millor ara que és president del Consell Comarcal. De fet no en tinc la culpa
que els únics que no presenten al·legacions sigui el Partit Socialista quan
està a l’oposició, deu ser que no tenen alternatives o tampoc no saben fer
gaire coses més que apujar els impostos, perquè de fet la conclusió que
podem treure és que l’any que ve pagarem més a Sant Celoni, pagarem
més a Catalunya amb les 13 noves taxes que la Generalitat ha aprovat
amb els pressupostos del 2005, pagarem més amb els peatges, que avui
s’ha aprovat amb un increment del 4,5% pels peatges de la Generalitat i
malauradament no és cap inocentada, pagarem més l’any 2005 i rebrem
menys amb menys transparència i amb menys diàleg. En definitiva espero
que malgrat això, l’any 2005 sigui millor, perquè desgraciadament l’any
2004 s’ha fet ben poca cosa perquè pugui avançar-se amb la feina de fer
un millor Sant Celoni.

Intervé novament el regidor Francesc Garcia i diu: Com dius Carles
cadascú interpreta el que vol i el que si sembla, jo no m’he posat amb les
al·legacions que m’heu presentat, que està molt bé que es presentin però
també caldria un estudi econòmic al darrera del perquè es proposa un 2,
perquè es proposa un 5 i perquè es proposa un 40, aquí jo no hi entro, el
que jo voldria recordar-li al Grup de Convergència i Unió és que potser es
podrien mirar els pressupostos de 2003 el que van pujar, i aquesta feina
que hem fet, que dieu vosaltres que no hem fet, però si que hem fet,
veureu que es reflexa en el 2004, menys augments, la taxa d’esombraries
també és més baixa i a més s’ha recollit tal com heu dit vosaltres algunes
suggerències que vau fer vosaltres i que l’equip de govern les veia factibles
i eren correctes. Hem aconseguit unes ordenances on creiem que s’apuja
el mínim necessari, on cobrim costos i a sobre augmentem les
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bonificacions. Ja ho vaig dir l’altre dia, si puguéssim jugar a la loteria, hi
jugaríem en comptes de fer pressupostos, però això no es pot fer.

Conclou el Sr. alcalde dient: Sembla que no acostarem posicions, només
comentar que entenc que és bo aprovar les ordenances fiscals del 2005
per mantenir els serveis i més quan es creen serveis nous en els municipis
perquè la gent els demana i perquè són necessaris i que també els
treballadors han de mantenir els seus salaris amb l’increment de l’IPC, tant
els de l’Ajuntament com els dels diferents serveis que es presten a
l’Ajuntament i que trepitjant de peus a terra no es pot parlar de no
mantenir el poder adquisitiu de les finances municipals, això crec que seria
un error i segurament hi ha ben pocs ajuntaments que, com serà a Sant
Celoni, l’augment que proposem, estigui per sota de l’IPC. Només per
aclarir-li lo de l’aigua que abans li comentava, l’augment que és del 7% i
escaig, els haig de dir al Grup Municipal de Convergència i Unió que serà
inferior perquè avui se’ns ha comunicat una subvenció pel dipòsit d’uns
130.000 euros, és a dir més de 20 milions de pessetes o sigui que això ja
resta a aquesta inversió i la tarifa estarà per sota de l’augment de l’IPC,
que ja és difícil amb un servei com és el d’aigua i només faltaria veure en
ajuntaments del nostre voltant on està al doble, al triple i fins i tot quatre
vegades més que nosaltres, per tant creiem que l’augment que
proposàvem és acurat i just per donar bons serveis als veïns de Sant
Celoni i que per això rebutjarem les al·legacions de CIU.

Seguidament intervé el regidor Emili Bosch i diu: Només volia posar tres
coses sobre la taula, una és que és lògic que presentem al·legacions i per
això estem i que ningú s’ha de molestar, i dues que dona la impressió i ara
s’ha constatat que nosaltres juguem amb la meitat de cartes que vostès,
nosaltres no coneixem el pressupost, per tant no sabem les despeses que
es preveuen per a l’any que ve, el regidor acaba de dir que les taxes s’han
d’aprovar en funció a un pressupost, pressupost que a dia 28 de desembre
no coneixem i no tenim ni tan sols l’esborrany, per tant, vostès juguen
amb avantatge i també amb el tema de l’aigua i per això he volgut parlar
perquè l’altra vegada m’hi vaig posar força seriós, a mi no em cabia cap
dubte que el 7,2 venia molt per unes inversions que és un dipòsit i me
n’alegro que ara ens digui que hi ha una aprovació d’un crèdit de 130,000
euros. El Sr. alcalde aclareix que és una subvenció. Continua el Sr. Bosch
dient:  Però és que vostè té les cartes, nosaltres no sabíem ni que s’estava
gestionant això, evidentment si ens ho expliquessin tot ens estalviaríem
moltes discussions absurdes perquè parlar del pressupost, que no
coneixem, però que el Sr. regidor sí que coneix però en Carles Mas no
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coneix, al Grup de Convergència no se’ns pot acusar de desconeixement i
de fer demagògia sinó que falten dades i continuem sense transparència.

Intervé novament el regidor Carles Mas i diu: He reiterat que ens agrada
molt que vinguin subvencions, però afegir que aquesta rebaixa de
l’increment de la taxa d’aigües vindrà desgraciadament compensat pel
20% d’increment de la taxa que ha aprovat la Generalitat a l’aigua, només
que estaria molt bé doncs apujar per una nova cultura de l’aigua però, la
Generalitat justifica únicament a la pàgina 22, i això ho podeu veure tots,
que augmenta un 20% la taxa de l’aigua simplement perquè es vol
recaptar més i gestionar millor l’impost.

Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Hi ha serveis com el de l’aigua, que
jo no hi jugaria, perquè el nostre país ha estat alguns anys, no amb l’aigua
al cor, sinó amb l’ai al cor a punt de fer restriccions, i si no hi ha recursos
per buscar i per fer inversions, malament anirem, em sembla que tots els
ciutadans el que desitgem és que quan obrim l’aixeta tinguem aigua en
quantitat i amb qualitat i que la utilitzem amb mesura. Aquesta nova
cultura de l’aigua va per aquí i no es pot mirar enrera, però hi havia anys
que obries l’aixeta i ni qualitat ni quantitat a Sant Celoni, però això ha
estat apunt de passar a bona part de Catalunya en estius de sequera
perquè no s’han fet les inversions necessàries, crec que el nou govern està
afrontant un problema molt greu, sabem i estàvem en contra del
transvasament de l’Ebre i s’estan estudiant altres alternatives, crec que
estem pel bon camí, sinó, amagar el cap a sota l’ala i quan no hi hagi
aigua tots ens exclamarem, seria una irresponsabilitat greu. Només dir-li
una cosa, comentava vostè la revisió d’ordenances, hem d’ésser molt
clars, l’Ajuntament té tot un seguit de contractes per garantir, neteja de
carrers, equips socials, el servei d’assessorament multiprofessional per a
infants. A tots aquests serveis, automàticament, a final de l’any es
produeix un augment de l’IPC, per tant, encara que no creessim serveis
nous, amb molts casos s’haurien de garantir uns ingressos per poder
continuar fent aquests serveis, i això és el que es pretén, mantenir i
incrementar serveis i equipaments pèls veïns de Sant Celoni. La Batllòria i
d’altres municipis.

Intervé el regidor Francesc Garcia i diu: Quan vam presentar les
ordenances es va fer un estudi econòmic, aquest estudi econòmic, el Sr.
Carles Mas el dia que vam estar reunits el va veure, per tant no és del tot
veritat que no tingueu la informació.
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Intervé novament el regidor Emili Bosch i diu: Jo no entraria més en
polèmica, certament és així, el que passa és que és un conjunt, un
pressupost no és una part, perquè una part difumina la realitat, és un
conjunt i el conjunt no el sabem i per tant no se’ns pot acusar de fer
demagògia, certament que hi havia un estudi, però un estudi molt parcial i
molt minimitzat del que és el pressupost d’aquest consistori.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que en data 9 de novembre de 2004 el Ple de la corporació va
aprovar provisionalment la modificació de diverses Ordenances fiscals
municipals de cara a la seva entrada en vigor a data 1 de gener de 2005.

Atès que els acords provisionals juntament amb els expedients de què
porten causa van estar exposats al públic mitjançant anuncis inserits al
Butlletí Oficial de la Província número 271, de data 11 de novembre de
2004, al tauler d’anuncis de la corporació i al diari El Periódico de data 13
de novembre de 2004.

Atès que durant el termini d’exposició pública han estat presentades les
al·legacions a l’aprovació provisional per part dels següents interessats:

Margarita Ponce i Serrano, en data 9 de desembre de 2004
Grup municipal de CiU, en data 18 de desembre de 2004

Atès que, de conformitat amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, és preceptiva la resolució de les al·legacions
formulades.

Atès que les al·legacions han estat informades per la Secretaria i la
Intervenció municipals en informe conjunt de data 22 de desembre de
2004.

Atesos els següents FONAMENTS DE DRET:

Primer.- A les al·legacions formulades per la Sra. Margarita Ponce Serrano
demanant la modificació de la taxa de recollida d’escombraries en el sentit
d’aplicar una taxa específica per a les escoles de dansa.
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En aquest sentit, l’article 24 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, en el seus apartats 2,3 i 4, estableix que :

<< 2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el
importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de
una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible
del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la
prestación recibida.

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los
costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero,
amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar
el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por
cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia
del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y
desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará
con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano
competente.

3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente
ordenanza fiscal, en: a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, b) Una
cantidad fija señalada al efecto, o c) La cantidad resultante de la aplicación
conjunta de ambos procedimientos.

4. Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en
cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados
a satisfacerlas. >>

Pel qual motiu, atès que a l’expedient de modificació de les ordenances
fiscals figura l’estudi econòmic justificatiu de la modificació de la taxa de
recollida d’escombraries, en el qual es justifica que l’import previst de la
taxa no supera el cost previsible del servei que es presta, es dóna
compliment a les prescripcions de l’article 24.2 del Reial Decret Legislatiu
2/2004.

Així mateix les tarifes de la taxa s’estructuren en funció de l’activitat a la
qual es presta el servei, corresponent al Ple de l’Ajuntament modificar
l’estructura tarifària vigent, pel qual motiu l’estructura de les tarifes
actualment vigent és conforme a les prescripcions dels apartats 2 i 3 de
l’article 24 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
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Segon.- A les al·legacions formulades pel grup municipal de CiU:

a) Al·legació consistent en la introducció d’una bonificació del 40% de l’IBI
per als subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família
nombrosa.

L’article 74.4 de la Llei 39/1988 preveu la concessió d’una bonificació de
fins al 90% de la quota de l’IBI per als subjectes passius que ostentin la
condició de titulars de família nombrosa.

Pel qual motiu la bonificació proposada a l’escrit del grup municipal de CiU
està prevista al text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i la
seva aprovació o no, depèn de la voluntat del Ple de l’Ajuntament.

b) Al·legació en la que demana que es modifiquin les ordenances fiscals
aprovades provisionalment per a 2005, en el sentit que l’augment
d’impostos i taxes es fixi en el 2%, llevat de la taxa d’escombraries, que ha
de tenir un augment del 5%. La motivació consisteix, com s’especifica a
l’escrit del grup de CiU, en disminuir l’actual pressió fiscal a la que es veu
sotmesa la població de Sant Celoni.

En aquest sentit, a l’expedient d’aprovació de les ordenances fiscals hi
figura l’informe emès per l’interventor accidental del qual resulta que els
augments en els tipus dels impostos respecten els límits establerts al Reial
Decret Legislatiu 2/2004, que respecte a la taxa de recollida
d’escombraries figura l’estudi econòmic justificatiu de l’augment, en que
s’acredita que la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del
cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme el que
preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals. Respecte de la resta de taxes, l’augment que s’aplica és del 3,2%,
corresponent a la inflació interanual a Espanya amb les darreres dades
publicades en aquell moment per l’Instituto Nacional de Estadística (mes
de setembre).

c) Al·legació en la que demana que les tarifes de subministrament d’aigua
s’incrementin un 2% per a l’any 2005, al que s’ha de sumar el percentatge
de finançament del nou dipòsit d’aigua.

No és objecte de l’expedient que s’exposa al públic la modificació de les
tarifes, per la qual cosa no és possible entrar en la consideració d’aquesta
al·legació; per una altra part no s’addueix cap raó per la qual hagi de
considerar-se l’increment expressat a l’al·legació.
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Per últim cal també fer esment que l’augment que es proposa dels
impostos és el mínim necessari per cobrir les necessitats financeres del
pressupost de la corporació per a 2005 i és un augment que està per sota
de la inflació prevista per a l’any (el mes de novembre és del 3,5%), pel
qual motiu la pressió fiscal, en termes reals, disminuirà respecte la de l’any
2004.

Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris,
per deu vots a favor de la senyora Donado i dels senyors Castaño, Arenas,
Capote, Vega, Garcia, Bueno, Segarra, Alsina i Casado i 6 en contra de la
senyora Lechuga, i dels senyors Bosch, Mas, Negre, Deulofeu i Cuminal, el
Ple municipal ACORDA:

Primer.- Resoldre les al·legacions i suggeriments formulats a l’aprovació
inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals que han d’entrar en
vigor el dia 1 de gener de 2005 en el sentit de desestimar en tots els seus
termes les formulades per part de la Sra. Margarita Ponce Serrano en data
13 de desembre de 2004 i el grup municipal de CiU en data 18 de
desembre de 2004, per considerar que els acords presos de manera
provisional són conformes a Dret, així com a no oportuns, pels motius
continguts als fonaments d’aquest acord, introduir els suggeriments de
modificació proposats.

Segon.- Elevar a definitius, en la seva dicció literal i que es donen com a
reproduïts, els acords d’aprovació provisional de modificació de les
ordenances fiscals pel 2005 i següents presos pel Ple de la corporació en
sessió de data 9 de novembre de 2004.

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text
íntegre de les modificacions que entraran en vigor el dia 1 de gener de
2005 un cop hagin estat publicades.

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.

16.- INFORMACIÓ AL PLE DE LA DELEGACIÓ EFECTUADA PER
L’ALCALDIA AL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA DE LA
COMPETÈNCIA SANCIONADORA EN MATÈRIA DE PERSONAL
ADSCRIT A L’ÀREA.
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Intervé el Sr. alcalde i diu: Només una breu explicació, perquè aquest punt
no es vota ja que és informació al Ple. El regidor de Seguretat Ciutadana i
seguint la costum d’aquesta Alcaldia de delegar tot allò que sigui possible
per descentralitzar, ja vaig fer en el seu dia una delegació per a les
infraccions de trànsit, i ara es tracta d’ampliar aquesta delegació per tal de
poder també tirar endavant les sancions al personal adscrit a l’àrea. Cal
saber que l’àrea de Seguretat Ciutadana és una àrea especial en un
Ajuntament amb un règim especial diferenciat del personal laboral i
funcionari i aleshores per totes aquestes característiques, entenc que és bo
i àgil que el regidor pugui començar, si s’escau algun dels expedients que
alguna vegada es poden produir per alguna infracció del personal de la
Policia. Tinguem clar que només son infraccions de caràcter lleu o greu, les
molt greus són funció de l’Alcaldia.

Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: Potser el raonament que ha fet
no ens clarifica els motius del perquè no es generalitza a tots els regidors a
totes les àrees, realment quin és el motiu especial, ens sembla deduir que
això pot implicar un cert poder de coacció en el propi regidor com a càrrec
polític dins d’una àrea. Em sembla que s’hauria de donar un tipus de
raonament més concret, ens agradaria si ens pogués ampliar una mica
més perquè en una àrea sí i a altres àrees no.

Contesta el Sr. alcalde i diu: És que normalment, per sort, no es
produeixen sancions a l’Ajuntament, i ja dic és un cos jerarquitzat, és un
cos especial, és un cos que té arma i que pot ser necessari fer una
actuació més àgil, més ràpida i portar-la des del mateix regidor. S’ha de
dir que quan s’obren altres expedients, normalment el regidor de cada
àrea, és el que forma part com a instructor. A més a més això no és d’ara,
sinó que jo sempre he delegat aquestes funcions perquè és més operatiu,
perquè és més operatiu, és més ràpid i es pot actuar, no diré amb més
contundència, però si més àgilment.

Seguidament intervé el regidor Josep Capote i diu: Això ja es va delegar a
l’altra legislatura, hi ha dos reglaments, un reglament per a funcionaris
general i després hi ha una llei per a les policies locals, i no aquí, sinó a
tots els ajuntaments grans, el regidor de Governació té aquestes facultats,
perquè les lleis que tenen la policia local són molt més dures que no pas
les altres i és més àgil, tal com diu el Sr. alcalde, fer una amonestació,
encara que sigui verbal, donant l’audiència corresponent per part del
regidor i tot queda més amb el que és el cos, sense papers amunt ni
papers avall, bàsicament és això, i es fa aquí i es fa a tot arreu, és a dir
que no és una cosa que ara mateix Sant Celoni s’ho inventi, hi ha una llei
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de policia local i també recomana que el regidor tingui aquestes
atribucions.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que, de conformitat amb la legislació vigent, l’Alcaldia pot delegar les
seves competències sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos
per l'article 21.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local, en la
nova redacció actual, i per l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Atès que la competència relativa a l’acord de sancions respecte del
personal funcionari i laboral de la corporació, contemplada a l’article
21.1.h), sempre que no comportin la separació del servei dels funcionaris o
l’acomiadament del personal laboral, és delegable en els membres de la
corporació.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 28 de gener de 2004 es va
efectuar delegació específica relativa a tots els assumptes definits a
l’organigrama municipal en favor del Sr. Josep Manel Bueno Martínez,
regidor municipal, respecte de l’Àrea de Seguretat Ciutadana.

Atès que s’ha considerat la possibilitat de reforçar aquesta delegació
ampliant-la amb la potestat d’imposar sancions al personal, funcionari i
laboral, adscrit a l’Àrea de Seguretat Ciutadana en les infraccions de
caràcter lleu i greu.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, el Ple
municipal ACORDA:

Únic.- Donar compte al Ple municipal de la resolució de l’Alcaldia de data
10 de novembre de 2004 que, en la seva part dispositiva, diu textualment
així:

<< Primer.- Delegar en favor del Sr. Josep M. Bueno i Martínez,
regidor de Seguretat Ciutadana, la competència sancionadora en
matèria de personal, als efectes que pugui resoldre, amb eficàcia
davant de tercers, els expedients relatius a la sanció dels il·lícits
administratius relatius al personal, tant laboral com funcionari,
adscrit a l’Àrea de Seguretat Ciutadana, àdhuc la resolució dels
eventuals recursos administratius que es puguin interposar contra
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les seves resolucions, tot sens perjudici de les avocacions que es
consideri necessari efectuar.

Segon.- L’atribució delegada s'ha d'exercir en els termes i dins dels
límits d'aquesta delegació, no sent susceptible de ser delegada pel
seu titular en un altre òrgan o regidor.

En el seu cas, al text de les resolucions adoptades pel regidor en
virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta
circumstància, mitjançant la inclusió en la part expositiva del text
següent:

“Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat
conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest
Ajuntament, mitjançant resolució de data 10 de novembre de
2004”

Les resolucions que s'adoptin per delegació s'entendran dictades per
l’Alcaldia, com a titular de la competència originària, a qui s'haurà de
mantenir informat de l'exercici de la delegació, i estaran dotades, per
tant, d’executivitat i de la presumpció de legitimitat.

Tercer.- De conformitat amb el que disposa l'article 44 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, la
delegació tindrà efecte des del dia següent a la data de notificació
d'aquesta resolució al regidor afectat, i serà de caràcter indefinit,
sense perjudici de la potestat d'avocació d'aquesta Alcaldia.

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del
regidor delegat, l’Alcaldia assumirà, directa i automàticament, la
competència delegada, com a titular de la competència originària,
entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’avocació en
base a aquesta resolució, sense necessitat d’una nova resolució
expressa en aquest sentit.

Quart.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, entenent-se
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del
termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra o es
fa ús de la delegació.
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Cinquè.- Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera
sessió que tingui lloc, i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la
Província i en el butlletí d'informació municipal, en compliment del
que disposa l'article 44.2 del text legal abans esmentat. >>

17.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A IMPULSAR LA
POSSIBLE CREACIÓ DE LA COMARCA DEL BAIX MONTSENY.

Intervé el regidor Josep Alsina i diu: El motiu de la moció suposo que tots
el tenim molt clar, ens agradaria estar dins de la nostra comarca, la
comarca aquesta històrica que sempre hem dit del Baix Montseny i que es
creés d'una vegada aquesta comarca. Com que hi ha hagut tan rebombori
a nivell de premsa i l’ordenació territorial del país, vam iniciar una sèrie de
contactes a nivell d’equip de govern amb el Departament de Governació
per veure fins a quin punt aquesta nova comarca del Baix Montseny seria
factible o no. En els estudis aquests que ells han anat fent i que s’han anat
filtrant a la premsa els geògrafs que feien els estudis deien que
geogràficament el Baix Montseny tenia sentit, però després a l’hora de
dibuixar això a nivell polític, com que no hi havia hagut peticions per part
dels ajuntaments del Baix Montseny de crear aquesta nova comarca dons
tampoc hi apareix, i és allò que tots ho veiem així, la comarca
geogràficament existeix i amb tots els serveis, tenim hospital, tenim
caserna de Mossos, tenim Creu Roja, és a dir tenim tota una sèrie de
serveis que ja ens diferencien com a comarca però aquesta no existeix,
doncs la moció aquesta és de traslladar al Departament de Governació la
possibilitat de que es crei aquesta nova comarca, traslladar-la als diferents
ajuntaments del Baix Montseny, amb alguns dels quals ja se n’ha parlat i
ho veuen be. No sabem en aquest moment com s’acabaran tots aquests
tràmits, hem de veure com va la nova ordenació territorial, però es tracta
de demostrar aquest sentiment de voler tenir una comarca i de treballar en
conjunt amb els diferents municipis del Baix Montseny, cosa que ja s’està
fent amb alguns serveis com la Fundació Acció Baix Montseny, amb el
servei de Grua Municipal i alguns altres serveis que ja tenim mancomunats
amb altres ajuntaments, doncs si hi ha un ens superior que sigui una nova
comarca, que cal veure si tindrà pes polític o no, tot això ja ho anirem
veient, però sí que aquest reconeixement del Baix Montseny que tots fa
tant temps que demanem i fins ara no s’havia demanat oficialment, doncs
la moció és això, recull el fet de traslladar al Departament de Governació la
petició d’estudiar la creació de la comarca del Baix Montseny i que es vagi
aprovant pels diferents pobles del Baix Montseny, província de Barcelona,
ja que els de Girona, pels sondeigs que s’han fet amb ells, no els sembla
prou correcte deixar de pertànyer a Girona.
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Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: El nostre Grup de Convergència
i Unió evidentment que apostem perquè es facin les gestions necessàries
perquè es pugui crear la comarca, ho hem defensat quan vam fer la
campanya a les eleccions municipals, ho hem defensat en diferents
moments, en diferents plens per diferents motius i per tant la filosofia la
compartim, potser ens genera un cert dubte de si ara és el moment de que
es presenti la moció a Sant Celoni de forma concreta, potser
operativament i com a visió d’anar a aconseguir realment l’objectiu final
hauria estat interessant buscar la complicitat d’altres municipis i fer inclús
la presentació conjunta, és a dir el primer ple en que tots els municipis,
intentar arribar a un cert acord, cal veure si tots els municipis que en
principi, els que som aquí posaríem dins de la comarca hi estan d’acord o
no, ja has fet referència a alguna situació en la que hi pot haver un cert
conflicte, potser en l’oportunitat o en la manera de fer-ho no acabem
d’estar massa d’acord, ens sembla que es podia haver treballat prèviament
aquesta decisió d’una altra manera per tal que després tampoc es generin
susceptibilitats entre els municipis, que això també pot passar. El
comentari que nosaltres volíem fer és una mica aquest i després,
permeteu-me una crítica, és a dir parlem del Baix Montseny, traiem alguns
exemples de serveis mancomunats mols interessants, però després sap
greu quan presentes a un ple un projecte d’atenció a gent gran, de places
residencials, en què nosaltres plantegem el càlcul de les necessitats i les
previsions en base no exclusivament per a Sant Celoni sinó amb una
comarca perquè hi ha molts petits poblets que necessiten el suport i l’únic
comentari que es fa és que residències d’un cert volum solament n’hi ha a
Castella la Mancha quan fa pocs dies a Cornellà es parla que se’n farà una
de prou gran, en qualsevol cas, pensem, que s’ha de tocar de peus a terra
i quan planifiquem el futur també hem de pensar una mica amb aquesta
idea de comarca del Baix Montseny, no és només presentar una moció,
sinó realment treballar en el dia a dia amb aquest objectiu.

Intervé el Sr. alcalde i diu: Segurament que tots els grups que estem aquí
hi estem d’acord, és una vella reivindicació, almenys de Sant Celoni,
tampoc diem de tots els municipis i que ja l’any 1932 no es va aconseguir
amb la primera divisió territorial comarcal i els anys 80 tampoc es va
aconseguir i això n’hem de ser molt conscients que l’any 1987 era un bon
moment en què es va produir la recuperació de les comarques a Catalunya
i realment els ajuntaments veïns tampoc van mostrar una bona disposició,
fins i tot he de dir que hi va haver algun ajuntament del que és la província
de Girona que sí que es va mullar molt, el d’Arbúcies ho va tenir molt clar,
comarca Baix Montseny, capital Sant Celoni, també hem de veure cap on
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va l’estudi d’aquesta divisió territorial nova, les vegueries, les comarques i
el pes que tindran les comarques que sembla ser que tindran un pes
important en quan a mancomunar serveis, que a mi ja em sembla bé, des
dels Consells Comarcals s’han prestat serveis però si que ens ha faltat als
mateixos ajuntaments aquesta voluntarietat que tenim de crear serveis
comuns, no a nivell de tota la comarca sinó amb els municipis més propers
i com es comentava aquí, alguns si que els hem iniciat des dels
Ajuntaments com pot ser el Pla de Prevenció de Drogodependències, la
qüestió Social que ja ve més planificada a nivell comarcal i aquests darrers
temps amb la Fundació Acció Baix Montseny i així com amb serveis més
petits com poden ser el servei de grua que es tira endavant amb Santa
Maria de Palautordera i s’han tingut contactes també amb municipis de la
província de Girona, encara que no sigui de la mateixa comarca, res no
impedeix fer convenis amb aquests municipis petits que no podrien prestar
aquest servei perquè els sortiria caríssim i en canvi el podem prestar
conjuntament. També un altre exemple pot ser l’Escola de Música
Municipal de Sant Celoni, s’ha parlat amb municipis de Girona i altres de la
comarca de la part de Barcelona per tal de fer convenis i ja s’hi està
treballant. Segur que és bona idea, dir que a Sant Celoni ho veuríem be i si
això reexeix serà amb els altres ajuntaments, com deia en Pep amb alguns
d’ells ja s’ha fet contactes. I ara alguns que estem al Consell Comarcal del
Vallès Oriental no sé si ens hauríem d’absentar.

Intervé novament el regidor Josep Alsina i diu: Només un petit comentari
respecte a idoneïtat de fer-ho ara o no fer-ho ara, els contactes s’han anat
fent amb els diferents ajuntament, parlant amb algun alcalde etc. hauríem
de fer la sol·licitud aquesta que no s’acabava d’engegar mai. L’exemple de
les vies verdes que vam acordar, des que el vam presentar en el ple i que
vam traslladar-lo als diferents ajuntaments dels dos vallesos hem rebut un
munt d’acords de ple, és a dir que es van adherint gairebé tots els pobles a
poc a poc, és a dir fins que la maquinària administrativa no s’engega, no
es van succeint els fets, perquè la voluntat d’una conversa, es queda en
una conversa i no hi ha res més, en canvi en el moment que nosaltres ho
presentem al ple, properament sabem que es farà la proposició de llei al
Parlament, hi haurà tot el tràmit parlamentari, doncs ja tenir tot això
entrat si pot ser abans que hi hagi el tràmit parlamentari perquè no es vegi
que ha sigut una cosa feta en el moment que entra al Parlament la futura
llei d’organització territorial etc. És una mica tot això que jo crec que és el
moment oportú i que després poc a poc vagin entrant els diferents
ajuntaments, i això ja crearà després un grup de treball que es pot fer una
presentació conjunta i amb més pes, però jo crec que ara és un bon
moment just en acabar l’any i com a desllorigador de tota la situació.
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Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: Nosaltres com a
Convergència i Unió i per contactes amb els grups municipals de
Convergència i Unió d’altres municipis en una reunió relativament recent
que vam tenir que a més hi va assistir el president Pujol, vam parlar una
mica d’aquest tema i vam copsar una mica l’opinió d’algun alcalde i d’algun
representant cap de llista d’algun altre municipi amb una visió força
positiva pel que fa a recolzar aquest projecte. Repeteixo, potser la
idoneïtat o no, la nostra visió potser seria d’intentar treballar una miqueta
per una altra via, posar-nos a disposició com en molts altres temes,
pensem que aquest és un tema que s’ha de portar políticament amb la
participació de tots els partits, com hauria d’ésser amb tot, però amb
aquest probablement més que amb cap, amb municipis amb diferents
colors, amb diferents sensibilitats, i per tant segurament el que podem
aportar cadascun de nosaltres, cadascun dels nostres grups, segurament
serà important per tal de fer més pinya i per tal de fer més força i era una
miqueta amb aquesta idea, d’aquesta visió que ens semblava que la
presentació així una mica individual, tenia potser un cert dubte de l’eficàcia
que pugui tenir, en qualsevol cas, compartim la idea del que és la creació
de la comarca del Baix Montseny, l’hem defensat en diferents moments i
des d’aquest punt de vista no tenim cap mena de dubte, pel que sembla
doncs tots, excepte un partit que avui no hi és, però pensem que
probablement també deu estar-hi d’acord.

Després d’aquestes intervencions i,

D’ençà del restabliment de la Generalitat provisional fins a l’actualitat s’ha
anat succeint, sense resoldre’s, el debat sobre l’organització territorial de
Catalunya. Ha estat i és un compromís del nou Govern de la Generalitat
elaborar un projecte de llei d’organització territorial per tal de simplificar el
mapa territorial i evitar la superposició innecessària i no coincident de
diferents nivells administratius sobre el mateix territori, aconseguint així
una administració molt més eficient i propera al ciutadà.

Doncs, si en alguna qüestió han coincidit la generalitat de crítiques ha
estat en la necessitat de superar l’actual superposició d’estructures
polítiques i administratives, la confusió de competències i la provisionalitat
de continguts competencials d’algunes institucions com és el règim de
provisionalitat de les diputacions, el vague contingut competencial dels
consells comarcals o la superposició sobre el mateix àmbit territorial de
dues entitats metropolitanes de caràcter sectorial i una mancomunitat.
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A la complexitat originada per la superposició de diferents nivells
administratius cal afegir la complexitat creixent que suposa la distribució
demogràfica de la població en el nostre país. És per això, que el nou model
d’organització territorial ha de garantir l’accés als serveis bàsics en igualtat
de condicions i oportunitats a tothom amb independència del seu lloc de
residència. La demanda i defensa de l’accés a aquests serveis i prestacions
no es farà si no és des del propi territori, de manera que cal articular
aquest en base a un patró social, demogràfic i territorial semblant que es
concreti en les vegueries necessàries.

Durant aquests anys, per altra banda, les comarques han establert una
identificació en els àmbits de ciutadania i organització econòmica, política,
social i cultural. Aquesta identificació fa temps que els veïns i veïnes del
Baix Montseny vivim amb intensitat. Més enllà dels actuals eixos de treball
ja consolidats com poden ésser la Fundació Baix Montseny, el Projecte
Tritó, la mancomunació de la grua municipal.

La voluntat de reconsiderar les estructures comarcals i la nova concepció
més municipalista de les mateixes pot afavorir l’aparició de noves realitats
comarcals, moltes d’elles històricament reivindicades.

És per tot això que, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Demanar a la Conselleria de Governació i Administracions
Públiques que faci realitat aquells espais de gestió mancomunada que
puguin sorgir com a fruit de la confluència de factors geogràfics,
econòmics, culturals i socials, però com a fruit també del sentiment
popular, com és el Baix Montseny.

Segon.- Traslladar aquest acord al Conseller de Governació i
Administracions Públiques i als grups polítics amb representació
parlamentària.

Tercer.- Traslladar aquest acord a la resta de municipis del Baix
Montseny.

Quart.- Publicar aquest acord a la Casa de la Vila.

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

L'Alcaldia proposa que es doni compte al Ple municipal de la següent
correspondència rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni:

 Un escrit de l’Associació de Veïns del carrer Major de Dalt, agraint la
col·laboració rebuda per part de l’Ajuntament en l’organització de la
Festa de Santa Tecla celebrada el passat 23 de setembre.

 Una carta del director general de “EL 9 NOU” agraint les atencions
dispensades des d’aquest Ajuntament en els actes de celebració del
15è aniversari d’aquesta publicació que es van fer a la Rectoria Vella
el passat 10 de setembre.

 Una carta de “Sant Celoni Comerç” agraint la col·laboració prestada
per la Policia Local en la III Fira del vehicle d’Ocasió.

 Una carta de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a
Barcelona comunicant que el dia 22 d’octubre el conseller en Cap té
previst visitar alguns municipis del Vallès Oriental i oferir un dinar a
tots els alcaldes de la comarca.

 Una nota del Gabinet de Presidència del Parlament de Catalunya
acusant recepció de la notificació de l’acord del Ple municipal
aprovant una moció sobre el projecte de la constitució europea.

 Una carta de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de
la Generalitat de Catalunya lliurant l’informe que han elaborat en
relació a l’activació accidental d’una sirena d’avís a la població de
Sant Celoni en cas de risc químic.

 Un escrit del Sr. Antoni Riu i Rovira de Villar comunicant que deixa
el càrrec de Cap Provincial de Trànsit de Barcelona per fer-se càrrec
de la Subdirecció General d’Educació, Divulgació i Formació Vial de
la Direcció General de Trànsit.

 Un escrit del Sr. Ricard A. Casademont i Altimira comunicant que
deixa el càrrec de coordinador territorial del Vallès i el Maresme de
la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat per passar a
desenvolupar tasques urbanístiques a l’administració local.
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 Una carta del Sr. Francesc Martos Aguilera, president delegat de
l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona comunicant la
seva renúncia com a diputat provincial per a poder fer-se càrrec del
Parc Tecnològic del Vallès.

 Un escrit de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
informant de la concessió a l’Ajuntament de Sant Celoni d’un ajut de
6.000 € en el marc de Xarxa BCN – Municipis de qualitat per a la
implantació de l’Oficina 21.

 Un escrit de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de la
Generalitat de Catalunya, comunicant la concessió d’una subvenció
de 1.983 € per l’Actuació o revisió, implantació i manteniment de
plans de protecció civil i 1.700 € per l’Elaboració de plans de
Protecció Civil.

 Un escrit del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya lliurant un exemplar del projecte
constructiu aprovat en data 7 d’octubre d’enguany “Millora local.
Millora de nus. Enllaç entre les carreteres AP-7, C-35 i C-61.
Carretera C-35, PK 54+750. Carretera C-61, PK 17+180. Tram:
Santa Maria de Palautordera – Sant Celoni”.

 Una carta de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya comunicant que en data 3 de setembre de 2004, l’Hble.
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha dictat la
resolució adjunta en l’expedient d’informació pública del projecte de
traçat i de l’estudi d’impacte ambiental “Millora local. Millora de nus.
Enllaç entre les carreteres C-35, PK.54,750, C-61, PK.17,180 i
l’autopista A-7. Tram: Sant Celoni - Santa Maria de Palautordera.

 Un escrit del col·legi La Salle agraint l’interès i la preocupació del
nostre Ajuntament envers les activitats de l’escola.

 Un escrit del Sr. Esteve Terrades Yus informant del seu
nomenament com a nou responsable de Turisme de la Diputació de
Barcelona substituint al Sr. Josep Mayoral Antigas que ha passat a
ocupar la Presidència de l’Àrea d’Espais Naturals.

 Un escrit del Sr. Jordi Terrades i Santacreu agraint la col·laboració
que ha tingut durant aquests 11 anys de representar la presidència
del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
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 Un escrit del President del Comitè d’Afers Constitucionals del
Parlament Europeu donant resposta a la moció aprovada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Celoni el dia 20 de setembre de 2004 fent
esment que el Tractat en el qual s’estableix la Constitució Europea,
que va ser signat el dia 29 d’octubre de 2004 a Roma, no modifica
el regim lingüístic de la Unió Europea fixat a l’article 290 del Tractat
constitutiu de la Comunitat Europea.

 Una nota del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya acusant recepció de l’escrit “Aprovació de la Moció
presentada pel grup ERC sobre l’actual projecte de Constitució
Europea”.

Un escrit de l’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, agraint la
col·laboració rebuda per part de l’Ajuntament de Sant Celoni.

19.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER
L’ALCALDIA I PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS
MESOS DE SETEMBRE, OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2004.

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL
MES DE SETEMBRE DE 2004

Dia  Descripció
01  Atorgant una subvenció a la Junta de Compensació de Can Coll
01  Contractació d’una treballadora familiar
01  Encomanant la direcció de la 1ª fase del Complex Esportiu a Lluís Obach
01  Encomanant la direcció de les obres de l’Ateneu a David Gallifa
01  Encomanant la direcció de les obres de la plaça de la Vila a David Gallifa
01  Concessió llicència d’ocupació a Celonesa Constructora
01  Concessió llicència d’ocupació a Celonesa Constructora
01  Aprovant la concessió d’una subvenció per rehabilitació de façanes
01  Aprovant una liquidació per ocupació de via pública
01  Concessió d’una bestreta al Club de Futbol Sala Sant Celoni
01  Concessió d’una subvenció a la Unió Esportiva Pitres
01  Donant de baixa una parada del mercat setmanal
01  Donant de baixa una parada del mercat setmanal
01  Aprovant una liquidació del cànon de Sorea
01  Aprovant el pagament de la quota anual al C.Comarcal pel pis d’acollida
01  Aprovant liquidacions per taxa d’entrada de vehicles
01  Atorgant una subvenció a l’Esplai
01  Atorgant una subvenció a la Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria
01  Atorgant una subvenció a la Junta de Compensació de Royal Park
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01  Atorgant una subvenció a l’Agrupació Sardanista
01  Atorgant una subvenció a l’Associació de Veïns de la Vall del Llor
01  Aprovant el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
01  Alta padró d’habitants
01  Alta padró d’habitants
01  Alta padró d’habitants
01  Aprovant la certificació 12 per obres del Complex Esportiu
01  Aprovant la certificació 13 per obres del Complex Esportiu
01  Aprovant la certificació 17 per obres de l’Ateneu
01  Aprovant la certificació 18 per obres de l’Ateneu
01  Aprovant una despesa
01  Aprovant una despesa
02  Correcció d’un error en la concessió d’una llicència d’obres
02  Aprovant un expedient de contractació
02  Incoació d’expedient sancionador
02  Incoació d’expedient sancionador
02  Concessió de llicència d’activitats a Fundació Acció Baix Montseny
02  Incoació d’expedient d’ordre de manament
02  Concessió llicència d’obres menors a Angela Noguera
02  Concessió llicència d’obres menors a Joan Julià
02  Aprovació d’un preu públic
02  Autorització a Telefònica
02  Incoació d’expedient d’ordre de manament
02  Aprovant liquidació per tancament de carrers
02  Alta padró d’habitants
02  Alta padró d’habitants
02  Alta padró d’habitants
02  Alta padró d’habitants
02  Alta padró d’habitants
03  Concessió autorització per allargar una hora el tancament del B.Musical Belfast
03  Concessió autorització per allargar una hora el tancament del B.Musical Berlin
03  Autorització a Endesa
03  Autorització a Endesa
03  Aprovant el pressupost estimatiu de la Festa Major
03  Autorització per allargar l’horari de tancament al B.Musical Pride
03  Notificant el tràmit d’audiència en un expedient de canvi de titularitat de nìnxol
03  Autoritzant ampliació horari al bar Turó
03  Manifestant la conformitat amb la xifra de l’INE del padró
03  Alta padró d’habitants
03  Alta padró d’habitants
03  Alta padró d’habitants
03  Alta padró d’habitants
03  Alta per omissió al padró d’habitants
07  Atorgant permís d’abocament a Tango
07  Concessió d’una bestreta a un treballador
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07  Contractació d’una educadora de carrer
07  Facilitant unes dades al Sr. Xavier Pascual
07  Autorització a Endesa
07  Autorització a Endesa
07  Correcció d’un error de fet en una llicència d’entrada de vehicles
07  Concessió de pròrroga a Gas Natural
07  Concessió de pròrroga a Gas Natural
07  Concessió llicència d’obres menors a Emili Pajares
07  Concessió llicència d’ocupació a Jordi Pou
07  Desestimant una petició de retorn d’una quantitat de la taxa d’escombraries
07  Autorització de col·locació de terrassa al bar situat al C/Dr. Flèming 12
07  Aprovant una transferència de crèdit
07  Desestimant un recurs
07  Alta padró d’habitants
07  Alta padró d’habitants
07  Baixa padró d’habitants
07  Baixa padró d’habitants
08  Acordant l’ampliació del mercat setmanal
08  Concessió llicència de gual a Susana Tirado
08  Concessió llicència d’obres menors a Eladio Herrera
08  Concessió llicència d’obres menors a José Illa
08  Concessió llicència d’ocupació a Promoponç CCL SL
08  Denegant autorització obertura activitat a Paintball Natura SCP
08  Desestimant un recurs presentat per Restaurant Net
08  Donant de baixa un rebut d’escombraries
08  Atorgant una subvenció al Col·legi Cor de Maria
08  Atorgant una subvenció a Proide
08  Alta padró d’habitants
08  Alta padró d’habitants
08  Alta padró d’habitants
08  Aprovant despeses de personal d’agost
08  Alta padró d’habitants
08  Alta padró d’habitants
08  Alta per omissió al padró d’habitants
08  Alta per omissió al padró d’habitants
08  Aprovant una despesa
09  Autorització a Endesa
09  Autorització a Endesa
09  Autorització a Gas Natural
09  Autorització a Gas Natural
09  Autorització a Gas Natural
09  Concessió llicència d’obres majors a Alerce Edificios y Obras SL
09  Alta padró d’habitants
09  Alta padró d’habitants
09  Alta padró d’habitants



58

09  Baixa padró d’habitants
10  Atorgant permís d’abocament a Proadial
10  Contractació d’un tècnic informàtic
10  Contractació d’una auxiliar administrativa
10  Contractació d’un tècnic mig
10  Delegació de competència per celebrar un casament a un regidor
10  Concessió llicència d’ocupació a Josep Belfort
10  Estimant una petició de R. Patrimonial de Pere Tayeda
10  Concessió de pròrroga en una llicència d’obres menors
10  Alta padró d’habitants
10  Alta padró d’habitants
10  Alta padró d’habitants
10  Alta padró d’habitants
10  Alta padró d’habitants
10  Alta padró d’habitants
10  Alta padró d’habitants
10  Alta padró d’habitants
10  Alta padró d’habitants
10  Alta padró d’habitants
10  Alta per omissió al padró d’habitants
13  Contractació d’un tècnic mig
13  Contractació d’una auxiliar administrativa
13  Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció
13  Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció
13  Concessió llicència d’obres menors a Asunción Rabassa
13  Concessió llicència d’obres menors a Xavier Alfaras
13  Concessió llicència d’obres menors a Xavier Alfaras
13  Concessió llicència d’ocupació a Alerce Edificios y Obras SL
13  Concessió llicència d’ocupació a Alerce Edificios y Obras SL
13  Sol·licitant una subvenció a l’ACA
13  Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció
13  Manifestant la no conformitat amb una xifra de l’INE
13  Acord sobre la taxa de la Fira de Festa Major
13  Aprovant la liquidació per ocupació de la via pública
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Baixa padró d’habitants
13  Autorització per disposar d’una arma
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14  Concessió d’una bestreta a un treballador
14  Facilitant unes dades a Argerpro SA
14  Contractació d’una auxiliar administrativa
14  Contractació d’un professor
14  Contractació de dues professores
14  Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
14  Admetent el desistiment d’una llicència d’obres
14  Incoant un expedient de possible R. Patrimonial a Jaume Serra
14  Incoant un expedient de possible R. Patrimonial a Enric Vigas
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  Alta padró d’habitants
14  Alta padró d’habitants
14  Baixa padró d’habitants
14  Alta per omissió al padró d’habitants
15  Concessió d’una bestreta a un treballador
15  Entregant diners de canvi a l’encarregada de la Biblioteca
15  Autorització a Gas Natural
15  Concessió llicència de gual a José Bayés
15  Concessió d’una bestreta de la subvenció al Centre Excursionista Sant Celoni
15  Atorgant una subvenció a la Colla de Diables de Sant Celoni
15  Atorgant una subvenció a la Colla de Geganters de Sant Celoni
15  Atorgant una subvenció a la Coral Briançó
15  Atorgant una subvenció a Trup de Nassos
15  Alta padró d’habitants
15  Alta padró d’habitants
15  Alta per omissió al padró d’habitants
15  Alta per omissió al padró d’habitnats
16  Denegant una petició de canvi de titularitat de drets funeraris
16  Denegant la concessió de tarja d’armes
16  Concessió de llicència d’obres a Carles Ayats
16  Facilitant unes dades a Projectes Starnar SL
16  Autorització a Telefònica
16  Alta padró d’habitants
16  Alta padró d’habitants
16  Alta padró d’habitants
17  Contractació d’una Administrativa
17  Contractació d’un tècnic mig
17  Contractació d’un administratiu
17  Contractació de cinc peons
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17  Alta padró d’habitants
17  Alta padró d’habitants
17  Alta padró d’habitants
17  Baixa padró d’habitants
17  Baixa padró d’habitants
17  Baixa padró d’habitants
17  Concessió de drets funeraris
19  Contractació d’un tècnic mig
20  Atorgant permìs d’abocament a l’Ajuntament de Campins
20  Contractació d’una treballadora social
20  Contractació de dos peons
20  Acceptant el desistiment d’una llicència d’obres de Lorenzo Muñoz
20  Concessió pròrroga d’una llicència d’obres menors
20  Aprovant la certificació 6 i final de la Plaça de la Vila
20  Alta padró d’habitants
20  Alta padró d’habitants
20  Alta padró d’habitants
20  Alta padró d’habitants
20  Baixa padró d’habitants
20  Alta per omissió al padró d’habitants
20  Alta per omissió al padró d’habitants
20  Alta per omissió al padró d’habitants
20  Alta per omissió al padró d’habitants
20  Alta per omissió al padró d’habitants
20  Aprovant la realització de la 1ª Fase de l’actuació Parc d’Activitats del Pertegas
21  Desestimant les al·legacions presentades per Compl. Industriales
21  Autoritzant la instal·lació d’un aparcament per minusvàl·lid
21  Alta padró d’habitants
21  Alta padró d’habitants
21  Alta padró d’habitants
21  Alta padró d’habitants
21  Baixa padró d’habitants
21  Alta per omissió al padró d’habitants
22  Aprovant una despesa
22  Aprovant una despesa
22  Concessió llicència d’ocupació a J.M.Alcazar
22  Aprovnat una relació de valors incobrables
22  Aprovant una liquidació per ocupació de via pública
22  Aprovant una liquidació per ocupació de via pública
22  Atorgant una subvenció a Fundació Lar
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
22  Baixa padró d’habitants
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22  Alta per omissió al padró d’habitants
22  Alta per omissió al padró d’habitants
22  Aprovant una despesa
22  Aprovant una despesa
22  Aprovant una despesa
22  Aprovant una despesa
22  Aprovant la concessió d’una subvenció al GRIMM
22  Aprovant una despesa
23  Autorització a Gas Natural
23  Concessió llicència de gual a Josep M. Alcazar
23  Acceptant una renúncia a una llicència de gual de Mir i Forcadell
23  Acceptant la renúncia a una llicència de gual de Pedro Rodríguez
23  Concessió llicència d’ocupació a Dissenyadora i Promotora d’Immobles Mollet
23  Concessió llicència d’ocupació a Promocions i Gestions d’Obres Eurofinques SL
23  Concessió llicència d’ocupació a Promocions i Gestions d’Obres Eurofinques SL
23  Concessió llicència d’ocupació a José Morilla Ramírez
23  Concessió llicència d’ocupació a Josep Vàzquez
23  Facilitant dades a Antoni Ruiz
23  Acordant la devolució d’una quantitat per la participació en el curs de monitors
23  Canvi de nom d’una liquidació per tancament de carrers
23  Alta padró d’habitants
24  Contractació de dos informadors
24  Revocant una resolució de canvi de titularitat d’un nínxol
24  Concessió de llicència d’activitats a Mutua Cyclops
24  Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció
24  Aprovant les bases per a la convocatòria d’una plaça d’agent de la Policia Local
24  Aprovnat una factura de CEDIA
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Alta per omissió al padró d’habitants
24  Alta per omissió al padró d’habitants
25  Baixa padró d’habitants
26  Concessió de gratificacions a diferent personal
26  Concessió de complement de productivitat a diferent personal
27  Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris
27  Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris
27  Concessió llicència d’ocupació a Antoni Medina
27  Acceptant la renúncia a una llicència d’obertura de Pere Fitó
27  Autoritzant ocupació de via pública a SIC Bosch
27  Incoant expedient de possible R. Patrimonial de Jordi Berenguer
27  Desestimant recurs presentat per Jaume Clopés
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27  Acceptant els justificants d’una subvenció a la UBIC
27  Alta padró d’habitants
27  Alta padró d’habitants
27  Alta padró d’habitants
27  Alta padró d’habitants
27  Alta padró d’habitants
27  Baixa padró d’habitants
27  Baixa padró d’habitants
27  Alta per omissió al padró d’habitants
27  Aprovant una relació de factures
28  Aprovant una transferència de crèdit
28  Estimant una petició de R. Patrimonial de Mònica Marmolejo
28  Estimant la petició de R. Patrimonial de Pere Porta
28  Notificant el tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial d’Enric Vigas
28  Concessió de diferents subvencions
28  Alta padró d’habitants
28  Alta padró d’habitants
28  Alta padró d’habitants
28  Alta padró d’habitants
29  Nomenament de presidenta i secretària del Consell de Poble de la Batllòria
29  Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris
29  Concedint audiència a Petritxol en un expedient de modificació de contracte
29  Incoant expedient de possible R. Patrimonial
29  Incoant expedient de possible R. Patrimonial
30  Incoant expedient de neteja de parcel·la
30  Canvis de domicili
30  Autorització a Gas Natural
30  Autorització a Gas Natural
30  Concessió llicència d’activitats a Inmopertegas Edificaciones SL
30  Concessió llicència d’ocupació a Lluís Permanyer
30  Admetent el desistiment d’una llicència d’obres d’Antonio Vieites
30  Estimant petició de R. Patrimonial de M. Carme Montes
30  Denegant autorització tarja armes
30  Ordenant la neteja de parcel·les
30  Alta padró d’habitants
30  Alta padró d’habitants
30  Alta padró d’habitants
30  Alta per omissió padró d’habitants
30  Alta per omissió padró d’habitants

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT
CIUTADANA DURANT EL MES DE SETEMBRE DE 2004

15 Estimar expedient sancionador Sra. Aleia Font Nieto
15 Estimar expedient sancionador Sr. Jaume Maso Maso
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15 Arxivar expedient sancionador Sr. Joan Icart Companys
15 Estimar expedient sancionador Sra. Josefa Bonamusa More
 15 Estimar expedient sancionador Sr. Juan Montplet Parera
15 Desestimar recurs d’expedient Sra. Lorena Ariza Mayorgas
15 Desestimar recurs d’expedient Sra. M. Antonia Fontanillas Danes
15 Estimar expedient sancionador Sra. M. Teresa Pous Pellicer
15 Estimar expedient sancionador Sra. Marina Mateos Movilla
15 Arxivar expedient sancionador Sr. Miquel Ros Flores
15 Estimar expedient sancionador Sr. Moisés Peña Macias
15 Desestimar recurs d’expedient Sr. Pedro Coca Vera
15 Estimar expedient sancionador Sr. Pedro Dote Rodríguez
15 Estimar expedient sancionador Sr. Ramon Anfruns Serra
15 Estimar expedient sancionador Sr. Ramon Escrig Pascual
15 Estimar expedient sancionador Sra. Sara Abril Fabra
15 Estimar expedient sancionador Sra. Soraya Riera Casero
22 Estimar expedient sancionador Sra. Almudena Placer Rodríguez
22 Desestimar recurs d’expedient Sra. Ana Jurado Baena
22 Estimar expedient sancionador Sra. Ana Maria Mas Rebolleda
22 Estimar expedient sancionador Sra. Begoña Llobet Martinez
22 Estimar expedient sancionador Sr. Benjamín Soriano Pardo
22 Estimar expedient sancionador Sr. Carles Garcia Albà
22 Estimar expedient sancionador Sr. Carlos Ramos Puig
22 Arxivar expedient sancionador Sra. Dolores Pulido Sánchez
22 Desestimar recurs d’expedient Sr. Eduardo Pacheco Vela
22 Estimar expedient sancionador Electrónica Illa
22 Estimar expedient sancionador Sr. Enric Hernández Montero
22 Estimar expedient sancionador Sr. Fuad Dzaferovic
22 Desestimar recurs d’expedient Sr. Javier Maestro Domene
22 Desestimar recurs d’expedient Sr. Jordi Marti Diaz
22 Desestimar recurs d’expedient Sr. Jordi Mundet Frontela
22 Desestimar recurs d’expedient Sr. Jorge Fornell Capdevila
22 Estimar expedient sancionador Sr. Joseph M. Ribalta Cortina
22 Estimar expedient sancionador Sr. Juan de Dios Moron Ortiz
22 Estimar expedient sancionador Sr. Julio Lopez Soria
22 Estimar expedient sancionador Sr. Lluis Garcia Paituvi
22 Desestimar recurs d’expedient Sr. Lluis Obach Martinez
22 Estimar expedient sancionador Sr. Mariano Benito Incera
22 Estimar expedient sancionador Sra. Marta Arredondo Lloret
22 Estimar expedient sancionador Sra. Montserrat Sesen Icardo
22 Estimar expedient sancionador Sra. Nuria Doménech Torrent
22 Estimar expedient sancionador Sra. Paquita Azuaga Martin
22 Estimar expedient sancionador Sra. Paquita Fernández Ginel
22 Arxivar expedient sancionador Patrimonio Basio Pabasa
22 Estimar expedient sancionador Sr. Pere Muñoz Mena
22 Estimar expedient sancionador Sra. Rosa M. Gallent Pascual
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22 Estimar expedient sancionador Sr. Xavier Parcerisas Meca
24 Estimar expedient sancionador Sra. Anna Xamani Vilafort
24 Estimar expedient sancionador Sr. Demetrio Almiron Pacheco
24 Estimar expedient sancionador Sr. Emili Vives Ginesta
24 Estimar expedient sancionador Sr. Francesc Porta Santamaria
24 Estimar expedient sancionador Sr. Francisco Aunion Fernández
24 Estimar expedient sancionador Sr. Jorge Galobardes Ribera
24 Estimar expedient sancionador Sr. Jose A. Gonzalez Gonzalez
24 Estimar expedient sancionador Sr. Juan L. Sánchez Lobo
27 Imposar sanció multes lot 406
29 Desestimar recurs d’expedient Sr. Blai Panareda Saula
29 Desestimar recurs d’expedient Sr. Francisco Calvache Muñoz
29 Desestimar recurs d’expedient Sr. Jose Villarraso Luque
29 Desestimar recurs d’expedient Sr. Juan Garrobe Blanes

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL
MES D’OCTUBRE DE 2004

Dia  Descripció
01  Contractació d’un peó
01  Contractació d’un oficial paleta
01  Contractació d’un peó
01  Contractació d’una auxiliar administrativa
01  Contractació d’un peó
01  Desistir de l’aprovació del projecte tècnic per al soterrament de contenidors
01  Concessió llicència d’entrada de vehicles
01  Concessió llicència d’entrada de vehicles
01  Denegar llicència d’obres
01  Alta padró d’habitants
01  Alta padró d’habitants
01  Concessió llicència d’ocupació a Obras y Servicios Hergu
04  Concessió d’una bestreta a un treballador
04  Concessió d’una bestreta a un treballador
04  Aprovar despesa pel subministrament de bosses recollida d’excrements de gos.
04  Contractació d’una monitora de gimnàstica
04  Contractació d’una monitora d’aeròbic
04  Contractació d’una professora de català
04  Aprovar despesa dels treballs de redacció de l’estudi aparcament subterrari
04  Aprovar despesa dels treballs de redacció de l’estudi d’inundabilitat de la UASU-16
04  Aprovar despesa material divers pel teatre de l’Ateneu
04  Aprovar despesa per la contractació de la gestió-organització de cursos
04  Concessió llicència de primera ocupació
04  Alta padró d’habitants
04  Alta padró d’habitants
04  Alta padró d’habitants
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04  Alta padró d’habitants
04  Alta padró d’habitants
04  Alta padró d’habitants
04  Aprovar la despesa de l’assegurança d’automòbil per la moto Yamaha
04  Aprovar la despesa de l’assegurança d’automòbil pel vehicle Nissan Micra
04  Alta per omissió al padró d’habitants
04  Alta per omissió al padró d’habitants
05  Autoritzant reserva d’ocupació de l’espai públic
05  Nomenar com Alcalde accidental el Sr. Jordi Arenas Vilà
05  Aprovar factura de SOREA S.A.
05 Anul·lant una liquidació
05  Estimant un recurs
05  Estimant un recurs
05  Aprovant una liquidació per reserva de via pública
06  Aprovant una liquidació per reserva de via pública
06  Autorització de canvi de drets funeraris
06  Concessió llicència de gual
06  Admetent el desisitment d’una llicència d’obres
06  Alta padró d’habitants
06  Alta padró d’habitants
06  Alta padró d’habitants
06  Baixa padró d’habitants
07  Efectuant un pagament a l’AMPA de l’Escola Montnegre
07  Atorgant una subvenció a la Junta de Compensació Boscos de Montnegre
07  Desestimant al·legacions presentades
07  Correcció d’errades
07  Aprovant liquidacions per taxa d’ocupació  de terrenys d’ús públic
07  Aprovant contractes publicitat ràdio
07  Alta padró d’habitants
07  Alta padró d’habitants
07  Alta padró d’habitants
07  Alta padró d’habitants
07  Baixa padró d’habitants
07  Concessió de drets funeraris
08  Aprovant definitivament acords d’imposició de contribucions especials
08  Contractació d’un administratiu
08  Autorització a Enher
08  Concessió llicència de primera ocupació
08  Alta padró d’habitants
08  Alta padró d’habitants
08  Alta padró d’habitants
08  Alta padró d’habitants
08  Alta per omissió padró d’habitants
08  Alta per omissió padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants



66

11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Alta per omissió al padró d’habitants
11  Alta per omissió al padró d’habitants
13  Contractació d’una auxiliar administrativa
13  Contractació d’una auxiliar administrativa
13  Concessió llicència d’ocupació
13  Notificació de tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial
13  Atorgant una subvenció a l’Agrupació FORESTEC
13  Baixa padró d’habitants
14  Facilitant dades d’un expedient
14  Denegant sol·licitud de tramitació per via executiva exp. Can Coll
14  Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
14  Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
14  Encarregant direcció facultativa urb. Carretera de Gualba a Joan Pujals
14  Encarregant direcció facultativa carrer Fogars a Francesc Peña
14  Estimant unes al·legacions
14  Autorització a Gas Natural
14  Autorització a Gas Natural
14  Concessió de llicència ambiental
14  Autoritzant la placa de reserva d’aparcament de vehicle per minusval·lia
14  Concessió llicència d’obres menors
14  Concessió llicència d’ocupació
14  Admetent el desistiment
14  Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
14  Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
14  Aprovant relació de despeses de nòmina
14  Aprovant generació de crèdit a diferents partides
14  Desestimant una reclamació
14  Alta padró d’habitants
14  Alta padró d’habitants
14  Alta per omissió al padró d’habitants
14  Alta per omissió al padró d’habitants
14  Aprovant diferents projectes
15  Alta padró d’habitants
15  Alta per omissió al padró d’habitants
15  Concedint informació del padró
18  Concessió llicència de gual
18  Concessió llicència de gual
18  Concessió llicència d’obres menors
18  Concessió llicència primera ocupació
18  Alta padró d’habitants
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18  Alta padró d’habitants
18  Alta padró d’habitants
18  Alta padró d’habitants
18  Baixa padró d’habitants
18  Alta per omissió al padró d’habitants
18  Aprovant una factura
19  Facilitant dades sobre un expedient
19  Concessió llicència de primera ocupació
19  Aprovant certificació 2 per obres d’urb. Carrers R. Llull i J.M.Sagarra
19  Aprovant liquidacions d’Enher
19  Alta padró d’habitants
19  Alta padró d’habitants
19  Aprovant el pagament al Consell Comarcal en concepte del Centre d’Acollida

d’Animals Domèstics
19  Atorgant beques de menjador escolar
19  Baixa padró d’habitants
19  Baixa padró d’habitants
19  Aprovant una despesa
19  Aprovant una despesa
19  Aprovant una despesa
19  Aprovant certificació 1 obres urb. Carrers R.Llull i J.M.Sagarra
20  Aprovant una despesa
20  Concessió llicència d’obres menors
20  Aprovant liquidació taxa tancament carrers primera quinzena octubre
20  Aprovant liquidació taxa tancament carrers segona quinzena setembre
20  Alta padró d’habitants
20  Alta padró d’habitants
20  Alta padró d’habitants
20  Alta padró d’habitants
20  Alta padró d’habitants
20  Baixa padró d’habitants
20  Baixa padró d’habitants
20  Alta per omissió padró d’habitants
21  Autorització a Gas Natural
21  Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
21  Donant respostes a unes qüestions presentades
21  Reconeixement de serveis prestats a un treballador
21  Alta padró d’habitants
22  Contractació d’un tècnic superior
22  Aprovant una despesa
22  Atorgant una subvenció a la Junta de Compensació de Can Coll
22  Contractació d’un Administratiu
22  Aprovant una despesa
22  Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció
22  Aprovant una despesa
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22  Aprovant la concessió d’una bestreta al Club Handbol
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
22  Aprovant una despesa
22  Aprovant una despesa
22  Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció
22  Concessió de drets funeraris
25  Acceptant un canvi de forma de garantia d’un aval
25  Aprovant una relació de factures
25  Autorització a Gas Natural
25  Incoant expedient de possible R. Patrimonial
25  Notificant tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial
25  Alta padró d’habitants
25  Alta padró d’habitants
25  Alta padró d’habitants
25  Alta padró d’habitants
25  Alta per omissió al padró d’habitants
25  Alta per omissió al padró d’habitants
25  Alta per omissió al padró d’habitants
25  Alta per omissió al padró d’habitants
26  Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris
26  Autorització a Enher
26  Concessió llicència de primera ocupació
27  Autorització a Telefònica
26  Alta padró d’habitants
26  Alta padró d’habitants
26  Alta padró d’habitants
26  Alta padró d’habitants
26  Alta per omissió al padró d’habitants
27  Autorització a Enher
27  Aprovant diferents factures d’En Doina
27  Concessió gratificacions a diferent personal
27  Concessió llicència d’obres menors
27  Aprovant una despesa
27  Concessió de complement de productivitat a diferent personal
27  Alta padró d’habitants
27  Alta padró d’habitants
27  Alta padró d’habitants
27  Alta padró d’habitants
27  Alta padró d’habitants
27  Alta padró d’habitants
27  Alta per omissió al padró d’habitants
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27  Alta per omissió al padró d’habitants
28  Comunicant a Rocalba, Consell Comarcal i C. Industriales informació sobre una

llicència ambiental
28  Concessió llicència d’obres menors
28  Concessió llicència primera ocupació
28  Aprovant el plec de clàusules i l’expedient per a la contractació del

subministrament de 20 nous projectors per al Camp de Futbol
28  Alta padró d’habitants
28  Alta padró d’habitants
28  Alta padró d’habitants
28  Baixa padró d’habitants
29  Canvis de residència
29  Alta padró d’habitants
29  Alta padró d’habitants
29  Alta padró d’habitants
29  Alta padró d’habitants
29  Concessió informació padró

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT
CIUTADANA DURANT EL MES D’OCTUBRE DE 2004

13 Estimar expedient sancionador Sra. Anna Ortega Valderas
13 Estimar expedient sancionador Sr. David Serrat Perich
13 Estimar expedient sancionador Sr. Josep Antoni Roquet Morales
13 Estimar expedient sancionador Sra. Montserrat Ferrer Ventura
13 Estimar expedient sancionador Sra. M. Rosa Oller Agusti
25 Imposar sanció multes lot 407

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL
MES DE NOVEMBRE DE 2004

Dia  Descripció
01  Contractació d’una tècnic mig
01  Contractació d’una tècnic mig
02  Autorització a Enher
02  Autorització a Enher
02  Nomenament de directora de l’àrea de Cultura
02  Concessió llicència d’activitats a Patrimonio Basio Pabasa
02  Alta padró d’habitants
02  Alta padró d’habitants
03  Donant de baixa part d’una subvenció atorgada per la Diputació per al POEC
03  Adjudicació dels treballs de seguiment de la contaminació atmosfèrica
03  Concessió llicència de gual
03  Concessió llicència de gual
03  Aprovant liquidació taxa ocupació via pública Mercat Setmanal
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03  Baixa d’una parada del mercat setmanal
03  Anul·lant una liquidació i aprovant una de nova
03  Atorgant una subvenció a Alcer Barcelona
03  Alta padró d’habitants
03  Alta padró d’habitants
03  Alta padró d’habitants
03  Alta padró d’habitants
03  Aprovant una despesa per a l’assegurança d’un vehicle
03  Alta padró d’habitants
03  Aprovant el pressupost estimatiu de les Festes de Sant Martí
03  Aprovant una despesa per a la instal·lació de portes i finestres al local de les

Borrelles
03  Aprovant una despesa per obres de fonamentació i adequació d’escales per al

mòdul prefabricat de l’escola la Tordera
03  Aprovant certificació 19 de Cisa per obres de l’Ateneu
03  Aprovant certificació 20 de Cisa per obres de l’Ateneu
03  Aprovant una despesa pel subministrament i col·locació de reixes a les finestres

del local de les Borrelles
03  Aprovant una despesa
03  Aprovant una despesa
04  Concessió de llicència d’obres
04  Aprovant liquidació cànon Sorea 4t trimestre
04  Alta padró d’habitants
04  Alta padró d’habitants
04  Alta padró d’habitants
04  Alta padró d’habitants
04  Baixa padró d’habitants
04  Aprovant despesa nòmines octubre
05 Autorització a Gas Natural
05  Alta padró d’habitants
05  Baixa padró d’habitants
05  Alta per omissió padró d’habitants
05  Aprovant una despesa
09  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
09  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
09  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
09  Comunicació d’una llicència d’obres del carrer J. Sagnier 2
09  Comunicació d’una llicència d’obres a la Pl. de la Vila 10
09  Autoritzant a la Policia a tramitar la baixa definitiva d’un vehicle
09  Alta padró d’habitants
09  Alta padró d’habitants
09  Alta padró d’habitants
09  Alta padró d’habitants
09  Alta per omissió al padró d’habitants
09  Alta per omissió al padró d’habitants
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10  Delegant competència sancionadora en el regidor J.M. Bueno
10  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
10  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
10  Acceptant una al·legació
10  Acceptant un desistiment d’una llicència d’obres menors
10  Autoritzant a Uquifa per fer perforacions puntuals a la vorera del riu
10  Atorgant una subvenció a Sodepau
10  Alta padró d’habitants
10  Alta padró d’habitants
10  Aprovant una despesa
10  Aprovant una despesa
10  Aprovant pagament subvenció Creu Roja
10  Concessió de subvencions de l’IBI per famílies nombroses
11  Facilitant informació sobre un expedient al Sr. Andreu Valls
11  Autorització a Gas Natural
11  Autoritzant a la UBIC a portar a terme una jornada de Seguretat Vial
11  Canvi de nom d’una liquidació per ocupació de via pública
11  Estimant una al·legació
11  Estimant una al·legació
11  Aprovant liquidacions per tancament de carrers
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Baixa padró d’habitants
11  Aprovant una despesa
11  Concessió de drets funeraris

 
12  Modificant estacionament quinzenal d’un tram del carrer Girona
12  Concessió llicència d’activitats a Heredia Habitatges SL
12  Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
12  Concessió llicència de primera ocupació
12  Concessió llicència de primera ocupació
12  Aprovant liquidació taxa tancament de carrers
12  Aprovant liquidació taxa tancament de carrers
12  Alta padró d’habitants
12  Alta padró d’habitants
12  Alta padró d’habitants
12  Alta padró d’habitants
12  Alta padró d’habitants
12  Alta padró d’habitants
12  Alta per omissió padró d’habitants
12  Alta per omissió padró d’habitants
13  Concessió de drets funeraris
15  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
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15  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15  Concessió llicència d’activitats a CUCURVI SL
15  Concessió llicència d’activitats a CUCURVI SL
15  Aprovant definitivament el projecte tècnic d’enllumenat carrers S.Martí i Balmes
15  Acord sobre l’aplicació de la taxa per ocupació de parades de la fira de novembre
15  Alta padró d’habitants
15  Alta padró d’habitants
15  Alta padró d’habitants
15  Alta padró d’habitants
15  Baixa padró d’habitants
15  Alta per omissió al padró d’habitants
15  Alta per omissió al padró d’habitants
15  Aprovant una despesa
15  Aprovant una despesa
15  Aprovant una despesa
15  Aprovant una despesa
15  Aprovant una despesa
15  Aprovant una despesa
16  Atorgant permís d’abocament a Celomòvil SA
16  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
16  Prenent coneixement d’un informe d’intervenció
16  Autorització de gual
16  Autorització de gual
16  Prenent coneixement d’un informe d’intervenció
16  Alta padró d’habitants
16  Alta padró d’habitants
16  Alta padró d’habitants
16  Facilitant fotocòpies de l’aprovació del Pla General a J. Prat
17  Contractació d’un peó
17  Aprovant liquidació taxa ocupació via pública
17  Aprovant liquidació taxa ocupació via pública
17  Aprovant relació de valors incobrables
17  Aprovant relació de valors incobrables
17  Aprovant canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
17  Alta padró d’habitants
17  Alta per omissió al padró d’habitants
17  Alta padró d’habitants
17  Alta padró d’habitants
17  Alta padró d’habitants
17  Aprovant devolució garantia definitiva a 3M España
17  Aprovant una despesa
17  Aprovant una despesa
17  Aprovant una despesa
18  Adjudicant un contracte de serveis d’assessorament a R. Verdaguer
18  Contractació d’una auxiliar administrativa
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18  Prenent coneixement d’un informe d’intervenció
18  Declarant un vehicle com residu sólid urbà
18  Alta padró d’habitants
18  Alta padró d’habitants
18  Alta padró d’habitants
18  Alta padró d’habitants
18  Alta padró d’habitants
18  Baixa padró d’habitants
18  Alta per omissió padró d’habitants
18  Alta per omissió padró d’habitants
19  Comunicant concessió llicència ambiental a Prodial al Consell Comarcal
19  Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció
19  Alta padró d’habitants
19  Alta padró d’habitants
19  Alta padró d’habitants
19  Alta padró d’habitants
19  Alta per omissió padró d’habitants
19  Aprovant una despesa
20  Correcció d’error en un expedient d’alienació de parcel·les
22  Incorporació d’un cavi no substancial en un expedient d’Uquifa
22  Denegant una sol·licitud
22  Concessió de llicència d’obres menors
22  Concessió de reducció de jornada a una treballadora
22  Concessió de reducció de jornada a una treballadora
22  Autoritzant a la Policia de tramitar la baixa definitiva d’un vehicle
22  Incoant expedient de R. Patrimonial M. Vives
22  Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
22  Autoritzant a la UBIC per tal que puguin portar a terme el Sorteig de Nadal
22  Posant a disposició de l’IES B. Montseny un transport
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
22  Aprovant una baixa de crèdit
22  Aprovant certificació 14 de Tiferca obres C. Esportiu
22  Alta per omissió al padró d’habitants
22  Alta per omissió al padró d’habitants
22  Alta per omissió al padró d’habitants
23  Concessió d’una bestreta
23  Acceptant una renúncia a una instal·lació
23  Autorització a Gas Natural
23  Facilitant una còpia d’un expedient a J.M. Espinosa
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23  Autoritzant a la candidatura d’Unitat Popular a la realització d’un mural
23  Concessió llicència de primera ocupació
23  Concessió llicència de primera ocupació
23  Incoant expedient de R. Patrimonial
23  Anul·lant una liquidació
23  Alta padró d’habitants
23  Alta padró d’habitants
23  Alta padró d’habitants
23  Alta padró d’habitants
23  Alta padró d’habitants
23  Alta padró d’habitants
24  Declarant extingida la concessió d’una llicència
24  Autoritzant el canvi de nom d’una activitat
24  Concessió llicència d’obres menors
24  Notificant tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial
24  Notificant tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial
24  Desestimant la petició de R. Patrimonial de D. Vega
24  Notificant tràmit d’audiència en una expedient de R. Patrimonial
24  Autorització a Telefònica
24  Donant de baixa una parada del mercat setmanal
24  Atorgant una subvenció a AFANOC
24  Atorgant una subvenció a CC ONG Ajuda al Desenvolupament
24  Estimant un recurs de Jaume Serra
25  Aprovant el canvi de nom del contracte de la Grua
25  Concessió de llicència d’obres menors
25  Concessió de llicència d’obres menors
25  Modificant l’aparcament de vehicles del carrer Santa Tecla
25  Alta padró d’habitants
25  Baixa padró d’habitants
25  Aprovant relació d’alumnes matriculats a l’octubre al Centre Municipal d’Espressió
25  Alta per omissió al padró d’habitants
26  Aprovant una despesa
26  Aprovant certificació 15 de Tiferca obres C. Esportiu
26  Aprovant certificació 16 de Tiferca obres C. Esportiu
26  Aprovant certificació 17 de Tiferca obres C. Esportiu
26  Facilitant documentació demanada a M. Morales
26  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
26  Autorització a Gas Natural
26  Autorització a Gas Natural
26  Incoant expedient de R. Patrimonial
26  Autoritzant reserva de via pública a C. Sala
26  Incoant expedient de R. Patrimonial
26  Aprovant relació de publicitat de la Radio
26  Alta padró d’habitants
26  Baixa padró d’habitants
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26  Concessió de gratificacions a diferent personal
26  Concessió de complement de productivitat a diferent personal
29  Comunicant el resultat d’un control d’activitat a Carme Pujadas
29  Concessió de llicència d’activitats a Patrimonio Basio Pabasa
29  Alta padró d’habitants
29  Alta padró d’habitants
29  Alta padró d’habitants
29  Alta padró d’habitants
29  Baixa padró d’habitants
29  Alta per omissió al padró d’habitants
29  Alta per omissió al padró d’habitants
30  Autoritzant el canvi de nom d’una activitat
30  Alta padró d’habitants
30  Aprovant canvis de domicili
30  Aprovant una despesa

20.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL
REALIZADES PER L’ALCALDIA EN ELS MESOS DE SETEMBRE,
OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2004.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions urgents
de diferent personal realitzades durant els mesos de setembre, octubre i
novembre de 2004.

Atès que durant el mes de setembre de 2004 s'ha procedit a la
contractació del següent personal:

- Una treballadora familiar de suport al servei d’ajuda domiciliària.
- Una educadora de carrer per a l’atenció social primària.
- Un tècnic informàtic per al nou sistema de comunicacions de
l’Ajuntament.
- Una persona per fer de conserge i auxiliar de menjador a l’escola La
Tordera.
- Un tècnic especialista en psicomotricitat per a l’escola La Tordera.
- Un tècnic mig per a l’àrea d’Economia.
- Una auxiliar administrativa per fer una substitució d’una persona en
baixa per maternitat.
- Una auxiliar administrativa per a l’Oficina d’atenció al ciutadà a La
Batllòria.
- Tres professors per al Centre de formació d’adults Baix Montseny
durant el curs 2004-05.
- Una administrativa per fer una substitució d’una treballadora en baixa
temporal.
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- Un tècnic mig per dirigir el taller d’ocupació “Explotació forestal”.
- Un monitor per al taller d’ocupació “Explotació forestal”.
- Set peons per a la neteja de zones forestals.
- Un tècnic mig com a tutor del Pla de transició al treball.
- Una treballadora social per la substitució d’una persona en baixa per
maternitat.
- Dos informadors per al Parc natural del Montnegre i el Corredor.

Atès que durant el mes d’octubre de 2004 s'ha procedit a la contractació
del següent personal:

- Un peó per a tasques de manteniment i poda d’arbrat.
- Un oficial paleta per a l’arranjament de la plaça del Bestiar.
- Un peó per a l’arranjament de la plaça del Bestiar.
- Una auxiliar administrativa de reforç per a l’Àrea de Comunitat.
- Un peó per a la neteja de zones forestals.
- Dues monitores de gimnàstica per a les activitats del pavelló
municipal.
- Una professora de català per al taller d’ocupació “Explotació
forestal”.
- Un administratiu per a tasques de disseny gràfic de l’Ajuntament.
- Una auxiliar administrativa de recolzament per al Safareig.
- Una auxiliar administrativa de recolzament a la Rectoria Vella.
- Un tècnic auxiliar d’esports per a l’Àrea de Cultura.
- Un tècnic superior per dur als expedients d’obres i activitats de
l’Àrea d’Entorn.

Atès que durant el mes de novembre de 2004 s'ha procedit a la
contractació del següent personal:

- Un tècnic mig per a tasques de sostenibilitat i ciutadania.
- Un tècnic mig per a la gestió i planificació del butlletí municipal.
- Una auxiliar administrativa per a l’Oficina d’atenció a la ciutadania.
- Un peó per a les instal·lacions esportives municipals.

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.
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L'Alcaldia informa al Ple de la contractació temporal del següent personal:

 Setembre 2004

Teresa Espinàs Ortega Treballadora familiar
Sílvia Cantallops Jiménez Educadora de carrer
Joaquim Masferrer Vila Tècnic informàtic
Mireia Roqueta Fontiguell Auxiliar administrativa
Otília Sebastià Gimeno Tècnic mig
Daniel Navarro Gual Tècnic mig
Montserrat Guitart Sala Auxiliar administrativa
Montserrat Calabuig Burguete Auxiliar administrativa
Ricard Sanz Soler Professor
Anna Soler Horta Professora
Marta Palomé Planas Professora
Anna Urrutia Marpons Administrativa
Concepció Teixidó Oliva Tècnic mig
Francisco Pérez Ruiz Administratiu
Luis Alberto Romeu Mena Peó
Juan Antonio Codonyer Ruiz Peó
Alberto Julián Orellana Rodríguez Peó
Esteban Fernández Guardia Peó
M. Montserrat Oller Madí Peó
Maria Luz Morales Serrano Peó
Isabel González Díaz Peó
Ana Isabel del Rio Rubio Tècnic mig
Sandra Ortigosa Trotter Treballadora social
Jordi Riera Fradera Informador
Eduard Miralpeix Camps Informador

Octubre 2004

Almany Jangana Peó
Francisco Castro Saborido Oficial paleta
Juan Ramos Méndez Peó
Lourdes Ballescà Rivero Auxiliar administrativa
Oscar Olivenza Delgado Peó
M. Dolors Reberté Ferran Monitora
Sandra Rusiñol Vellvehi Monitora
Úrsula Puig Bigaire Professora
Josep Puigtió Ruiz Administratiu
Montserrat Guitart Sala Auxiliar administrativa
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Sílvia Garcia Amadó Auxiliar administrativa
Carles Salgado Planas Administratiu
Albert Mustarós Gel Tècnic superior

Novembre 2004

Inés Balaguer Nadal Tècnic mig
Teresa Pou Busquet Tècnic mig
Margarita Gener Sánchez Auxiliar administrativa
Concepción Garcia Garcia Peó

21.- PRECS I PREGUNTES.

Prec que formula el Sr. Jordi Cuminal

- No sé si es tracta d’una inocentada, però en tot cas és de molt mal gust,
dir que avui que hem patit una onada de fred polar, aquí a la sala de
l’Ajuntament estem amb bufanda i abric i és bastant incòmode seguir el
desenllaç del ple amb aquestes condicions, per tant és un prec que tot i
que veig que alguns consideren que no és important, doncs jo considero
que a l’hora de parlar de les coses del poble s’ha d’estar com a mínim
còmode, perquè algunes coses que hem d’escoltar ja en són prou
d’incòmodes i per tant demanar doncs que de cara als propers plens, la
climatització de la sala sigui l’adequada. Moltes gràcies.

El regidor Francesc Deulofeu formula la següent Pregunta:

En relació al tema de l’atenció a la gent gran, es va comunicar al ple que
es va portar a terme el mes de setembre, que el mes d’octubre,
probablement des de Benestar Social se us faria arribar el Pla d’Ordenació
que tenien previst. La pregunta aniria orientada a si teniu informació al
respecte i si modifica o en que afectarà els temes que vam discutir en
aquell ple.

Contesta el Sr. alcalde i diu: No en tenim, tot seguit que tinguem aquesta
planificació, que ens consta que hi estan treballant, es passarà a la
ponència corresponent o amb una reunió específica de l’àrea corresponent
amb el Grup de Convergència.

El regidor Francesc Deulofeu formula la següent pregunta
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També en aquell ple es va acordar realitzar activitats per incrementar el
nombre de persones ateses a domicili, voldria preguntar quines mesures o
quins projectes s’han tirat endavant des d’aleshores per tal que això sigui
una realitat ja.

Contesta el Sr. alcalde i diu: Una breu resposta i en tot cas en un proper
ple o bé per escrit es faria arribar, però el regidor ho comentarà.

Pren la paraula el regidor Jordi Arenas i diu: Després de la visita que es va
rebre de la Consellera de Benestar i Família, encara no se’ns ha fet arribar
el document de planificació tal com ha dit el Sr. alcalde, sí que per part de
Diputació se’ns ha incrementat la dotació per aquest servei d’atenció
domiciliària ja se’ns informarà de la quantitat per poder millorar i també
des de Diputació la intenció és poder arribar a la cobertura que es va fer
esment en el ple que has comentat.

Seguidament el regidor Carles Mas formula la següent pregunta:

Quin és el motiu que ha dut a la suspensió del Casal de Nadal Municipal i si
això té algun cost per al municipi.

Contesta el Sr. alcalde i diu: El Parc de Nadal es continua i el Casal de
Nadal va tenir el problema que es va apuntar poca quitxalla i no s’arribava
al nombre mínim adient. L’altra part de si pertocarà alguna indemnització o
suposarà algun cost, ho ignoro, en tot cas ja s’informarà.

Novament intervé el regidor Carles Mas dient: Doncs quedem que en tot
cas ja ens contestareu per escrit la valoració de si hi ha alguna
indemnització.

Seguidament el regidor Carles Mas formula la següent pregunta:

Quan es té previst iniciar la ponència de comunicació i la ponència
d’estratègia, que son dues de les ponències que encara no s’han iniciat.

Contesta el Sr. alcalde i diu: El que no posarem ara és una data, ja que les
ponències es van creant a mesura que es creu convenient i d’aquestes
dues la ponència de comunicació, el regidor Josep Alsina ho pot especificar
millor.

Intervé doncs el regidor Josep Alsina i diu: De comunicació la ponència
està creada, es va fer una primera reunió ja fa uns mesos, abans que el
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Grup de Convergència i Unió participés a les ponències i la idea és fer-ne
una quan abans millor, estic mirant a la Teresa Pou perquè havíem parlat
ja fa uns mesos de tornar-la a convocar perquè hi ha coses que es volen
passar a la ponència, com és la creació d’una nova pàgina web, que la que
tenim està prou aturadeta i explicar tot el funcionament perquè és tot un
canvi de funcionament a nivell intern de la web i que això pot ser prou
important juntament amb la ràdio, amb temes del Butlletí i en aquesta
ponència se n’ha de parlar.

Intervé el regidor Carles Mas i diu: Ja que estem en comunicació, es té
previst fer un calendari de repartiment de llibrets com les activitats de
Nadal que arribin abans de que es comencin les activitats, el que ha passat
és que molts de nosaltres hem rebut aquest llibret de les activitats de
Nadal i de gener, ja havent començat les activitats que portaven aquell
llibret, una mica si això es té previst que això es pugui evitar fent-ho una
mica abans el repartiment d’aquests i d’altres coses. Continua aclarint el
Sr. Mas que això ha passat, intervé el Sr. Josep Alsina i diu que no ho ha
entès, continua el Sr. Carles Mas dient : Veig que no el deu haver rebut el
llibret de Nadal perquè tots els que vivim en bloc o en una casa i que hem
tingut la sort de rebre aquest llibret d’activitats de Nadal que és una
planificació del mes de desembre i una part de gener, doncs l’hem rebut
amb una data en que hi havia coses passades, és a dir, s’ha rebut fa una
setmana, en el meu cas i ja hi havia coses que s’havien començar fa dues
setmanes, és una mica si es pot repartir abans amb antelació per poder
aprofitar totes les activitats que es fan des de Sant Celoni, que diuen que
són moltes i vosaltres sempre dieu que és un no parar.

Contesta el regidor Josep Alsina i diu: Carles, en aquest cas en concret el
que s’intenta és que arribi abans de la data de la primera activitat de les
programades, aquí cadascuna de les àrees va transmetent a l’àrea de
comunicació totes les activitats programades,  el dissenyador ho fa, s’envia
a impremta i l’empresa repartidora ho reparteix amb la màxima celeritat i
sempre tenint en compte que arribi a les cases, dies abans que comenci la
primera activitat, pot haver-hi un cas en concret com sembla ser aquest
que hi havia una activitat que ja estava feta, però això és un fet
excepcional que no s’hauria de repetir, és a dir hem de treballar tots
perquè això no passi.

Intervé el Sr. alcalde i diu: Una activitat era la inauguració de l’exposició
que està actualment a la Rectoria Vella i que potser estava desfasada però
poder visitar l’exposició es pot fer durant bastants dies i els regidors ho
van rebre per altres conductes. El que si que és veritat, és que alguna
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vegada falla el repartiment, això comporta problemes. Es procurarà que no
torni a passar.

Intervé novament el regidor Carles Mas i diu: Era precisament això que es
procurés fer abans i una mica per descarregar la carta dels reis que
haurem de fer, perquè com que s’han de fer moltes coses, doncs hem de
fer una bona carta als reis i una cosa, a veure si també ens ho podrem
treure, a veure si per a l’any 2005 tindrem el despatx d’oposició aquí a
l’Ajuntament per atendre la gent que ja fa molt de temps que es va,
precisament crec que el dia que es va constituir aquest ple, aquesta
legislatura ja es va dir i que encara no tenim, esperem que l’any 2005 ens
ho portin els reis, i si ens dieu que ara ja sí que el mes de gener, el dia tal
ja ho tindrem dons ens donarem per satisfets en aquest punt.

Contesta el regidor Josep Alsina i diu: Atenent el prec que realitzava el
company Jordi Cuminal en relació a que les condicions han d’ésser les
òptimes i les ideals per desenvolupar la tasca de treball, les opcions que
fins ara teníem no ens han acabat de cuallar i estem treballant per un nou
lloc on pugueu atendre a la gent amb condicions, amb un nou lloc de
treball amb telèfon, ordinador i tindreu les condicions perfectes per
treballar igual que tothom.

Intervé el Sr. alcalde dient: Després de pregar i de contestar el que s’ha
pogut i el que no es contestarà per escrit, si us sembla bé aixequem el ple.

Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: Simplement donat que estem a
final d’any ens agradaria al Grup Municipal de Convergència i Unió felicitar
als oients i desitjar-els-hi un feliç 2005 igual com als companys d’aquest
plenari.

Acaba el Sr. alcalde dient : Que tothom tingui un bon any i bones festes
encara les que queden d’aquest any i un 2005 a ser possible millor per a
tota la població de Sant Celoni, ho esperem i ho desitgem tots els grups
municipals.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió,
essent les 21:10 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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