
   

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 6 D’OCTUBRE DE 2005 

 
 
 
 
 
Sant Celoni, 6 d’octubre de 2005.   
 
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:20 hores 
del vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Joan 
Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme una sessió ordinària del Ple de 
l'Ajuntament, les regidores M. Lourdes Donado Riera i Josefa Lechuga 
Garcia, els regidors Jordi Arenas Vilà, Raül Casado Jiménez, Josep M. 
Pasqual i Arenas, Josep Capote Martín, Miquel Vega Vega, Francesc Garcia 
Mundet, Josep M. Bueno Martínez, Emili Bosch Oliveras, Francesc Deulofeu 
Fontanillas, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre Sánchez, Jordi Cuminal 
Roquet i Ramon Segarra Montesó, assistits pel secretari de la corporació 
José Luis González Leal. 
 
Excusa la seva assistència el regidor Josep Alsina Lloreda. 
 
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. 
 
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR. 
  
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular 
alguna observació a l’acta de l’anterior sessió del Ple municipal, 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 PROVISIONAL, SI S’ESCAU, D’UNA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE SANT CELONI 
RELATIVA A LA UASU 42, AIXÍ COM EL CONVENI URBANÍSTIC QUE 
LA PROPOSA. 
 
Intervé el regidor Josep Capote i diu: Tal com vam explicar a l’altra reunió 
que amb això es porta al Ple l’aprovació del que és l’adaptació del traçat de 
la rotonda a Direcció General de Carreteres i després a la Generalitat. 
Aquests costos que es deriven dels accessos de la part sud i tot el que és 
aquesta rotonda, fer un conveni mitjançant el qual el Grup Coperfil ho 
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assumeix tot i en resum això és el que es porta avui al ple tal com ja vam 
comentar a les Comissions Informatives.  
 
Seguidament intervé el Sr. alcalde i diu: Per tant queda aprovada 
provisionalment aquesta UASU 42 que tal com deia el regidor incorpora una 
rotonda a l’entrada de Sant Celoni i és el lloc on s’ha fet aquesta 
modificació del Pla General que és important per tal d’ubicar-hi una zona 
comercial, d’oci, etc. i que ara es passa a la Comissió d’Urbanisme per a la 
seva aprovació definitiva. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació de la modificació del Pla 
general d’ordenació promoguda per l’entitat Coperfil Group SA, relativa a la 
creació d’un parc comercial (clau 11) a la UASU 42, ubicada al sud de la 
vila de Sant Celoni, donant façana a la C-35 pel nord, a l’oest amb la 
carretera d’Olzinelles, al sud limitant amb el riu Tordera i per la part est 
amb sector P-5 Can Caseta. 
 
Atès que el Ple municipal en sessió celebrada el dia 28 d’abril de 2005 va 
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana, promoguda per Coperfil Group SA, relativa a la UASU-42. 
 
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període d’un mes, 
prèvia publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de 
la Província número 111 de 10 de maig de 2005, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 4385 de 17 de maig de 2005 i al diari “El 
Periódico” de 6 de maig de 2005. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública s’ha notificat als Ajuntaments 
dels municipis limítrofes amb el municipi de Sant Celoni. 
 
Ateses les actuacions previstes en el programa de participació ciutadana 
que conté aquesta modificació, es va comunicar l’acord d’aprovació inicial 
mitjançant nota a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes del municipi 
de Sant Celoni, així com a totes les Associacions de Veïns del municipi. 
 
Atès que obra certificat de Secretaria a l’expedient conforme no s’ha 
presentat en aquest Ajuntament cap mena d’al·legació ni reclamació a 
l’expedient. 
 
Atès que la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya ha 
emès amb data 15 de juny de 2005 un informe favorable sobre aquesta 
modificació puntual del Pla general, amb l’advertiment que caldrà tenir en 
compte l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 28 de 
desembre de 2004, publicat al DOGC número 4300 de 13 de gener de 
2005, pel qual se suspèn l’atorgament de llicències comercials de la 
Generalitat de Catalunya durant un termini màxim d’un any, atès que 
s’estan portant a terme els treballs de revisió del PTSEC 2001-2004, i que 
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un cop s’extingeixi l’efecte de la suspensió de llicències comercials, caldrà 
atenir-se a allò que determini la nova normativa d’equipaments comercials. 
 
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua ha emès amb data 17 d’agost de 
2005 un informe favorable sobre aquesta modificació puntual del Pla 
general, amb l’aclariment que el domini públic hidràulic no computarà a 
efectes de repartiment de càrregues i beneficis. 
 
Atès que la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
ha emès amb data 21 de setembre de 2005 un informe favorable a la 
present modificació puntual del Pla general, amb les següents 
prescripcions: 
 

• S’haurà de modificar la rotonda per tal que el seu disseny s’ajusti al 
projecte plantejat per part de la Direcció General de Carreteres. 

• S’hauran d’assumir els costos derivats de la construcció de la 
rotonda i dels accessos que es modifiquen situats al costat sud de la 
carretera, ja que la construcció d’aquesta rotonda és conseqüència 
de les necessitats d’accessibilitat del sector. 

• El planejament derivat que desenvolupi aquest sector haurà de 
recollir l’obligació per part del promotor del compliment de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, així com del compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental d’enllumenat per la protecció del medi 
nocturn. 

• No es permetran activitats en les diferents zones adjacents a la 
carretera que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que 
afecti la seguretat viària. 

 
Atès que en el pacte tercer del conveni urbanístic que proposa la present 
modificació s’estableix com a complement de la càrrega urbanitzadora que 
l’entitat Coperfil Group SA, com a promotor d’aquesta modificació puntual, 
executarà la rotonda del ramal de sortida de la C-35 necessària per a 
garantir la mobilitat d’uns majors fluxes circulatoris, en un termini màxim 
de dos anys a comptar des de l’aprovació definitiva del Pla de millora 
urbana, amb harmonització amb el projecte de la Direcció General de 
Carreteres, i amb el benentès que no podrà posar en funcionament cap de 
les activitats sense que estiguin executades les obres dels punts segon (es 
refereix a l’obra d’urbanització de l’àmbit del Pla de millora) i tercer. 
 
Atès que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya ha emès un informe favorable amb data 29 de setembre de 
2005. 
 
Vist els informes obrants a l’expedient 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA: 
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Primer.- Aprovar el conveni urbanístic que proposa la modificació puntual 
del Pla general relativa a la UASU-42. 
 
Segon.- Autoritzar el Sr. alcalde per a la signatura del conveni esmentat 
amb Coperfil Group SA. 
 
Tercer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació relativa a la UASU-42, amb les següents prescripcions: 
 

• Incorporar a l’expedient de la present modificació el plànol que 
s’acompanya, el qual respon a l’adaptació del traçat de la rotonda al 
projecte de la Direcció General de Carreteres, d’acord amb allò que 
disposa el seu informe. 

• Establir que els costos derivats de la construcció de la rotonda i dels 
accessos que es modifiquen, situats al costat sud de la carretera, 
seran assumits per part de l’entitat Coperfil Group SA, com a 
promotor de la present modificació, atès que són conseqüència de 
les necessitats d’accessibilitat del polígon d’actuació. 

• Incorporar al Pla de millora urbana que desenvolupi la dita unitat 
d’actuació les prescripcions recollides per part de l’esmentat 
organisme, relatives a l’obligació per part del promotor del 
compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, així com del compliment de la Llei 6/2001, de 
31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per la protecció del 
medi nocturn. 

• Prohibir les activitats en les diferents zones adjacents a la carretera 
que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a 
la seguretat viària. 

 
Quart.- Trametre còpia de l’expedient i de la modificació puntual del Pla 
general relativa a la UASU-42 a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 
 
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ CAN CASETA 1, UASU 34. 
 
Intervé el regidor Josep Capote i diu: Es tracta d’una cosa que es fa 
legalment, és a dir que l’Ajuntament ha de nomenar un membre que 
normalment recau en la persona del regidor de l’àrea d’Entorn. 
 
Seguidament intervé el Sr. alcalde i diu: Amb això es va avançant en 
aquest procés de Can Caseta on ja hi ha tota la gent interessada en tirar 
endavant aquesta UASU i així s’endreçaria aquesta zona de Sant Celoni que 
també és molt important i que es troba tocant a la carretera C-35. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de la constitució de la Junta de 
compensació Can Caseta-1 de la unitat d’actuació UASU-34, el qual ha 
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estat tramitat simultàniament amb l’expedient instruït per a l’aprovació dels 
estatuts i bases d’actuació de la dita Junta de compensació. 
 
Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 3 d’octubre de 2005 s’han 
aprovat definitivament els Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de 
Compensació Can Caseta-1. 
 
Atès que mitjançant escriptura pública del dia 5 d’abril de 2005 es va 
constituir la Junta de compensació de la Unitat d’actuació UASU-34 Can 
Caseta-1, atorgada per la notaria de Sant Celoni, Sra. Elena Turiel Ibáñez, 
número sis-cents dos del seu protocol. 
 
Atès que amb data 4 de maig de 2005 es va presentar una sol·licitud per 
part del Sr. Ramon Altimira Miralpeix, com a president de la Junta de 
compensació “Can Caseta” de Sant Celoni, de tràmit simultani a l’empara 
d’allò que preveu l’article 49 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, 
d’aprovació dels estatuts i bases d’actuació i d’aprovació de la constitució 
de la Junta de compensació, de designació de representant de l’Ajuntament 
a la Junta de compensació i de tramesa de documentació al Registre 
d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores. 
 
Atès que el Sr. Ramon Altimira Miralpeix va ser requerit en dues ocasions, 
per decrets d’Alcaldia de dates 31 de maig de 2005 i 29 de juny de 2005, 
per a l’aportació de nova documentació. 
 
Atès que l’interessat va aportar la documentació que li va ser requerida en 
cada ocasió. 
 
Atès que de conformitat amb allò que disposa l’article 49 del Decret 
287/2003, de 4 de novembre, es poden presentar simultàniament els 
estatuts i les bases d’actuació de la Junta de compensació juntament amb 
el document de constitució de l’entitat urbanística col·laboradora, i tot i que 
el precepte no ho diu expressament, cal suposar que ambdós es tramiten 
simultàniament en expedients separats. 
 
Atès que segons el mateix article, la constitució de l’entitat urbanística 
col·laboradora també ha de formar part de la documentació sotmesa a 
informació pública i la seva aprovació s’ha d’acordar a continuació de 
l’aprovació definitiva dels Estatuts i les Bases d’actuació. 
 
Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 26 de juliol de 2005 van ser 
aprovats inicialment els Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de 
compensació de Can Caseta, amb la imposició d’una prescripció relativa a 
l’article 12 dels Estatuts. 
 
Atès que els Estatuts i Bases d’actuació de la dita Junta de compensació, 
l’expedient de la seva raó i l’expedient instruït per a l’aprovació de la 
constitució de la Junta de compensació Can Caseta-1 han estat exposats al 
públic durant el període d’un mes, prèvia publicació de l’oportú anunci al 
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tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província número 192 de 12 d’agost 
de 2005 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4451 de 19 
d’agost de 2005 i al diari “El Periódico” de 5 d’agost de 2005. 
 
Atès que simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha concedit 
audiència als interessats, amb citació personal a cadascun d’ells. 
 
Atès que obra certificat de Secretaria a l’expedient conforme no s’ha 
presentat en aquest Ajuntament cap mena d’al·legació ni reclamació al 
respecte. 
 
Vist l’informe jurídic que obra a l’expedient. 
 
Atès allò que disposen els articles 48 i 49 del Decret 287/2003, de 4 de 
novembre. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la constitució de la Junta de compensació de la Unitat 
d’actuació UASU-34 Can Caseta-1, constituïda mitjançant escriptura pública 
del dia 5 d’abril de 2005, atorgada per la notaria de Sant Celoni, Sra. Elena 
Turiel Ibáñez, número sis-cents dos del seu protocol. 
 
Segon.- Nomenar com a representant municipal a l’òrgan rector de la 
Junta de Compensació de la UASU-34 Can Caseta-1 al Sr. Josep Capote 
Martín. 
 
Tercer.- Notificar individualment als propietaris de la Unitat d’actuació 
UASU-34 Can Caseta-1 l’aprovació de la constitució de la Junta de 
compensació, de tramitació simultània amb l’aprovació de llurs Estatuts i 
Bases d’actuació, d’acord amb allò que estableixen els articles 48 i 49 del 
Decret 287/2003, de 4 de novembre, amb l’advertiment de la possibilitat 
d’expropiació i de l’aplicació alternativa del que estableix l’article 116.2 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme. 
 
Quart.- Trametre l’expedient al Registre d’Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya per tal que procedeixi a la 
inscripció de la Junta de Compensació, junt amb la documentació que 
estableix l’article 64 del Decret 287/2003, de 4 de novembre. 
 
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE L’ESTUDI DE DETALL 
DE LA PARCEL·LA NÚMERO 6 DEL SECTOR RESIDENCIAL ESPORTS, 
SITUADA A LA CANTONADA DEL PASSEIG DE LA RECTORIA VELLA 
AMB EL CARRER ANETO.  
 
Intervé el regidor Josep Capote i diu: Aquesta és la parcel·la 6 que era una 
RF, residencial unifamiliar en filera i el que es fa és portar al Ple l’aprovació 
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de l’Estudi de Detall per fer cases que no siguin adossades, sinó separades. 
Els tècnics municipals diuen que es compleixen els paràmetres urbanístics 
necessaris per poder fer aquestes cases i per tan es dividirà en 3 parcel·les 
enlloc de 4 amb una superfície de 538 metres i una façana de 26,8. Cal 
recordar que la façana mínima seria de 5 metres i a l’expedient es veu que 
totes compleixen els paràmetres establerts. D’això cal donar-ne compte a 
la Comissió d’Urbanisme i després passar una altra vegada per aprovar la 
parcel·lació d’aquestes parcel·les. 
 
Després d’aquesta intervenció i,  
  
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació de l’Estudi de detall de la 
parcel·la número 6 del sector Residencial Esports situada a la cantonada del 
Passeig de la Rectoria Vella amb el carrer Aneto de Sant Celoni. 
 
Atès que la modificació i text refós del Pla parcial sector Residencial Esports 
va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en 
sessió del dia 17 de desembre de 1997, el qual qualificava la referida 
parcel·la número 6 com a residencial unifamiliar en filera, clau RF. 
 
Atès que la modificació i text refós del Pla parcial sector Residencial Esports 
estableix en relació a les parcel·les qualificades amb a Clau RF, que la 
parcel·la mínima a efectes de reparcel·lació es podrà subdividir mitjançant 
llicència de parcel·lació si les subparcel·les compleixen la façana mínima de 
5 metres i els paràmetres urbanístics de la zona i prèviament s’ha aprovat 
un Estudi de detall que contingui un projecte bàsic constructiu de façana, 
materials i elements compositius que vincularan les futures construccions. 
 
Atès que la proposta d’ordenació que figura a l’Estudi de detall té per 
objecte, previ l’atorgament d’una llicència de parcel·lació, permetre 
segregar les subparcel·les complint els paràmetres establerts pel Pla parcial 
Residencial Esports i aportar les disposicions mínimes constructives de 
façana, materials i elements compositius que vincularan les futures 
construccions per complir les disposicions establertes en el referit 
planejament derivat. 
 
Atès que l’Estudi de detall és d’iniciativa privada, promogut per Novallar 
Sant Celoni, Lluís Prat Reixach i Montserrat Alvarez Domènech amb 
l’objecte de definir l’ordenació volumètrica i les condicions constructives 
mínimes que hauran de complir les futures edificacions que es construeixin 
a la parcel·la número 6 del sector Residencial Esports, situada a la 
cantonada del Passeig de la Rectoria Vella amb el carrer Aneto. 
 
Atès que segons estableix l’article 17 de la normativa urbanística de la 
revisió del Pla general municipal d’ordenació, pel desenvolupament de les 
determinacions del Pla general quant a l’edificació podran delimitar-se 
Estudis de detall. 
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Atès que malgrat que la Llei 2/2002, de 14 de març d’urbanisme va abolir 
aquesta figura de planejament, la disposició transitòria novena del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme estableix que els Estudis de detall exigits expressament pel 
planejament vigent, i també els que resultin necessaris, es poden tramitar 
d’acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, fins que el planejament 
no incorpori les noves determinacions sobre ordenació volumètrica. 
 
Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 22 de juny de 2005 es va 
aprovar inicialment l’Estudi de detall, previ per subparcel.lar la finca 
número 6 del sector Residencial Esports situada a la cantonada del Passeig 
de la Rectoria Vella amb el carrer Aneto, presentat per Novallar Sant 
Celoni, Lluís Prat Reixach i Montserrat Alvarez Domènech. 
 
Atès que l’anunci d’informació pública s’ha publicat al diari “El Periódico” del 
dia 5 de juliol de 2005, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 4425 de 13 de juliol de 2005 i al Butlletí Oficial de la Província 
número 164 de 11 de juliol de 2005. 
  
Atès que obra a l’expedient certificat del secretari de la corporació 
conforme el projecte ha estat exposat al públic durant el termini de quinze 
dies i que durant el referit termini no s’han formulat al·legacions al 
respecte. 
 
Atès allò establert als articles 65 i 66 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de 
juny, del Reglament de planejament. 
 
Atès allò establert als articles 64, 65 i 66 del Decret Llei 1/1990, 12 juliol 
de refosa dels textos legals vigents en matèria urbanística i 45 i ss del 
Decret 146/1984, de 10 d’abril. 
 
Atès que l’article 22.2 c) de la mateixa llei estableix que correspon al Ple 
l’aprovació del planejament que posa fi a la tramitació municipal de plans i 
altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística. 
 
Atès que la jurisprudència (STS 16 desembre 1998) considera efectivament 
l’Estudi de detall com l’últim escalafó del planejament urbanístic, tot i que 
només com a complement o adaptació de l’instrument urbanístic de 
planejament superior. 
 
Vistos els informes obrants a l’expedient. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar definitivament l’Estudi de detall de la parcel·la número 6 
del sector Residencial Esports situada a la cantonada del Passeig de la 
Rectoria Vella amb el carrer Aneto, presentat per Novallar Sant Celoni, Lluís 
Prat Reixach i Montserrat Alvarez Domènech. 
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Segon.- Trametre el referit expedient a la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona per al seu coneixement. 
 
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE REFORMAT DE LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL “COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL AL 
SECTOR DEL PLA DE PALAU, FASE I: PISCINA COBERTA I EDIFICI 
ANNEX”. 
 
Intervé el regidor Josep Capote i diu: Aquí hi havia un contracte inicial de 
3.5 milions d’euros, es va fer un reformat que era per a l’adequació dels 
exteriors dels carrers fa algun temps que pujava a 4 milions i ara hi ha 
unes al·legacions que estan contestades pel director d’obra que pugen a 
141.000 euros, per tant el total són 4.141.000 euros amb una desviació 
d’un 18%. Aquestes al·legacions estan a l’expedient i es pot veure pas a 
pas que moltes coses son també millores que ha incorporat el propi 
ajuntament i el mateix regidor d’Esports ens en port dir algunes. 
 
Seguidament intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: Voldríem fer una 
pregunta que és conèixer a les pliques de quan es va fer el contracte on es 
parlava d’unes compensacions per retràs d’execució, si mal no recordem i 
el final previst d’execució de l’obra crec que era el juliol de l’any passat i he 
de preguntar si això s’ha executat o com s’ha valorat. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Pel que fa al temps d’execució, si la direcció 
facultativa, que és la que ha anat vetllant l’obra no ha fet cap informe en 
relació al retard, és perquè no ha vist res anormal en la durada de l’obra ja 
que tal com s’ha dit s’han anat fent canvis, s’ha fet una part de 
l’entroncament de la Fase 2 que serà el pavelló, adequant ja uns espais que 
serviran per al Fase 2 i això ha fet variar el procés de l’obra i per això el 
reformat puja aquesta quantitat perquè hi ha obres complementàries que 
s’ha cregut convenient fer-les en aquest moment i no esperar a la 2a fase. 
 
Intervé novament el regidor Josep Capote i diu: El que passa és que per 
part de la direcció d’obra i el propi ajuntament hem fet vàries reunions i 
totes aquestes incorporacions de millores al projecte han durant mesos i 
aquest retràs ha sigut de mutu acord ja que no hi havia altre remei, si 
l’empresa té un temps per fer una cosa i l’ajuntament li diu que apart 
d’això ha de fer més coses, com aquestes adequacions, fer que els carrers 
de l’entorn estiguin be, enjardinament, adequar l’obra per tal que quan es 
faci la següent fase estigui tot bé etc. això porta temps i tan per part dels 
nostres tècnics com el director d’obra s’ha cregut que el retràs era el 
normal. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: S’ha de tenir en compte que 
endarreriments en una obra d’aquest tipus vénen molt donats per tot el 
que ha comentat el regidor i també com en qualsevol obra, per temps de 
pluja, inclemències del temps etc. que també produeixen els retards 
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normals i corrents, això també s’ha tingut en compte en el conjunt de 
l’obra. 
 
Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: De tota manera un 
retràs de més d’un any, no és un retràs petit, és un retràs considerable, els 
arranjaments dels carrers, fa pensar que potser no hi va haver una 
planificació quan es va fer el projecte ja que és lògic que s’havien de 
realitzar. Ho deia en el sentit que potser aquesta partida d’increment de 
despesa que ara es produeix, tal vegada hauria pogut estar compensada 
per l’aplicació d’aquestes compensacions. Si la planificació que es feia des 
del primer moment provablement hagués contemplat que el retràs no 
hagués estat tan important, més d’un any. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Acostumem a primar més sempre la 
qualitat que el temps i de vegades encara que es produeixi un retard 
creiem més important primar com deia la qualitat, deixar les coses ben 
acabades, aquests afegitons d’obra que s’han fet, recordo que a la part on 
hi ha el vas de la piscina per sota és transitable i anava amb terra, ara està 
tot emporlanat, els que hem pogut visitar l’obra hem vist que es tracta d’un 
acabat que inicialment no es pensava fer, una mica per temes 
pressupostaris etc. i que després s’ha acabat fent perquè es podia afrontar i 
deixar-ho ben acabat. Creiem que la qualitat i l’obra ben feta ho hem 
aconseguit entre tots i d’aquí a pocs dies es farà la darrera visita d’obres 
ara que ja està en procés de tancament l’obra. Es tracta d’una PECO 3 i els 
espais estan molt ben dimensionats per acollir als socis, els grups, les 
escoles i sabem que ja hi ha demandes d’escoles de la rodalia i per 
utilitzar-la es podrà fer coordinant els horaris. 
 
Intervé seguidament el regidor Raül Casado i diu: A part de les escoles de 
Sant Celoni, hem tingut també peticions des de Gualba, Sant Esteve, Santa 
Maria de Palautordera per poder portar els nens i intentarem atendre totes 
les propostes. 
 
Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: Les preguntes tampoc 
les fèiem en aquesta línia, és a dir, la instal·lació no la posem pas en dubte, 
l’hem votat favorablement en les diferents fases que s’ha anat presentant, 
simplement era que es tracta d’una obra que s’ha acabat força més tard del 
que estava programat, amb una despesa superior amb gairebé 600.000 
euros, que són aproximadament uns 100 milions de pessetes en el còmput 
total, ens sembla que provablement aquí la planificació estratègica no ha 
sigut la més adequada. La de Cardedeu es clar que és més petita, però tot i 
que la van començar més tard, l’han inaugurat abans. En qualsevol cas el 
posicionament del nostre vot serà l’abstenció perquè entenem que aquests 
aspectes no han sigut potser els que han funcionat més be i entenem que 
un increment de despesa de gairebé un 20% no és despreciable en una 
obra que ja per sí té un cost força important. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Hem de tenir en compte també que 
una part d’aquest increment ha vingut donat per l’augment de preu dels 
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materials i això dels preus se’n diuen contradictoris quan en el transcurs 
d’una obra es produeixen augments, especialment com el que s’ha produït 
en el ferro, a l’acer, dons be, l’empresa ho proposa, es revisa i si té la seva 
part de raó se li dona, en canvi en altres coses no, ja que les al·legacions 
de l’empresa han sigut forces i en algunes se’ls ha donat la raó i en altres 
no i per això hi ha els tècnics que són els que avaluen i valoren les 
propostes i les al·legacions que ha fet l’empresa. 
 
Intervé novament el regidor Josep Capote i diu: Només dir que aquesta 
desviació és tal però que hi ha quasi 300.000 euros o més que són coses 
que no pensàvem fer al començament, coses que després vindran per tot el 
que és aquell entorn, però que bàsicament no és res que estigui dins de la 
piscina però que si que permetrà que quan fem altres coses allà això ja 
estarà fet. És una part molt important de despesa però que ja s’ha avançat 
i després ja no hi serà. 
 
Intervé el regidor Emili Bosch i diu: Només per abundar el que estava dient 
el meu company, jo m’he mirat l’expedient i evidentment hi ha totes les 
justificacions pel que fa a preus, a partides, però el que no he sabut trobar 
és la justificació pel que fa al retard, les autoritzacions de l’arquitecte, de 
l’aparellador, els informes que justifiquin això i per tant això ens ha fet 
pensar que o be estava mal calculat o be no s’han demanat els 
requeriments suficients a la direcció tècnica per tal que justifiqués també, 
no tan sols l’increment de preu, que ja està justificat, i amb preus 
contradictoris i per tant no els discutim, sinó la pròrroga d’un any i escaig 
no està justificada i per això ens abstenim perquè no tenim base per fer 
una altra cosa. 
 
Després d’aquestes intervencions i,  
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 11 de març de 2003 
procedí a l'adjudicació de les obres “Complex esportiu municipal al sector 
Pla de Palau, fase I: piscina coberta i edifici annex” en favor de la mercantil 
TIFERCA SA, per un preu cert de 3.553.821 €, IVA inclòs. El contracte 
administratiu corresponent va estar signat amb data 11 d’abril de 2003 
entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la mercantil TIFERCA SA. 
 
Atès que les obres han estat executant-se des del moment de la signatura 
de l’acta de comprovació del replanteig fins la data actual, no obstant això 
s’ha posat de manifest per la direcció facultativa de l’obra, així com per la 
pròpia empresa constructora, l’existència de partides executades que 
difereixen del projecte aprovat.  
 
Atès que la direcció facultativa contractada ha presentat escrit amb data 25 
de febrer de 2005, registre d’entrada 2005/1364, en el que es posen de 
manifest diverses circumstàncies relatives a l’execució de les obres. 
Circumstàncies que consideren són motivades per: millores demanades a 
l’obra per la propietat, millores obligades per les noves normatives o pel fet 
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que el pavelló no s’executarà de manera immediata a la piscina coberta tal 
i com estava previst, increment d’amidaments. 
 
Atès que, de conformitat amb l’anterior escrit, la direcció facultativa 
proposa la redacció d’un projecte complementari o reformat de les obres. 
L’import de les quals es veu incrementat en un total de 356.133,80 € 
(pressupost d’execució per contracta). A l’escrit presentat s’adjunta una 
relació de quantitats relatives a les alteracions citades. 
 
Atès que l’article 101 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, disposa que un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de 
contractació només podrà introduir modificacions per raó d’interès públic en 
els elements que l’integren, sempre que siguin degudes a necessitats noves 
o causes imprevistes, justificant-lo degudament a l’expedient.  
 
Atès que de conformitat amb l’article 146.3 del Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, si el director facultatiu de les 
obres considera necessària una modificació del projecte recabarà 
autorització de l’òrgan de contractació per a iniciar el corresponent 
expedient. 
 
Atès que, entretant, per resolució de l’Alcaldia de data 2 de març de 
2005, prèvia renúncia i audiència al contractista que no presentà cap 
al·legació a l’expedient, es va suprimir del contracte administratiu que 
ens ocupa la partida alçada per valor de 40.035,33 € corresponent a les 
escomeses i legalitzacions, per realitzar-les a través de contracte 
independent. 
 
Atès que per resolució d’aquesta Alcaldia de data 28 de febrer de 2005, 
notificada amb data 3 de març de 2005, es requerí a la direcció 
facultativa de les obres la redacció de diversa documentació tècnica i la 
necessitat o no de redactar un projecte reformat. 
 
Atès que la direcció facultativa de les obres ha redactat un projecte 
reformat titulat: “Fase 1a del complex esportiu municipal al sector del Pla 
de Palau”. 
 
Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 14 de juliol de 2005 es va 
atorgar termini d’audiència a l’empresa contractista, TIFERCA SA, a efectes 
de què examinés l’expedient i presentés les al·legacions que considerés 
adequades.  
 
Atès que amb data 28 de juliol de 2005 per TIFERCA SA es presentaren les 
al·legacions que obren a l’expedient, posant en dubte la inclusió, omissió o 
inadequació de diverses partides d’obra en relació amb el reformat redactat 
per la direcció facultativa de les obres. 
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Atès que, donat trasllat de les al·legacions a la direcció facultativa de les 
obres, emet informe tècnic de data 14 de setembre de 2005. També 
s’emeté informe de data 15 de setembre de 2005.  
 
Atès que la Intervenció municipal, en exercici de les seves competències, 
ha informat l’expedient i ha demanat l’emissió d’informe tècnic i jurídic en 
relació amb l’expedient.  
 
Atès que amb data 28 de setembre de 2005 per l’Àrea d’Entorn ha estat 
emès informe tècnic en relació amb el reformat i l’eventual estimació 
parcial de les al·legacions formulades.  
 
Atès que amb data 29 de setembre de 2005 ha estat emès per la 
Secretaria municipal informe en relació amb els extrems indicats per la 
Intervenció.  
 
Atès que l’expedient ha estat sotmès al dictamen de la Comissió Especial 
de Comptes Municipal, el qual és favorable, tant a l’aprovació del projecte 
reformat com a l’estimació parcial de les al·legacions presentades per 
TIFERCA SA, amb la prescripció de la data de procedència de la revisió 
del preu d’una de les partides a estimar.  
 
Vistos els informes de l’enginyer municipal, de la Secretaria i de la 
Intervenció municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 43 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 146 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes de les administracions públiques. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots 
a favor el de la regidora Lourdes Donado i els dels regidors Jordi Arenas, 
Raül Casado, Josep M. Pasqual, Josep Capote, Miquel Vega, Francesc 
Garcia, Josep M. Bueno, Ramon Segarra i Joan Castaño i 6 abstencions de 
la regidora Josefa Lechuga i dels regidors Emili Bosch, Francesc Deulofeu, 
Carles Mas, Miquel Negre i Jordi Cuminal, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions formulades per l’empresa 
TIFERCA SA, incorporant al projecte reformat les partides següents:  
 
1 PC1 Incremento de precio por suministro y  
 colocación de armaduras a partir 
 del 12 de marzo de 2004 66.434 Kg   x  0,33 21.923,22 €  
  
2 PC2 Placas de soporte de jácenas de hormigón 
 según ordenes dadas en obra 1 Ud   x 9.561,06 9.561,06 € 
 
3 PC3 Suplemento por colocación de panel fenólico 
 en zona de forjado de porche 184 m2  x 9,78 1.799,52 € 
 
4 PC4 Encofrado de panel fenólico como suplemento 
 de encofrados para ejecución de muros 2.862 m2  x  18,50   52.947,00 € 
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5 PC5 Estructura metálica auxiliar soporte  
 tabiques de pladur 1 Ud  x 3.048,20 3.048,20 € 
 
6 PC6 Impermeabilización de interior de piscina 
 sistema Fixcer 600 m2  x 24  14.400,00 € 
 
Total en PEM 103.679,00 € 
19% gastos generales y beneficio industrial  19.690,01 € 
Total  123.378,01 € 
IVA 16%  19.770,48 € 
Total incremento  
Presupuesto de contrata (PC) 143.118,49 € 
 
Segon.- Aprovar el projecte reformat titulat “Fase 1a del complex esportiu 
municipal al sector del Pla de Palau”, que comporta la modificació del 
contracte administratiu d’obres per a l’execució de les contingudes al 
projecte titulat “Complex esportiu municipal al sector Pla de Palau, fase I: 
piscina coberta i edifici annex”, al qual s’entenen incloses i formen part d’ell 
les partides expressades al punt precedent.  
 
Tercer.- Ratificar la resolució de l’Alcaldia de data 2 de març de 2005 que 
suprimí del contracte administratiu la partida alçada per valor de 40.035,33 
€ corresponent a les escomeses i legalitzacions, per realitzar-les a través 
de contracte independent, supressió que ja és compresa dins el projecte 
reformat. 
 
Quart.- Determinar que el nou preu del contracte, que inclou totes les 
modificacions descrites al projecte reformat àdhuc la supressió de la partida 
referida al punt precedent és de 4.252.524 €, IVA inclòs, preu que, un cop 
li sigui aplicat el percentatge de baixa ofertat per l’empresa, serà la base 
per a l’expedició de les certificacions d’obra. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats per al seu coneixement, 
als efectes escaients i amb expressió dels recursos a què tinguin dret i, en 
especial, la formalització de la modificació contractual que per l’aprovació 
del reformat es produeix. 
 
Sisè.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què 
pugui signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels 
acords presos.  
 
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ A LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DELS 
ACORDS D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS JOAN 
MARAGALL I JOAN XXIII.  
 
Intervé el regidor Josep Capote i diu: Són unes al·legacions que caldria que 
les expliqués el que les ha fet, però fent una pinzellada, això es va portar al 
Ple del dia 7 de juliol d’aquest any i sense voler entrar en gaire polèmica, 
he mirat l’acta i he vist que estava aprovat per unanimitat, és a dir que 
vam votar tots a favor i en canvi ara hi ha al·legacions, esta clar que 

 14



   

cadascú pot fer el que vulgui però si en el ple es va dir que si amb 
l’explicació que es va donar i amb el temps que hi va haver per mirar els 
expedients i ara es fan al·legacions, no és que falti serietat però crec que 
aquí hi ha alguna cosa que no quadra. M’han dit avui que potser va ser el 
dia que després de votar que sí van dir que volien votar abstenció, però és 
igual, sempre quedarà el dubte que quan fem un punt en el que sembla 
que hi ha un consens ampli i es vota que sí i després a l’alternativa de les 
al·legacions es fan, potser millor votar l’abstenció ja que sembla que estem 
tots d’acord i després resulta que no. Feta aquesta puntualització, dic el 
mateix que vaig dir el dia 7 de juliol, es fan obres al carrer Joan XXIII que 
està sense urbanitzar amb els mateixos criteris que es fan servir del 90% i 
després es fan unes reformes de millora al carrer Joan Maragall que corren 
a càrrec de l’Ajuntament perquè ja és un carrer urbanitzat. L’única cosa 
que paguen aquí els veïns és el que no tenen que són llums i per tant 
paguen el 50% i en relació al que diuen a l’al·legació de la direcció d’obres, 
n’hi ha una que és la de Joan Maragall que l’assumeix el propi ajuntament i 
l’altra que es fa a l’exterior. Això crec que va ser, llevat d’aquest punt que 
no es va preguntar és el que es va explicar en aquell altre ple i repeteixo 
que no és normal que després de votar que si, després hi hagi al·legacions 
per una cosa que estava clara. 
 
Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: En el tema de les contribucions 
especials, el criteri del grup és sempre el mateix, contribucions especials 
s’han d’aplicar quan la urbanització, l’actuació que es realitzi impliqui un 
benefici clar que cal quantificar i que cal demostrar a les persones 
afectades per aquella actuació, en aquest cas, la urbanització de carrers o 
l’enllumenat de carrers, no compartim el criteri del grup de govern d’aplicar 
en el cas de l’enllumenat de carrers que ja tenen enllumenat des de fa 
molts anys, que sovint no s’han fet el manteniment adequat, a la que es 
reformen i es canvien de nou, s’apliqui el 50% als ciutadans, no ho 
compartim perquè pensem que la millora real que li representa no és 
aquesta, no és el 50%, entre altres coses perquè sovint molts carrers són 
d’ús per a la resta de la ciutadania, d’altres no tant, s’ha d’equiparar i en el 
cas de la urbanització de carrers, el criteri que fins ara s’ha utilitzat tampoc 
el compartim del 50% per exemple en el cas dels carrers de la part centre 
del poble on s’ha aplicat el 50%. Ara en aquests moments s’aplica un altre 
percentatge en el que nosaltres si que compartim i estem més d’acord que 
és un 90% per a l’ajuntament i un 10% per al ciutadà, perquè el carrer ja 
es va urbanitzar, algun d’ells fa molts anys.  
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Estem parlant del carrer Joan XXIII de les 
Borrelles que és un carrer no urbanitzat, és de terra i el que s’aplica és el 
90% per als veïns i el 10% per a l’ajuntament, al revés del que estaves 
explicant o almenys així ho he entès. 
 
Continua la seva intervenció el regidor Francesc Deulofeu i diu: Em permets 
que t’expliqui perquè no ho entens be?, estem parlant del Joan Maragall on 
la urbanització del carrer va a càrrec de l’Ajuntament, té un cost no 
despreciable, s’amplia la mesura de les voreres, es reasfalta, es resolen 
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una sèrie de deficiències que té que em sembla molt be que es facin i per 
tant em sembla molt adequat que es faci i aquest és el motiu pel qual vam 
votar favorablement, perquè vam considerar que s’aplicava molt millor que 
en altres ocasions les contribucions especials, tot i no compartir en l’apartat 
de l’enllumenat es parlava del 50%, però ens va semblar que era un canvi 
de criteri prou qualitatiu com perquè nosaltres hi votéssim a favor. Perquè 
presentem al·legacions? ... intervé el Sr. alcalde i diu: Perdó, i amb el 
carrer Joan XXIII també esteu d’acord? Cal tenir en compte que va junt... 
Contesta el Sr. Francesc Deulofeu i diu: El carrer Joan XXIII entenem que 
és un carrer que s’ha d’urbanitzar de nou i amb el fet que s’apliquin 
aquestes quanties no hi tenim res a dir, el que ens crida l’atenció que les 
despeses del control de l’obra en el cas de Joan XXIII, que en realitat 
representarà un cost considerable per als veïns perquè és d’urbanització 
nou es posi una partida perquè sigui controlada externament, és a dir 
perquè se subcontracti, mentre que en el cas del Joan Maragall sigui el 
propi ajuntament el que ho controli, bé, em crida l’atenció, em semblaria 
més raonable que ho controlés tot l’equip tècnic de l’Ajuntament, en 
qualsevol cas, vam demanar a través de les al·legacions una ampliació de 
la informació del que hi havia a l’expedient. En aquest sentit entenc que no 
entra en contradicció amb el que vam votar en el ple. Alguna ja la vam 
demanar, però vam entendre que no havia quedat prou clara i per aquest 
motiu vam entrar les al·legacions i de fet a l’informe tècnic algun d’aquests 
punts ja queda més ben especificat, com és el cas de la direcció tècnica, 
però també queda més ben especificat el perquè unes partides les 
assumeix directament l’ajuntament de forma única i altres no, cosa que no 
ha passat amb altres carrers del poble que s’ha arranjat on el veïns s’han 
fet càrrec del 50% de la despesa de l’arranjament del carrer. Votem 
favorablement perquè ens sembla be i estem d’acord en que a l’hora 
d’aplicar les contribucions especials es tingui en compte que un carrer ja 
urbanitzat que s’ha anat deteriorant a còpia d’anys i que potser no s’han fet 
els manteniments adequats es faci una reforma ben feta, bé, ho ha 
d’assumir l’ajuntament perquè dins de les seves competències li correspon 
el manteniment dels carrers, el manteniment de l’enllumenat. Una altra 
manera de mirar seria veure quina és la despesa de manteniment que s’ha 
fet en els darrers anys en aquests carrers i en molts altres i veurem 
realment com està la situació. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Segurament compartim algunes 
coses, ja que el criteri de l’Ajuntament quan s’ha aplicat el 50% en alguns 
carrers és perquè en aquest carrer se li ha donat la volta, és a dir s’ha 
canviat tot el carrer, des del clavegueram, les tuberies d’aigua, s’han posat 
pluvials, s’ha canviat tot el carrer, s’han arrencat les voreres que s’han fet 
noves i per tot això s’ha aplicat el 50%, que no és el cas d’aquí de les 
Borrelles, i pel que fa a l’enllumenat es pot discrepar... Diu el regidor 
Francesc Deulofeu: jo veient la informació que hi ha entenc que es fa una 
renovació a fons important i que em sembla molt be perquè crec que li fa 
falta a les Borrelles.... Continua el Sr. alcalde dient: En el que si que 
discrepo és en la qüestió d’enllumenat i segur que hi ha gent que 
tècnicament aquí a la taula ens ho podria aclarir, l’enllumenat normalment 
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dels carrers quan es canvia, ja n’hi ha, però ni l’exigència nostra com a 
ciutadans actualment no compleix els requisits i no és que no s’hagi fet 
manteniment, i també la normativa ha canviat de dalt a baix i aleshores 
s’ha de fer tot nou per adaptar-se a la normativa vigent amb un projecte i 
un canvi d’enllumenat total que entenem que s’ha d’anar fent a tot Sant 
Celoni i s’ha de fer assumible per a tothom, per als veïns i per a 
l’Ajuntament i pel que fa als carrers, tots els veïns estan d’acord en millorar 
el carrer Joan Maragall i el Joan XXIII que no ha estat mai asfaltat. 
 
Intervé novament el regidor Emili Bosch i diu: Jo volia aclarir que rectificar 
és de savis i estem aquí per discutir les coses tantes vegades perquè sigui 
be per al poble, però és ben veritat que és un projecte mal presentat, és a 
dir, un concepte d’un carrer nou amb una reforma o millora d’un altre 
carrer junt, francament, vostès són molt especialistes i molt tècnics però 
nosaltres no ho sabem entendre fàcilment, per tant això, reitero, ha fet que 
presentéssim al·legacions perquè ja que vostès s’ho han estudiat tan be i 
han pogut fer aquesta barreja que és quasi inbarrejable com l’oli i l’aigua, 
ens ho expliquessin. 
 
Intervé novament el regidor Josep Capote i diu: Jo vull fer un aclariment 
amb el ball de percentatges del 10, 90 o 50. M’ha semblat que deies que 
amb el que és el carrer Joan Maragall s’inverteixen els percentatges, 
paguen un 90% l’ajuntament i un 10% els veïns, no és així, l’ajuntament 
paga el 100%, el que paguen els veïns de Joan Maragall és el 50% de 
l’enllumenat, si és que hi ha una coincidència en que els 205.000 euros 
representen el 10% del total, és pura coincidència, els veïns, de 
l’arranjament del carrer paguen 0 euros però es clar de l’enllumenat 
paguen el 50% , però no és ni un 10 ni un 90 i ho aclareixo perquè pels 
que ho puguin escoltar per la ràdio no hi hagi malentesos. Aclarir doncs que 
d’aquest arranjament de carrer va tot a càrrec de l’Ajuntament i l’única 
cosa que paguen els veïns és el 50% de l’enllumenat. 
 
Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: T’agraeixo l’aclariment perquè 
encara va molt més a favor del que jo estava dient, i si he dit el 90 i el 10, 
m’he equivocat i demano disculpes per haver-me equivocat. És difícil a 
partir del full que consta a l’expedient de com queden repartides les 
despeses, calcular quina part, és certament difícil i les al·legacions 
pretenien almenys que ens quedés clar, i buscàvem amb les al·legacions 
intentar que quedés clar el criteri que aplica en aquest cas l’ajuntament 
perquè entenem que caldrà exigir-lo a partir d’ara a qualsevol obra que es 
faci de millora de carrers, el criteri hem de seguir el mateix, fins ara se n’ha 
seguit un que no compartíem però és el que es seguia, si ara s’ha canviat, 
esperem que es mantingui aquest i hem volgut que això quedés clar, amb 
aquest objectiu i amb aquesta finalitat. I vam votar favorablement malgrat 
que algun aspecte tampoc el compartim al 100%, però ens semblava que 
era tan important aquest canvi de criteri com per prendre aquesta decisió. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Si, segurament això també va passar 
si recordeu no fa massa dies al carrer Torras i Bages es va aplicar el 50% i 
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una part que era el soterrament de contenidors i el gual que es fa va a 
càrrec de l’Ajuntament, per fer-ho no tan feixuc, i crec que per als veïns 
aquesta filosofia segur que la compartim en part, el fet d’intentar que al veí 
li costi menys. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist de nou l’expedient instruït per a la imposició i ordenació de 
contribucions especials per a la realització de les obres ordinàries 
d’urbanització dels carrers Joan Maragall i Joan XXIII, es procedeix a la 
resolució de les al·legacions presentades pel grup Municipal de CiU a la 
seva aprovació provisional, tot sobre la base dels següents 
ANTECEDENTS: 

 
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de maig de 2005, 
va aprovar inicialment el projecte tècnic d’obres d’urbanització dels carrers 
Joan Maragall i Joan XXIII, redactat per l’Àrea municipal d’Entorn, el 
pressupost del qual ascendeix a la quantitat de 245.346,77 € (39.531,97 € 
corresponents a la urbanització del carrer Joan XXIII i 205.814,80 € 
corresponents a la urbanització del carrer Joan Maragall), dels que es 
repercuteixen a través de contribucions especials 35.578,78 € respecte del 
carrer Joan XXIII i 34.041,40 € respecte del carrer Joan Maragall. 
 
Segon.- Amb data 7 de juliol de 2005 es procedí a l’aprovació provisional 
dels acords d’imposició i ordenació de les contribucions especials, acords i 
expedient que es van exposar al públic pel termini legal de 30 dies 
mitjançant la inserció d’anuncis al tauler d’anuncis de la corporació, al 
Butlletí Oficial de la Província número 168 de data 15 de juliol de 2005 i el 
diari “El Periódico” de 14 de juliol de 2005. 
 
Tercer.- Durant el període d’exposició pública de l’expedient, pel grup 
municipal de CiU es van presentar les al·legacions que ens ocupen.  
 
Quart.- L’expedient ha estat traslladat a l’Àrea d’entorn als efectes de què 
s’informés tècnicament.  
 
Als anteriors antecedents i els obrants a l’expedient els són d’aplicació els 
següents FONAMENTS DE DRET: 
 
Primer.- Criteri utilitzat per a la distribució del cost d’urbanització del carrer 
Joan Maragall entre els veïns i l’Ajuntament. 
 
L’informe emès pel tècnic municipal explicita les raons per les quals s’ha 
distribuït el cost de realització de les obres, així:  
 
Les partides amb càrrec a l’Ajuntament són les corresponents a:  
 
Pavimentació i eixamplament de voreres: respon a la voluntat de 
l’Ajuntament de resoldre un espai urbà que constitueix una de les principals 
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artèries d’accés al nucli urbà de Sant Celoni i de vertebració del barri de les 
Borrelles, i que amb les característiques actuals d’urbanització (calçada 
molt ampla, voreres molt estretes, linealitat i planeïtat de recorregut,...) 
implica una certa perillositat per als vianants, sobretot per la velocitat que 
assoleixen els vehicles en aquesta via. Raó per la qual aquestes partides no 
es consideren a càrrec dels veïns, i sí de l’Ajuntament, doncs es tracta 
d’una part d’obra més pròpia de l’increment de seguretat dels vianants. 
També cal esmentar el fet que la modificació de les traces actuals 
d’alineació de carrers i vorada obliga a una nova disposició d’embornals. 
 
Instal·lació de l’aigua d’acord a la política de l’Ajuntament de substituir, en 
totes les obres de reforma de voreres d’arreu del municipi, les actuals 
canonades d’alta pressió de fibrociment, prohibides des de 1984, i 
substituir-les per unes altres de polietilè. 
 
Moviment de terres associat a les obres anteriorment esmentades.  
 
Les partides amb càrrec als veïns són:  
 
La part d’enderroc i moviment de terres que correspon a l’enllumenat. 
 
La substitució de l’enllumenat públic: actualment és molt precari i està 
format per bàculs muntats sobre post de fusta o collats a façana, o bé 
fanals de 4 m situats a la part central de l’esmentat carrer, que es 
substitueixen per lluminàries a 4,50 metres amb làmpades de vapor de 
sodi col·locades a portell per a oferir un correcte grau d’il·luminació a tot el 
carrer. 
 
De conformitat amb l’article 28 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, procedeix la imposició de contribucions especials per l’obtenció pel 
subjecte passiu d’un benefici o augment de valor dels seus bens com a 
conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o 
ampliació de serveis públics de caràcter local, per les entitats respectives. 
 
D’acord amb això les partides que s’imputen al tribut són les que reuneixen 
els requisits establerts a la norma, és a dir la producció d’un benefici 
particular per l’establiment de serveis o realització d’obres hàbil a aquesta 
finalitat. L’exclusió de certes partides respon precisament a la inhabilitat 
d’aquestes per a la producció dels efectes especials en l’esfera privada i 
patrimonials de les persones afectades.  
 
Segon.- Imputació de partida per cost d’honoraris de direcció d’obra 
respecte de les d’urbanització del carrer Joan XXIII. 
 
D’acord amb l’informe tècnic esmentat, es computen els honoraris perquè 
existeix previsió de contractar la direcció d’obra a tècnics externs a 
l’organització municipal, cosa que està d’acord amb l’article 31.2.a) del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
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refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Per contra no s’imputa 
aquest cost al carrer Joan Maragall perquè els treballs es duran a terme 
pels serveis municipals, cosa que no genera un cost directe.  
 
Cal remarcar que els imports i partides imputables a contribucions 
especials, de conformitat amb l’article 31.3 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, té caràcter de mera previsió i si el cost fos major o 
menor del previst es prendrà el real a efectes del càlculs de les quotes 
definitives. Per tant, de no contractar-se externament, aquesta direcció 
d’obra no seria cost component del càlcul de les quotes definitives. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades pel grup municipal de CiU 
als acords provisionals d’imposició i ordenació de contribucions especials als 
propietaris beneficiats per l'execució de les obres definides al projecte 
tècnic d’obres d’urbanització dels carrers Joan XXIII i Joan Maragall 
d’aquesta vila, en el sentit de desestimar-les. 
  
Segon.- Elevar a definitius els acords d’imposició i ordenació de 
contribucions especials als propietaris beneficiats per l'execució de les obres 
definides al projecte tècnic d’obres d’urbanització dels carrers Joan XXIII i 
Joan Maragall d’aquesta vila, en idèntics termes als adoptats 
provisionalment per aquest Ple amb data 7 de juliol de 2005, que es donen 
per reproduïts en aquest punt.  
 
Tercer.- Publicar els acords d’imposició i ordenació definitivament aprovats 
al Butlletí Oficial de la Província als efectes del general coneixement, amb 
expressió dels recursos a què hi hagi lloc. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als al·legants, així com a la resta 
d’interessats en l’expedient als efectes disposats a l’article 34.4 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.  
 
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
RUÏNA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER MAJOR NÚMERO 146 DE 
SANT CELONI. 
 
Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: El nostre posicionament serà 
l’abstenció, perquè entenem que realment és una qüestió molt tècnica, 
molt de decisió de l’equip de govern i des d’aquest punt de vista per tant el 
nostre posicionament és aquest. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Només vull fer una pregunta al Sr. secretari: Si 
tots ens abstinguéssim en aquest punt que passaria? I el Sr. secretari diu 
que caldria portar-ho en un altre ple. Continua la seva intervenció el Sr. 
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alcalde i diu: No és un aspecte de l’equip de govern sinó que aquest 
ajuntament des de fa molts anys, quan hi ha un expedient de ruïna els 
tècnics municipals fan un càlcul per veure si és realment ruïna a nivell 
tècnic, després el propietari si discrepa té els camins normals, judicials per 
tal que el jutge li doni o no la raó i el declari o no ruïna, de fet és una 
patata calenta que sigui una atribució del ple de l’ajuntament declarar ruïna 
edificis, entenc que no hauria d’ésser així, hauria d’ésser un problema entre 
propietari i llogaters, per tant, nosaltres el que fem és resoldre 
negativament l’expedient de ruïna, a vegades s’han donat en casos de 
famílies senceres que estan vivint en un lloc i els tècnics veuen que no hi 
ha perill que caigui, però després el Tribunal dóna la raó perquè a nivell 
tècnic el que valdria la reparació passa del percentatge del valor que se li 
dona en aquell edifici. 
 
Intervé el regidor Emili Bosch i diu: Nosaltres ens abstenim però sempre 
tenint en consideració que a l’expedient hi ha l’informe tècnic de 
l’arquitecte, que per a mi és el que té més valor, on diu que no hi ha perill 
per a les persones, per tant no vol dir que ens traiem de sobre el problema  
i passi qualsevol cosa, sinó que senzillament que l’informe tècnic no 
reconeix que hi hagi un perill per a les persones i això és el que ens fa 
abstenir perquè a partir d’aquí no tenim cap més dada com per valorar i a 
més entenem, tal com ha dit l’alcalde, que és un tema més judicial que 
municipal. 
 
Seguidament intervé el regidor Josep Capote i diu: Malgrat tot però a 
l’informe posa unes mesures tècniques a fer, és a dir que s’han de fer unes 
obres mínimes. 
 
Intervé novament el regidor Emili Bosch i diu: Bé, però una cosa és el 
manteniment de l’edifici que aquí se li dona un termini de 30 dies que això, 
si féssim una revisió passaria a molts edificis, diem que és complementari a 
l’expedient de ruïna, per tant nosaltres el que volem que quedi clar és que 
no estem traient-nos un problema de sobre sinó senzillament que hi ha un 
informe que diu que no hi ha perill per a les persones i per tant entenem 
que no ho hem de protegir. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist de nou l’expedient instruït a instància del Sr. Josep Codina i Pi sobre 
declaració de ruïna de l’immoble situat al carrer Major número 146 de Sant 
Celoni. 
 
Atès que amb data 25 de maig de 2005 el Sr. Josep Codina i Pi va 
presentar sol·licitud de ruïna de l’immoble situat al carrer Major número 
146 de Sant Celoni, actuant en qualitat de propietari, acompanyant informe 
tècnic emès pel Sr. Esteve Aymà, arquitecte tècnic, i pel Sr. Josep M. 
Dedeu, arquitecte superior, la conclusió del qual era la ruïna tècnica i 
econòmica de l’immoble. 
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Atès que per decret de data 30 de maig de 2005 es va acordar requerir a la 
propietat a fi i efecte de que aportés el títol de propietat de l’esmentat 
immoble, així com donar audiència a l’arrendatari Sr. Antoni Trabal i a la 
societat subarrendatària Trabal Tours SL per tal que aportessin els 
documents i justificacions necessaris en defensa dels seus interessos.  
 
Atès que amb data 22 de juny de 2005 van tenir entrada a aquest 
ajuntament, per una banda, l’escrit del propietari Sr. Josep Codina i Pi, al 
qual acompanyava el títol de propietat de l’immoble del qual es pretén la 
ruïna; per altra banda, l’arrendatari Sr. Antoni Trabal i la societat 
subarrendatària Viatges Trabal Tour SL van aportar a l’expedient un 
dictamen tècnic subscrit per l’arquitecte Sr. Ramon Mas Arnijas en el qual 
s’al·lega la inexistència dels supòsits de ruïna plantejats per la propietat. 
 
Atès que l’arquitecte municipal i l’arquitecte tècnic municipal han emès un 
informe amb data 22 de setembre de 2005 en relació a que no procedeix la 
declaració de ruïna, tot i que el Ple haurà d’acordar l’ordre d’execució 
d’unes obres mínimes per a garantir la seguretat i salubritat de l’edifici. 
 
Atès que del dictamen emès pels tècnics municipals es desprèn que les 
obres de reparació es poden executar segons els mitjans tècnics normals, i 
que el cost de la reparació no excedeix del 50% del cost d’una construcció 
de nova planta de característiques similars a l’existent. 
 
Vist l’informe jurídic que obra a l’expedient, emès amb data 22 de 
setembre de 2005. 
 
Atès que la jurisprudència assenyala que dins les obres reparables 
tècnicament per mitjans normals hi tenen cabuda les obres de substitució i 
reconstrucció que afectin elements estructurals, quan tinguin un abast 
parcial, de cost no excessiu i que es realitzi en un edifici en bon estat 
general de conservació sense símptomes d’esgotament estructural. 
 
Atès que en relació al cost de reparació, els tècnics municipals assenyalen 
que pugen un 29% del cost d’una construcció de nova planta de 
característiques similars a l’existent, no essent superior al 50% marcat per 
la llei vigent. 
 
Vist allò que disposen els articles 189 i 190 del Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots 
a favor el de la regidora Lourdes Donado i els dels regidors Jordi Arenas, 
Raül Casado, Josep M. Pasqual, Josep Capote, Miquel Vega, Francesc 
Garcia, Josep M. Bueno, Ramon Segarra i Joan Castaño i 6 abstencions de 
la regidora Josefa Lechuga i dels regidors Emili Bosch, Francesc Deulofeu, 
Carles Mas, Miquel Negre i Jordi Cuminal, el Ple municipal ACORDA: 
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Primer.- Declarar que no existeix situació de ruïna a la finca situada al 
carrer Major número 146 de Sant Celoni, perquè no concorren els supòsits 
assenyalats a l’article 190 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Segon.- Ordenar a la propietat l’execució, sota direcció facultativa i en el 
termini màxim d’un mes, des de la notificació dels presents acords i 
finalització en el termini màxim d’un mes, un cop iniciades, d’una actuació 
sense demora consistent en la substitució parcial de la part del sostre del 
segon pis que dóna al carrer i que afecta nou bigues de fusta i revoltons 
ceràmics corresponents, actualment estintolat de manera provisional. 
Concretament, les obres a realitzar i el seu cost són: 
 
- Arrencada de paviment ceràmic  105,97 € 
- Enderroc d’entrebigat amb martell 868,19 € 
- Enderroc de mur de maçoneria 250,65 € 
- Biga de fusta de 22x12    1172,70 € 
- Revoltó ceràmic de maó de pla 948,94 € 
- Estintolament de sostre 364,49 € 
- Formigó armat per a sostre                                                   424,49 €         
 4090,43 €  
13% despeses generals 531,76 € 
6% benefici industrial 245,76 € 
 4867,62 € 
16% IVA 778,82 € 
  5646,44 € 
       
Tercer.- Donar trasllat dels presents acords als interessats i a la Policia 
Local perquè vetlli les condicions i terminis en què es realitzen les obres 
abans esmentades.  
 
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’ANY 2004. 
 
Intervé el regidor Francesc Garcia i diu: Bé, portem en aquest Ple el 
Compte General de 2004, que tal i com ja sabeu és el document de gestió 
econòmica financera de l’any 2004. Ha estat exposat durant 15 dies per 
poder fer consultes i formular possibles al·legacions, hi ha hagut una 
al·legació del Grup Municipal de Convergència i Unió i avui el portem aquí 
per a la seva aprovació i un cop aprovat s’enviarà a la Sindicatura de 
Comptes per a la seva revisió i conformitat. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Ha sigut una explicació concreta i esperem que 
es mantinguin aquestes explicacions concretes. 
 
Intervé el regidor Carles Mas i diu: Si, com a ha dit en Francesc, avui es 
porta a aprovació el Compte General de 2004 que tècnicament doncs és el 
que s’ha explicat, ja que és el darrer requisit normal per tal que es pugui 
donar per tancat l’exercici comptable de l’any passat i es pugui enviar a 
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Sindicatura. Com sempre diem, el Compte General va més enllà d’això 
perquè permet avaluar la correcció dels procediments que segueix 
l’ajuntament amb aquests 15 dies més un termini posterior que també hi 
ha i que hem fet les corresponents visites a l’àrea per tal que ens ho 
expliqués i nosaltres també ho valorem des del punt de vista que es pot 
valorar la capacitat de gestió de l’equip de govern. A més s’ha de tenir en 
compte que els comptes del 2004 són 100 per cent de l’equip de govern 
que està avui governant Sant Celoni i tal com vam dir el juliol de 2004 és 
un escàs balanç el que es pot presentar perquè un grau de compliment dels 
objectius pactats a l’inici de la legislatura d’un 11,5% és realment baix i per 
tant més enllà del criteri tècnic de portar els comptes a Sindicatura, s’ha de 
valorar amb totes les reflexions que ha suposat anar a estudiar els 
expedients, hi ha coses que van més enllà de l’esperit de la llei i d’aquí les 
nostres al·legacions i per tot això votarem que no. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Mirarem de ser breus, com és normal 
en aquest Ajuntament, i alguna vegada ho hem comentat amb el Sr. Carles 
Mas, és costum des que jo vaig entrar d’alcalde aprovar els Comptes 
Generals any rere any i també és important, i li passaré un informe que és 
que en el ple que vam aprovar l’any passat el Compte General, li recordava 
que quan governava Convergència i Unió i el PP, no s’aprovaven tot i que 
l’any 1986 – 87- 88 ja era obligatori i no s’havia aprovat mai. També s’ha 
de dir que es fa una bona feina tècnica professionalment del control de la 
despesa, tan del compte general com dels ingressos tal i com es porta, 
perquè la mateixa Sindicatura de Comtpes que edita un llibre on surten els 
Ajuntaments amb les seves obligacions de presentar tota una sèrie de 
documents, només un 21% dels ajuntaments ho presenten amb totes les 
creus marcades del seu compliment i entre ells hi ha el de Sant Celoni. Això 
també crec que és bo i el darrer que ha arribat és el Compte General de 
2001 que va presentar la Sindicatura de Comptes i que revisa que els 
documents que s’acompanyen hi siguin tots i després si s’escau demanen 
aclariments o més documents per tal de comprovar el Compte General. És 
una eina que està a disposició de tots i que reflexa exactament tota la 
comptabilitat del nostre Ajuntament i això és positiu governi qui governi i 
demostra que les coses es fan be. 
 
Intervé novament el regidor Carles Mas i diu: Només per matisar ja que cal 
ser curós amb la veritat, l’any 1989 es va aprovar la Llei d’Hisendes Locals, 
és cert de el 1986 és quan es va constituir la Sindicatura i durant tots 
aquests anys, en aquest impas es va admetre que com a representants 
legals que son de l’Estat per verificar els Comptes de l’Ajuntament, els 
interventors donaven fe del bon compliment de la normativa vigent en cada 
moment i entenc que va ser el canvi normatiu el que va fer que passés pel 
Ple com ha d’ésser i com ha de continuar essent en temps i forma que 
aquest any ho hem aconseguit per primera vegada i que durant molts anys 
desgraciadament no ha sigut així.      
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: El que no ha sigut així lo de portar el 
Compte General?, s’ha portat cada any. 
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Contesta el Sr. Carles Mas i diu: En temps i forma, no, s’ha d’enviar a la 
Sindicatura de Comptes abans de 31 d’octubre i si repassem els darrers 
plens doncs va ser una de les bases d’argumentació de moltes votacions i 
molts debats que hem tingut aquí, lamento que la memòria sigui tan curta 
que no ens recordem del darrer debat de l’any passat, ho lamento però ha 
sigut així i podem repassar els diaris de sessions. 
 
Contesta novament el Sr. alcalde dient: Pot ser que algun any s’hagi 
produït un petit retard però el que és important és que la Sindicatura de 
Comptes tingui tots els documents per avaluar realment si la comptabilitat 
municipal es porta amb cura i això és el que entenc jo que és el més 
important. Per desgràcia, hi ha molts ajuntaments que no en temps i forma 
sinó ni l’aproven i a n’en Carles dir-li que l’any 1986 un Reial Decret ja deia 
a l’article 459 que estableix i diu: “Pel coneixement examen i fiscalització i 
la gestió econòmica de les Entitats Locals es rendiran els següents 
comptes...” i entre ells, el primer és el General de Pressupostos ja des de 
l’any 1986 i el que és important és que a partir de l’any 1989 quan vaig 
entrar d’alcalde, ja es van anar aprovant els Comptes. Només per aclarir el 
que es comenta a l’al·legació, en relació a alguns expedients l’ajuntament 
feia una contractació directa, dir que de 281 expedients de despesa, només 
hi ha 18 expedients e contractació directa i que són totalment explicables,  
per exemple per contractar una orquestra per a la Festa Major no es poden 
demanar tres pressupostos ja que depèn de quina orquestra vols, l’has de 
contractar directament, la majoria són contractacions per festes o alguna 
empresa que ens fa treballs de vigilància a les exposicions que és de Sant 
Celoni i que és difícil demanar pressupostos per realitzar aquesta feina o bé 
feines regulars com arranjar les finestres d’una escola, el pressupost 
demanat ja fa tres o quatre anys era l’empresa més econòmica i que ha 
anat mantenint aquells preus, és tracta de contractes que representen un 
percentatge molt petit i que passa del màxim establert en tot cas, perquè 
nosaltres  hem reduït a la meitat, el que tenim permès de despesa directa 
amb ares a demanar tres pressupostos, a aconseguir millors preus i a una 
total transparència crec que això és bo per a l’ajuntament i per al municipi. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació del Compte General de 
l’Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l’any 2004. 
 
Atès que la Comissió de Comptes en sessió de 4 de juliol de 2005 va 
acordar exposar al públic el Compte General a efectes de reclamacions, 
reparaments o observacions. 
 
Atès que en data 10 d'agost de 2005 s’ha presentat un escrit del grup 
municipal de CiU, formulant reparaments i observacions al Compte 
General, concretament sobre la inseguretat jurídica dels procediments, 
sobres les contractacions laborals i sobre les xifres del balanç. 
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Vistos els informes emesos pel regidor de Recursos Humans, en el qual es 
justifica el procediment emprat en la contractació de personal, i pel regidor 
d’Economia, en el que es justifica el procediment emprat en la contractació 
d’obres i serveis sobre les xifres del balanç.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots 
a favor el de la regidora Lourdes Donado i els dels regidors Jordi Arenas, 
Raül Casado, Josep M. Pasqual, Josep Capote, Miquel Vega, Francesc 
Garcia, Josep M. Bueno, Ramon Segarra i Joan Castaño i 6 en contra de la 
regidora Josefa Lechuga i dels regidors Emili Bosch, Francesc Deulofeu, 
Carles Mas, Miquel Negre i Jordi Cuminal , el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de la corporació corresponent a 
l'exercici de 2004, tal com ha estat format per la Intervenció municipal.  
 
Segon.- Trametre còpia del Compte General de l’Ajuntament de Sant 
Celoni corresponent a l’exercici de 2004 a la Sindicatura de Comptes. 
 
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS 
MUNICIPALS PER TAL QUE EL LLOC WEB I LES ADRECES DE 
CORREU ELECTRÒNIC ADOPTIN EL DOMINI “.CAT”.  
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: És una bona cosa que s’hagi fet cas al que en el 
seu dia es va aprovar aquí a l’ajuntament en una moció que hi havia de 
Convergència de donar suport a aquesta Associació puntCAT per tal de 
poder tenir aquest domini i això serà realitat a final d’any  tant per als 
ajuntaments com per a la mateixa Generalitat i això és un pas endavant de 
reconeixement per haver-ho aconseguit gràcies a l’empenta i la complicitat 
de tothom que ho ha fet possible i també del govern. 
 
Intervé el regidor Jordi Cuminal i diu: Agafant-me molt en el que deia 
l’alcalde, ha dit dues coses, d’entrada no per desperdiciar la moció sinó per 
explicar una mica el que és el domini puntCAT fa referència a totes les 
pàgines web a totes les entitats que treballen amb llengua i cultura 
catalana i fa justícia al que molts determinem com a nació, és a dir que 
totes les entitats que treballen en català, és a dir tot l’entorn dels països 
catalans ens podrem identificar amb el puntCAT. Evidentment que tothom 
hi ha jugat a favor, suposo que també el govern espanyol, però en tot cas 
cal lamentar que aquesta tarda mateix el ministre Montilla ens ha denegat 
el suport per demanar el punt CT perquè així com les denominacions de 
tres lletres fan referència a la cultura, el punt CT fa referència als territoris i 
precisament en un moment en què tots ens hem posat d’acord en dir que 
som una nació, avui el govern espanyol a nivell d’Internet ha dit que no 
donarà suport a l’impuls del domini punt CT per tant en aquest sentit, 
segur que tothom hi ha posat de la seva part i per tant s’ha d’agrair, però 
com sempre alguns hi han posat més que els altres, però en tot cas la 
tendència és anar-ho superant, gràcies. 
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Intervé el Sr. alcalde i diu. Tots hem llegit aquestes declaracions, però 
sembla ésser que segons quins dominis estan reservats a estats i que 
nosaltres podem formar el que tothom té entès tal com diu l’Estatut com la 
Constitució que parlem i entenem la nació catalana dins d’un estat o 
agermanats amb un estat, tots potser no, però en el cas de l’estatut ho 
deixa força clar. 
 
Intervé el regidor Carles Mas i diu: Només per fer un aclariment, més que 
res perquè ho coneguem tots, el domini de dues xifres fa referència a 
territoris, però no necessàriament a estats sinó que fa referència a tots els 
territoris que estan codificats com a territoris postals, hi ha una llista 
aprovada per les Nacions Unides de territoris amb un codi de territori a 
nivell de correus, a nivell mundial i són aquests territoris que poden ser o 
no estats que poden tenir un domini de dues xifres. Hi ha un cas peninsular 
d’un territori que no és ni estat ni tant sols és molt més que un tros de 
pedra que és Gibraltar i té el domini GI, on per cert, moltes empreses i 
moltes associacions de Girona van a registrar el seu domini, hi ha també 
Palestina, que no és un estat reconegut però si que compta amb un domini 
i per tant de fet el que ha dit aquesta tarda el ministre Montilla, doncs ha 
faltat a la veritat per desconeixement d’un procés tècnic que reconec que 
no és fàcil conèixe’l i a més és complicat de seguir, però que sí que un estat 
pot demanar que part del seu territori sigui inclòs dins d’aquesta llista i per 
tant aleshores poder demanar a l’ICANN que és l’organisme que ha 
aconseguit el puntCAT doncs que també li concedeixi un domini de dues 
xifres i de moment tenim el puntCAT  però hauríem d’aspirar a tenir el punt 
CT com a reconeixement de nació que som.  
 
Després d’aquestes intervencions i, 
  
Atès que l’aprovació del domini “.cat” per part de la Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers (ICANN) és una notícia d’una 
extraordinària importància, ja que per primer cop la comunitat cultural 
catalana podrà disposar d’un domini propi a Internet. 
 
Atès que amb aquesta aprovació es donava resposta a la voluntat 
expressada per la societat catalana mitjançant l’Associació Puntcat, entitat 
impulsora del reconeixement internacional de la realitat catalana. 
 
Per això, atès que la Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN) va autoritzar el passat divendres 16 de setembre la 
creació del domini “.cat” per a la comunitat cultural i lingüística catalana a 
la xarxa.  
 
Atès que el nou domini “.cat” pot ser utilitzat per qualsevol institució, 
empresa, o particular que formi part de la comunitat cultural catalana.  
 
Atès que aquest domini pot ser, doncs, un punt de trobada comú per a les 
pàgines web que ara usen dominis diversos (“org”, “.net”, “.es”). 
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Atès que, entenent que la substitució no es podrà realitzar de forma 
immediata, sinó que necessitarà passar els tràmits preceptius per a la 
incorporació d’aquest nou domini. 
 
A proposta dels grups municipals de l’Ajuntament de Sant Celoni, per 
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Tant bon punt sigui possible, l’Ajuntament de Sant Celoni en el 
seu conjunt afegirà el domini “.cat” als llocs web municipals, esdevenint 
aquest el domini de referència en la presència del consistori a la xarxa. 
 
Segon.- Paral·lelament, se substituiran les adreces electròniques dels 
treballadors i càrrecs electes municipals, per tal de que aquestes incorporin 
el domini “.cat”. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a tots els grups del Parlament, a la 
Generalitat de Catalunya, a les associacions municipalistes de Catalunya i a 
la Fundació PuntCAT. 

-------------------- 
 
Seguidament intervé el Sr. alcalde i diu: Abans de passar al control de 
l’equip de govern, hi ha una moció d’urgència que es presenta 
conjuntament per part de tots els grups municipals sobre el Nou Estatut i 
que s’ha consensuat. 
 
A continuació es vota la urgència de la moció per UNANIMITAT. 
 
Seguidament el regidor Jordi Arenas passa a llegir la següent moció: 
 
MOCIÓ CONJUNTA DE LA TOTALITAT DELS GRUPS MUNICIPALS EN 
SUPORT A L’ESTATUT DE CATALUNYA 
 
Atès que el Parlament de Catalunya, després de més de 18 mesos de 
treball, aprovà el passat 30 de setembre el Nou Estatut per àmplia majoria 
amb el suport de 120 dels 135 diputats del Parlament de Catalunya. 
 
Atès que la reforma de l’Estatut és una demanda cívica i política present en 
la majoria de programes electorals dels partits amb representació al 
Parlament de Catalunya. 
 
Atès que el nou estatut suposa un avanç molt significatiu per a l’autogovern 
de la nació catalana i representa la voluntat i el desig de la societat 
catalana de disposar d’un major nivell d’autogovern i d’un sistema de 
finançament just que aminori el dèficit fiscal de Catalunya.  
 
Atès que el nou Estatut, representa un increment de competències, i per 
tant, d’autogovern, que reivindica part de les mateixes com a drets 
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històrics inherents a la nostra condició de nació. I en especial a l’avanç que 
fa en aspectes socials i econòmics. 
 
Atès que el nou Estatut incorpora un model de finançament bo i ambiciós 
per a Catalunya que ens ha de permetre seguir creixent i progressant com 
a país.   
 
Atès que el nou Estatut aprovat pel Parlament ha de ser debatut i aprovat 
en els propers mesos pel Congrés dels Diputats a Madrid. 
 
A proposta de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Celoni, per 
UNANIMITAT el ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni al nou 
Estatut. 
 
Segon.- Agrair a tots els líders de les forces parlamentàries de Catalunya 
i a totes les diputades i diputats, la feina realitzada durant aquests mesos 
que ha permès aprovar el nou Estatut al Parlament. 
 
Tercer.- Agrair que el Parlament de Catalunya hagi estat sensible a les 
peticions que s’havien fet des de l’Ajuntament de Barcelona perquè en 
l’articulat del nou Estatut es declarés Barcelona com a capital de Catalunya 
i per tant es reconegués la seva singularitat com a municipi. 
 
Quart.- Demanar als grups polítics que han donat suport al nou Estatut 
que mantinguin la unitat d’acció al Congrés dels Diputats. 
  
Cinquè.- Adherir-se a les campanyes cíviques i institucionals que en un 
futur es puguin organitzar en suport del nou Estatut. 
 
Sisè.- Fer arribar el present acord als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la mesa del Parlament, al President de la Generalitat, als 
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, a la mesa del Congrés dels 
Diputats i al President del govern espanyol. 
 
Seguidament intervé el regidor Jordi Cuminal i diu: Només una breu 
apreciació i potser parlant més en nom de la generació de la qual alguns 
formem part, que s’ha discutit molt si aquest Estatut era d’en Maragall o 
d’en Mas o d’en Carod o de qui sigui i nosaltres sempre defensem que 
aquest Estatut és dels joves, perquè qui ha de desenvolupar més etapes de 
la seva vida mentre duri la vigència d’aquest Estatut som la gent jove, i en 
aquest sentit han aparegut pancartes i hi ha hagut clams populars 
demanant que entre tots guanyéssim el Nou Estatut i en aquest sentit fins i 
tot perquè tots estiguéssim d’acord amb aquesta moció, nosaltres hem 
retirat algunes exigències que crèiem que hi havia de constar, però el que 
si que m’agradaria expressar doncs és això, que si hem demanat entre tots 
que guanyem el Nou Estatut, el que ens agradaria demanar és que ara no 
el perdem i que en aquest sentit, si s’han respectat les regles del joc que 
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s’havien posat, que era que hi hagués consens i que entrés dins del marc 
constitucional doncs també demanaríem que no es retallés a Madrid i que 
per tant aquesta vigorositat, i de fet era una cosa que volíem que constés 
però entenem que valia la pena que tots hi estiguéssim d’acord i pensant 
sobretot amb les generacions que hem de desenvolupar el nostre projecte 
en aquest nou Estatut no es retalli començant per l’article 1, en el qual hem 
expressat la voluntat de reconeixe’ns com a Nació de la qual es desprenen 
drets jurídics als quals no renunciem. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Sí, la mateixa moció em sembla que 
fa èmfasi al gran acord de gairebé el 90% del Parlament de Catalunya, que 
això és el més important que hi pot haver i és el que ens ha de fer 
avaladors a que s’entengui i hi hagi diàleg i pugui sortir l’Estatut al final del 
Congrés dels Diputats sigui assumible per als catalans, per a tots nosaltres, 
i això segurament ha d’ésser un esforç dels quatre grups que van votar a 
favor en el Parlament de Catalunya de dialogar, d’intentar fer entendre el 
que volem i que no passi el que està passant d’aquesta caverna que està 
sortint fins i tot de demanar eleccions anticipades, com si això fos que 
s’acaba el món, i això, crec que tots tenim prou seny com per dialogar però 
fer èmfasi en què és el que volem el que ha sortit al Parlament i això ho 
esperem tots, una mica segurament per avançar i malgrat que tindrem 
pressions fins que s’aprovi definitivament però per això, tinc entès que 
s’avança fins i tot 20 dies el Ple del Congrés de Diputats per tal que no 
creixin més tots aquests comentaris d’aquesta gent que no entén un estat 
plural que és el que diu el President del Govern i que realment ens ho volen 
fer passar malament, volen mobilitzar 700.000 persones etc. i volen fer por 
al poble sense informar-lo, que és el pitjor que hi pot haver quan no es té 
la informació que es pot manipular el que han aprovat els nostres 
Parlamentaris.     
 
10.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DEL 
DARRER PLE ORDINARI. 
 
L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la següent correspondència 
rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la corporació se’n 
dóna per assabentada: 
 

 Un escrit del president de la Diputació de Barcelona, Sr. Celestino 
Corbacho,  comunicant la concessió a l’Ajuntament de Sant Celoni 
d’una subvenció d’import 12.000 € per a la redacció del projecte 
titulat “Plans de manteniment de les instal·lacions esportives de Sant 
Celoni”, a contractar per la pròpia Diputació, en el marc 
d’atorgament d’ajuts de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, 
quadrienni 2004-2007. 

 
 Un escrit del president delegat de l’Àrea de Cultura de la Diputació 

de Barcelona comunicant la concessió a l’Ajuntament de Sant Celoni 
d’una subvenció d’import 8.746 € per a l’actuació Arts visuals: cicle 
d’exposicions, en el marc d’atorgament d’ajuts per a activitats i 
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serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, quadrienni 2004-
2007. 

 
 Un escrit de la presidenta delegada de l’Àrea de Medi Ambient de la 

Diputació de Barcelona comunicant la concessió a l’Ajuntament de 
Sant Celoni d’una subvenció d’import 5.000 € per a l’actuació Pla 
d’eficiència energètica a les instal·lacions municipals, en el marc 
d’atorgament d’ajuts per a activitats i serveis de Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat, quadrienni 2004-2007. 

 
 Una carta de l’empresa GISA (Gestió d’Infraestructures SA) 

informant de l’adjudicació de les obres de millora del nus d’enllaç 
entre l’autopista AP-7 i les carreteres C-35 i C-61, les quals van 
iniciar-se el passat mes de setembre i tenen una durada prevista de 
12 mesos. 

 
 Una carta de la Secretaria General de la Joventut comunicant 

l’atorgament a l’Ajuntament de Sant Celoni d’una subvenció total de 
9000 € per a diversos projectes per a joves elaborats en el marc del 
Pla nacional de joventut de Catalunya. 

 
 Un escrit del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

informant de la Resolució de 8 de juliol d’enguany per la que 
s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del Centre 
municipal de formació d’adults Baix Montseny. 

 
 Una carta del Sr. Joan Figuera, fins ara cap de l’Àrea Bàsica Policial 

de Granollers, informant del seu nomenament com a nou intendent 
de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra a la Regió 
Metropolitana de Barcelona. 

 
 Una carta del Sr. Lluís Estapé comunicant el seu nomenament com a 

cap de l’Àrea Bàsica Policial de Granollers, després d’una etapa com 
a sotscap de la mateixa comissaria dels Mossos d’Esquadra de 
Granollers. 

 
 Un escrit de la Sra. Esther Mitjans Perelló informant del seu recent 

nomenament com a directora de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades. 

 
 Una nota del gabinet del President de la Generalitat de Catalunya 

acusant recepció de la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Celoni en sessió de 26 de juliol de 2005 sobre la compatibilitat 
del SOVI i de les pensions de viduïtat. 

 
 Una carta del president de la Federació Catalana de Ciclisme agraint 

la col·laboració i les facilitats donades per l’Ajuntament de Sant 
Celoni en l’organització de la marxa cicloturista “VI Pujada al Turó de 
l’Home” celebrada el passat 4 de setembre. 
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 Un escrit de la secretària del Patronat Català Pro Europa agraint a 

l’Ajuntament de Sant Celoni i a la biblioteca L’Escorxador la seva 
voluntat de continuar formant part de la Xarxa de centres 
d’informació europea ubicats a les biblioteques de tot el territori de 
Catalunya. 

     
 
11.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L'ALCALDIA I PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS 
MESOS DE JULIOL, AGOST I SETEMBRE D’ENGUANY. 
 
L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions 
dictades durant el mes de JULIOL, AGOST I SETEMBRE de 2005, i la 
corporació se’n dóna per assabentada: 
 
LLISTA DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DEL MES DE JULIOL DE 2005 
 
Dia Descripció 
01 Autoritzant la celebració d’una bicicletada al Casal Quico Sabaté 
01 Autoritzant la projecció d’una pel·lícula al Casal Quico Sabaté 
01 Contractació d’un peó  
01 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris 
01 Autoritzant canvi de titularitat d’una activitat de bar del carrer Anselm Clavé, 8 
01 Autoritzant la instal·lació de taules i cadires a la pl. de la Vila al Cabernet 
01 Aprovant una despesa per a publicitat de l’acampada jove 
01 Aprovant una liquidació d’una parada del mercat setmanal 
01 Aprovant una liquidació d’una parada del mercat setmanal 
01 Aprovant una liquidació d’una parada del mercat setmanal 
01 Aprovant un canvi de nom d’una parada del mercat setmanal 
01 Aprovant un canvi de nom d’una parada del mercat setmanal 
01 Donant de baixa una liquidació d’una parada del mercat setmanal 
01 Aprovant el canvi nom d’una parada del mercat setmanal 
01 Alta padró d’habitants 
01 Alta padró d’habitants 
01 Concessió de drets funeraris a P.F. Terradas 
01 Aprovant una despesa per diferents material per a la Festa Major 
04 Facilitant fotocòpia d’un expedient a S.Novell 
04 Concessió d’una bestreta a una treballadora 
04 Contractació d’una administrativa per portar tasques a l’àrea de Presidència 
04 Aprovant una liquidació d’una parada del mercat setmanal 
04 Desestimant la sol·licitud de retorn d’una liquidació per ocupació de via pública  
04 Aprovant l’oferta de M. Carme Pujol d’abonament de 42,07€ per tona de llenya 

recollida procedent de la urbanització Boscos del Montnegre 
04 Alta padró d’habitants 
04 Aprovant una despesa per a la instal·lació de 4 dispensadors d’aigua al Camp 

d’Esports de Can Sans i a la Biblioteca 
04 Afegint unes esmenes al projecte de reparcel·lació UASU 57 
04 Afegint unes esmenes al projecte de reparcel·lació UASU 58 
04 Acceptant la justificació d’una subvenció concedida a l’ADF Forestec 
05 Aprovant una despesa per al lloguer de la moqueta per a les pistes d’atletisme 
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05 Concessió llicència de primera ocupació a J.M. de las Heras 
05 Alta padró d’habitants 
05 Alta padró d’habitants 
05 Alta per omissió al padró d’habitants 
06 Aprovant una despesa d’assegurança Nossan Patrol 
06 Aprovant una despesa d’assegurança remolc 
06 Aprovant una despesa assegurança R.Civil  electricista 
06 Prenent coneixement informe Intervenció rebuts Escola d’Adults 
06 Autorització a Gas Natural 
06 Aprovant una liquidació d’una parada del mercat setmanal 
06 Aprovant una liquidació d’una parada del mercat setmanal 
06 Aprovant contractes publicitat Radio Sant Celoni 
06 Aprovant liquidacions taxa tancament de carrers 
06 Alta padró d’habitants 
06 Alta padró d’habitants 
06 Baixa padró d’habitants 
07 Prenent coneixement de la celebració de diferents actes al Càmping Aqua Alba 
07 Aprovant una despesa assegurança nova motocicleta 
07 Encomanant la direcció de les obres dels carrers Artesania i Agricultura a Sergi 

Rodríguez 
07 Encomanant la direcció de les obres del recorregut de la Porta de Llevant a F. Peña 
07 Autoritzant a J.Mack a portar a terme una actuació a la Pl. de la Vila 
07 Concessió llicència de primera ocupació a M.Salvañà 
07 Aprovant expedient per a la conclusió d’un contracte d’edició de l’obra “Can de la 

Devastació” 
07 Aprovant expedient per a la conclusió d’un contracte d’edició de l’obra “El 

Taxidermista” 
07 Aprovant liquidacions taxa ocupació via pública juny 
07 Alta padró d’habitants 
07 Alta padró d’habitants 
07 Alta padró d’habitants 
07 Alta per omissió al padró d’habitants 
07 Afegir unes esmenes al projecte de reparcel·lació de la UASU 48 
08 Baixa al padró d’habitants 
08 Prenenet coneixement informe intervenció Copa Futbol Sala 
08 Requeriment a CISSA per a l’execució d’unes obres que manquen a l’Ateneu 
08 Alta padró d’habitants  
08 Alta padró d’habitants 
08 Alta padró d’habitants 
08 Alta padró d’habitants 
11 Aprovant definitivament bases reguladores convocatòria de subvencions 
11 Concessió llicència d’activitats a Promotora Nova Bosch 
11 Concessió llicència d’activitats a Solucinves SL 
11 Concessió llicència d’obres a M.T.Jiménez 
11 Prenent coneixement informe Intervenció entrades programació primavera Ateneu  
11 Concessió d’ajornament i fraccionament liquidació C.Especials a Ismael Ortíz 
11 Alta padró d’habitants 
11 Alta padró d’habitants 
11 Alta padró d’habitants 
11 Aprovant una despesa col·locació tanca al Pallerola 
11 Alta per omissió al padró d’habitants 
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11 Contractant amb Dornier el manteniment de 12 aparells expenedors de tiquets 
11 Aprovant una despesa treballs de pintura Camp Municipal d’Esports 
11 Aprovant despesa reparació vehicle tot terreny 
11 Aprovant despesa senyalització horitzontal diversos carrers 
11 Aprovant despesa subministrament 3 uniformes de gala comandaments P.Local 
12 Autorització per portar a terme diferents actes al carrer Sant Roc Casal Quico 

Sabaté 
12 Contractació d’un Administratiu equipament xarxa de telefonia i comunicació a 

l’edifici de l’Ajuntament 
12 Concessió llicència de gual a S. Alsina 
12 Contractació de tres persones per a la Biblioteca com a personal laboral fix. 
12 Retornant un dipòsit en concepte de dipòsit de runes a J.Rovira 
12 Desestimant la reclamació formulada per A. Alvarado 
12 Desestimant la reclamació formulada per J.Casanovas 
12 Aprovant la concessió d’una subvenció a la UBIC per al Pla de Dinamització 

Comercial 
12 Alta padró d’habitants 
12 Alta padró d’habitants 
12 Alta padró d’habitants 
12 Alta padró d’habitants 
12 Concessió drets funeraris a P. Jo 
13 Concessió llicència d’activitats a Peluso 
13 Autoritzant la celebració d’un sopar de veïns al carrer Girona la nit de S.Joan 
13 Aprovació definitiva del Pla de Prevenció d’Incendis 
13 Aprovació d’una despesa per l’organització de la seguretat a l’Acampada Jove 
13 Alta padró d’habitants 
13 Alta padró d’habitants 
13 Baixa padró d’habitants 
13 Alta per omissió al padró d’habitants 
14 Autoritzant a JERC per tal que puguin portar a terme l’Acampada Jove 2005 
14 Habilitació de Secretària accidental per assistència a una Junta de Govern Local 
14 Contractació de dos peons per recolzament en l’organització de l’Acampada Jove 
14 Aprovant una despesa per obres de reasfaltat del c/Grup Escolar 
14 Aprovant una despesa per obres de reasfaltat del carrer Major 
14 Aprovant una despesa per obres de reasfaltat dels carrers Dos de Maig i Rajoleria 
14 Retorn d’un dipòsit urbanístic d’obres a R.Pascual 
14 Autorització per posar taules i cadires a la Granja Sot de les Granotes 
14 Alta padró d’habitants 
15 Aprovant una despesa per a la compra de material de jardineria 
15 Concessió llicència d’obres a R. Pascual 
15 Adjudicació d’un contracte per a la redacció del Pla de Centre de la Batllòria a EAUX  
15 Concessió d’una subvenció a la Junta de Compensació Boscos de Montnegre per 

enllumenat 
15 Alta padró d’habitants 
15 Alta padró d’habitants 
15 Baixa padró d’habitants 
15 Baixa padró d’habitants 
15 Aprovant una despesa per a la contractació de treballs de redacció d’un estudi per 

a la passera de la Batllòria 
15 Aprovant una despesa per lloguer d’un equip de so i llum per a l’organització d’una 

activitat del Tritó 
15 Aprovant una relació de factures 
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18 Concessió d’una bestreta a un treballador 
18 Autorització per fer una sessió fotogràfica a Insitu 
18 Concessió d’una pròrroga per fer un enderrocament a J.Riera 
18 Desestimant les al·legacions de J. Riera 
19 Contractació d’un auxiliar administratiu per a l’àrea d’Entorn 
19 Alta per omissió al padró d’habitants 
19 Aprovant una despesa per diferents treballs al pavelló municipal 
19 Incoació d’expedient ordenant al propietari d’un immoble el compliment de les 

mesures de seguretat i higiene 
19 Denegant la sol·licitat formulada per J. Coll 
19 Aprovació definitiva del projecte de reforma interior del local del carrer M. Mateu de 

la Batllòria 
19 Alta padró d’habitants 
19 Alta padró d’habitants 
19 Alta padró d’habitants 
19 Alta padró d’habitants 
19 Alta per omissió al padró d’habitants 
19 Alta per omissió al padró d’habitants 
20 Autorització a Enher 
21 Autorització a Enher 
21 Concessió llicència de gual a L. Deumal 
21 Autorització a Gas Natural 
21 Autorització a Gas Natural 
21 Autoritzant a la Policia a retirar un vehicle de la via pública 
21 Alta padró d’habitants  
21 Alta padró d’habitants 
21 Baixa padró d’habitants 
21 Concessió de drets funeraris a J.Bautista 
22 Delegació e competència per signatura de factures a l’àrea de Comunitat 
22 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris 
22 Alta padró d’habitants 
22 Alta padró d’habitants 
22 Baixa padró d’habitants 
22 Alta per omissió al padró d’habitants 
22 Concessió de drets funeraris a J.L. Platero 
22 Aprovant certificació dels treballs de reposició de lluminàries a la urb. Royal Park 
25 Autoritzant la cessió d’ús d’uns cabals d’aigua a Riells i Viabrea 
25 Concessió llicència d’activitats a C. Barcelonesa 
25 Incoació d’expedient per a la modificació del contracte d’obres del Safareig 
25 Autorització a la Policia per retirar un vehicle de la via pública 
25 Reconeixement de serveis a una treballadora 
25 Alta padró d’habitants 
25 Alta padró d’habitants 
25 Alta per omissió al padró d’habitants 
26 Aprovació inicial dels Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació 

Torrent del Virgili 
26 Aprovació inicial dels Estatuts i bases d’actuació de la Junta de Compensació de 

Can Caseta  
26 Concessió de gratificacions a diferent personal 
26 Concessió llicència d’obres a P. Fradera 
26 Concessió llicència d’obres a R. Escrig 
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26 Autorització a la Policia per retirar un vehicle de la via pública 
26 Aprovant el Pla de Seguretat i Salut de les obres pendents de les Pistes de Petanca 

de les Torres 
26 Adjudicació d’un contracte d’edició de l’obra El Taxidermista a Viena Edicions 
26 Adjudicació d’un contracte d’edició de l’obra Cant de la Devastació a Viena Edicions 
26 Concessió d’un complement de productivitat a diferent personal 
26 Desestimant el recurs de reposició interposat per Derivados Forestales SA 
26 Concessió pròrroga reserva de via pública a L.Sala 
26 Aprovant liquidació taxa mercat setmanal 
26 Aprovant liquidació taxa mercat setmanal 
26 Aprovant liquidació taxa mercat setmanal 
26 Desestimant sol·licitud de baixa del padró d’escombraries 
26 Acceptant la justificació d’una subvenció atorgada a l’AAVV de les Borrelles 
26 Acceptant la justificació d’una subvenció atorgada a la Junta de Compensació Royal 

Park 
26 Aprovant una factura de la Depuradora 
26 Aprovant liquidació entrada de vehicles  
26 Concessió de subvenció per arranjament de façanes 
26 Alta padró d’habitants 
26 Alta padró d’habitants 
26 Alta padró d’habitants 
26 Aprovant una despesa per al subministrament i col·locació de banderoles de 

F.Major 
26 Alta per omissió al padró d’habitants 
26 Concessió d’una bestreta a un treballador 
27 Concessió llicència de gual a F. Ramírez 
27 Adjudicació d’un contracte per al subministrament de mobiliari per al Safareig a 

ALRAVASA 
27 Aprovant diferents projectes d’obres i serveis 
27 Alta per omissió al padró d’habitants 
28 Concessió llicència d’activitats a O.Boix 
28 Notificant el tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial 
28 Alta padró d’habitants 
28 Alta padró d’habitants 
28 Alta per omissió al padró d’habitants 
28 Alta per omissió al padró d’habitants 
28 Concessió de drets funeraris a D. Soler 
29 Concessió de beques de menjador escolar 
29 Aprovant certificació 3 i última de Deumal per obres del carrer Fogars 
29 Aprovant certificació 5 de Hormigones Proyectados per obres del Dipòsit del Turó 
29 Contractació d’un peó per treballs de manteniment d’obres 
29 Denegant aprovació inicial projecte Pla Parcial Sector P-4 Riera de Can Planes de la 

Batllòria  
29 Aprovant una despesa pel lloguer d’una carpa per a la Festa Major de la Batllòria 
29 Concessió llicència d’obres a Givaudan Ibèrica SA 
29 Habilitació de Secretaria per a les vacances d’agost 
29 Aprovant una despesa pels treballs d’arranjament d’un solar al carrer Tordera de 

LB 
29 Concessió de subvencions d’IBI per a famílies nombroses 
29 Autorització per posar taules i cadires al bar El Diari de Sance 
29 Aprovant liquidació cànon 1r trim. 2005 de Sorea 
29 Aprovant una concessió d’una subvenció al GRIMM 
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29 Alta padró d’habitants 
29 Baixa padró d’habitants 
29 Aprovant una despesa treballs de condicionament del Camp de Futbol de Can Sans 
29 Aprovant una despesa treballs de condicionament del Camp de Futbol de la 

Batllòria 
29 Alta per omissió al padró d’habitants 
29 Aprovant una despesa pel lloguer de 2 escenaris per a la Festa Major 
29 Aprovant relació de factures 
31 Canvis de domicili 

 
LLISTA DE RESOLUCIONS DEL REGIDOR DE SEGURETAT 
CIUTADANA DEL MES DE JULIOL DE 2005 
 

04 Arxiu resolució Sr. Miguel Gómez Lassance 
08 Desestimar resolució Sra. Ana Hermoso Morales 
08 Estimar resolució A.R.A. SO, S.C.P. 
08 Desestimar resolució  Sr.Abdelaziz Regrag 
08 Desestimar resolució Sr.Agusti Lluch i Canut 
08 Desestimar resolució Sr.Alfredo Guirado Balsera 
08 Estimar resolució Sra.Anna Soler Lafollie 
08 Desestimar resolució Sr.Antonio Berenguer Clapera 
08 Estimar resolució Sr.Antoni Pujol Forn 
08 Estimar resolució Sr.Antoni Pujol Forn 
08 Estimar resolució Sra.Antonia Montal Nicolau 
08 Desestimar resolució Sr.Antonio Masso Llado 
08 Estimar resolució Sra. Bernarda Miro Falco 
08 Desestimar resolució Sra.Carme Valls Busquets 
08 Estimar resolució Sra. Carmen Alvarez Moreno 
08 Desestimar resolució Sra. Carmen Garcia Recio 
08 Estimar resolució Sra.Dolors Sánchez Moron 
08 Desestimar resolució Sr.Emilio Vives Ginesta 
08 Estimar resolució Sra.Enriqueta Garcia López 
08 Desestimar resolució Sr.Esteban Vila Castañe 
08 Estimar resolució Sr.Esteve Miró Congost 
08 Estimar resolució Sr.Felipe Valcarcel Cabrejas 
08 Estimar resolució Sra.Fina Pascual Moles 
08 Estimar resolució Sr.Florenci Bover Busquets 
08 Estimar resolució Sr.Francesc Juhe Gelma 
08 Desestimar resolució Sr.Francisco Esteve Barca 
08 Desestimar resolució GE Capital Largo Plazo S.L. 
08 Estimar resolució Sra.Gemma Garcia Mañas 
08 Desestimar resolució Sra. Griselda Postigo Barranco 
08 Estimar resolució Sra.Guadalupe Espinosa Garcia 
08 Estimar resolució Sr.Horacio López Muñoz 
08 Desestimar resolució Sr.Ignasi Platero Oms 
08 Desestimar resolució Sr.Isaac López Muñoz 
08 Estimar resolució Sr.Isaac Lopez Muñoz 
08 Estimar resolució Sra.Isabel Escapa Losada 
08 Estimar resolució Sra.Isabel Martinez Arrabal 
08 Estimar resolució Sr.Jeroni Becerra Ramos 
08 Desestimar resolució Sra.Jessica Vazquez Avalos 
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08 Estimar resolució Sr.Joan Castro Rodríguez 
08 Desestimar resolució Sr.Joan Cros Vilar 
08 Desestimar resolució Sr.Joan Matas Lloret 
08 Desestimar resolució Sr.Joan Matas Lloret 
08 Estimar resolució Sra.Joaquima Cullell Muntasell 
08 Estimar resolució Sr.Jonathan Ruiz Martín 
08 Desestimar resolució Sr.Jordi Bonilla De La Vega 
08 Desestimar resolució Sr.Jordi Herrera Leal 
08 Estimar resolució Sr.Jordi Pursals Garcia 
08 Estimar resolució Sr.Jordi Riera 
08 Desestimar resolució Sr.Jose Antonio Gonzalez Pajuelo 
08 Estimar resolució Sr.José Casanova Lanza 
08 Desestimar resolució Sr.Jose Miguel Rodríguez Gordo 
08 Estimar resolució Sr.José P.Babío Carazo 
08 Estimar resolució Sr.José Sánchez Garrido 
08 Estimar resolució Sr.Joseph Oriol Monraba Doménech 
08 Desestimar resolució Sr.Juan Cortina Crous (DIRECT RECURSOS) 
08 Desestimar resolució Sr.Joan Cortina Crous (DIRECT RECURSOS) 
08 Estimar resolució Sr.Juan Mandrion Benitez 
08 Estimar resolució Sr.Juan Trabal Puig 
08 Estimar resolució Sra. Juana Isla Fernández 
08 Desestimar resolució Sr.Kamal El Baghdadi 
08 Estimar resolució Sra.Laia Boada Puchol 
08 Estimar resolució Sra.Laura Cobos Avila 
08 Desestimar resolució Sra.Laura Fuste Andreu 
08 Desestimar resolució Sra. Llum Bres Julbe 
08 Estimar resolució Sra.Luz Omaira Piedrahita Restrero 
08 Desestimar resolució Sra.MªAngeles Domínguez Rodríguez 
08 Estimar resolució Sra.MªDolores Marfil Jiménez 
08 Desestimar resolució Sra.MªRosa Pujol Balleste 
08 Estimar resolució Sra.Magdalena Castells Roig 
08 Estimar resolució Sra.Manuela Sánchez Galan 
08 Estimar resolució Sra.Maria Bonjoch Giró 
08 Estimar resolució Sra.M.del Puig Llovera Abad 
08 Estimar resolució Sra.Maria Monica Bellavista Vega 
08 Desestimar resolució Sra.Maria Barnola Pascual 
08 Estimar resolució Sra.Maria Teresa Monraba Sarrablo 
08 Estimar resolució Sra.Maria Trinidad Pérez Fernández 
08 Estimar resolució Sra.Mariona Fugarolas Ferrer 
08 Estimar resolució Sra.Mercè Canudas Fontanet 
08 Estimar resolució Sra.Mercè Monsonis Santameria 
08 Desestimar resolució Sra.Mercè Tarridas López 
08 Estimar resolució Sra.Mercedes Salmerón Espin 
08 Desestimar resolució Sr.Miquel Andres Osorio 
08 Desestimar resolució Sr.Miquel Deulofeu Casas 
08 Estimar resolució Sra.Montserrat Pérez Zamora 
08 Estimar resolució MONTSENY MOTORS S.L. 
08 Desestimar resolució Sra.Montserrat Lloret Espinas 
08 Estimar resolució Sra.Núria Comellas Torndelacreu 
08 Desestimar resolució Sr.Pau Balague López 
08 Desestimar resolució Sr.Pedro Ubach Morales 
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08 Estimar resolució Sr.Pere J.Oms Bosch 
08 Estimar resolució Sra.Rosa Mª Cuadras Soler 
08 Desestimar resolució Sr.Salvador Pages Brugada 
08 Desestimar resolució Sr.Samuel Martinez Florentin 
08 Estimar resolució Sra.Sandra López Membrives 
08 Desestimar resolució Sr.Santiago Cardenas Fernández 
08 Desestimar resolució Sr.Santiago Crespo Garcia 
08 Desestimar resolució Sr.Jose Mª Reyes Rodríguez 
08 Estimar resolució Sra.Sonia Gonzalvo Sánchez 
08 Estimar resolució Sra.Susan Hernández Hernández 
08 Estimar resolució Sra. Susana Albert Ruiz 
08 Estimar resolució Sr.Walter Rene Forero Mercado 
14 Estimar resolució Sr.Abdelhamid El Majdoub 
14 Desestimar resolució Sr.Andreu Garriga Arenas 
14 Desestimar resolució Sr.Angel Antonio Arredondo Padilla 
14 Desestimar resolució Sra. Angela Grau Tarrago 
14 Desestimar resolució Sra.Antonia C.Delgado Melendo 
14 Desestimar resolució Sr.Antonio Guerrero Campoy 
14 Desestimar resolució Sr.Bartolomé Valls Codony 
14 Desestimar resolució Sr.David Mora Losada 
14 Desestimar resolució Sra.Elisabeth Vela Costa 
14 Desestimar resolució Sr.Feliu Llorca Pascual 
14 Desestimar resolució Sr.Francisco Gómez Cabrillana 
14 Desestimar resolució Sr.Jaume Falguera Bague 
14 Desestimar resolució Sr.Joan Codina Ramos 
14 Desestimar resolució Sr.Joan Valls i Deulofeu 
14 Desestimar resolució Sr.Jordi Valls Sebastia 
14 Desestimar resolució Sra.Josefa Oliveras Vela 
14 Desestimar resolució Sr.Joseph Camps Adrobau 
14 Desestimar resolució Sr.Joseph Mª Casas Massaguer 
14 Desestimar resolució Sr.Juan Carlos Simaro Gómez 
14 Desestimar resolució Sr.Leonardo Vidal Encaje 
14 Desestimar resolució Sra.MªAngels Lloret Espinas 
14 Desestimar resolució Sr.Manuel Gutierrez Lachica 
14 Desestimar resolució Sr.Manuel Moron Ortiz 
14 Desestimar resolució Sr.Manuel Orellana Rodríguez 
14 Desestimar resolució Sr.Marc Estrada Vall 
14 Estimar resolució Sra.MªAscencion Paz Moreno 
14 Desestimar resolució Sra.MªDolores Ruiz Gracia 
14 Desestimar resolució Sra.Marta Caparros Pascual 
14 Desestimar resolució Sr.Matias Martinez Llana 
14 Desestimar resolució Sra.Mercedes Fernández Molina 
14 Desestimar resolució Sra.Montse Aranda Sánchez 
14 Desestimar resolució Sra.Montse Pacheco Julia 
14 Desestimar resolució Sr.Rafael Adrian Rochel 
14 Desestimar resolució Sr.Rafael Nicasi Sánchez 
14 Estimar resolució Sra. Rosa Badia Royes 
14 Desestimar resolució Sra.Salome Sánchez Soley 
14 Desestimar resolució St.Santiago Moreno Marin 
14 Desestimar resolució Sr.Santiago Sibina Bellvehi 
14 Desestimar resolució Sra.Sílvia Del Amo Rico 
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14 Desestimar resolució Sr.Tahiri Najim 
14 Desestimar resolució Sr.Xavier Domínguez Martinez 
14 Desestimar resolució Sra. Yolanda Ramos Palacios 
19 Desestimar resolució Sr.Jordi Sanuy Orellana 
19 Desestimar resolució Sr.Marc Molina Sandoval 
19 Desestimar resolució MªGloria Coll Sibina 
19 Desestimar resolució Miquel Riera Albert 
20 Desestimar resolució Sra. Encarna Fernández Martín 
20 Desestimar resolució Sr.Francesc Pascual Olive 
20 Desestimar resolució Sr.Jorge Torra Vendrell 
20 Desestimar resolució Sr.Manuel Llorens Vidiella 
20 Desestimar resolució Sra.Maria Ramos Aguila 
20 Desestimar resolució Sr.Antonio Simoes Cabanelas 
20 Desestimar resolució Sr.Daniel Font Rey 
20 Estimar resolució Sr.Enrique Gutierrez Lozano 
20 Desestimar resolució Sr.Esteve Tapies Morato 
20 Estimar resolució Sr.Francesc X.Farres Lucia 
20 Desestimar resolució Sra.Helena Armengol Puig 
20 Estimar resolució Sra.Helena Martinez-Pons 
20 Desestimar resolució Sr.Joan Cortina Crous 
20 Estimar resolució Sr.Jordi Cassa Vinardell 
20 Estimar resolució Sr.Jose Manuel Martinez Garcia 
20 Desestimar resolució Sr.Jose Serrano Costa 
20 Arxiu resolució Sr.Joseph Pujol Villamala 
20 Estimar resolució Sr.Joseph Tarrides Gispert 
20 Estimar resolució Sr.Juan Mena Rodríguez 
20 Desestimar resolució Sr.Juan Pascual Juli Ribas 
20 Desestimar resolució Sr.Juan Pascual Juli Ribas 
20 Estimar resolució Sra. MªEmilia Barrios Martinez 
20 Estimar resolució Sr.Manuel Romero Clemente 
20 Estimar resolució Sra.MªDolors Cot Gene 
20 Desestimar resolució Sr.Martín Barnils Viñas 
20 Desestimar resolució Sr.Montserrat Paituvi Roig 
20 Estimar resolució Sr.Noemí González Escribano 
20 Resolució LOT 504 
20 Desestimar resolució Sra.Rosa Mª Pujol Balleste 
20 Estimar resolució Sra.Sílvia Lechon Barril 
20 Estimar resolució Sr.Víctor Cuevas Garcia 
21 Estimar resolució Sr.Angel Cardaba Fernández 
21 Desestimar resolució Sra.Anna Giro Villegas 
21 Desestimar resolució Sr.Antonio Sánchez Lirola 
21 Estimar resolució Sra.Dominica Atanes Matias 
21 Estimar resolució Sr.Gastao Antonio Navio De Queiroz 
21 Desestimar resolució Sr.Jordi Rodríguez Belmonte 
21 Desestimar resolució Sr.Julio Aguilar Piña 
21 Desestimar resolució Sra.MªGlória Coll Sibina 
21 Desestimar resolució Sr.Manuel Fco.Barrera 
21 Estimar resolució Sr.Manuel Palacios Vargas 
21 Desestimar resolució Sra.Maria Teresa Ruz Rojo 
21 Desestimar resolució Sr. Mateo Barquero Rodriguez 
21 Desestimar resolució Sra Mireia Ribas Cruz 
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21 Estimar resolució Sra. Nuria Amado Seres 
21 Estimar resolució Sr. Pere Rodrigo Moncasi 
21 Desestimar resolució Sra. Remei Corominas Anglada 
21 Desestimar resolució Sra Rosa M. Armengol Pena 
21 Desestimar resolució Sra Rosa M. Mas Nualart 
21 Estimar resolució Sra. Silvia Cantallops Jimenez 
26 Aixecament suspensió proces penal Sr. Antoni Serra Vellvehi 
26 Arxiu per sentecia penal Sr. Joan Barquero Maresma 
26 Estimar resolució Sra. Gemma Travesa Gispert 
26 Desestimar resolució Sr. Jose Antonio Monforte Gonzalez 
26 Desestimar resolució Sr. Jose Molina Navarro 
26 Desestimar resolució Sr. Josep Llirinos Valls 
26 Estimar resolució Sra. MªDolores Arroyo Paz 
26 Aixecament suspensió proces penal Sr. Miguel Llavina Esteve 
29 Estimar resolució Sra. Josefa Cortijos Carrion 
29 Aixecament suspensió proces penal Sr. Alberto Marzal Arranz 
29 Aixecament suspensió proces penal Sr. Angel Manuel Lopez Puga 
29 Estimar resolució Sra. Angela Rueda Escobar 
29 Estimar resolució Sra. Anna Bonjoch Codina 
29 Estimar resolució Sra. Anna Rovira Viñolas 
29 Estimar resolució Sr. Aureliano Hermosa Gonzalez 
29 Estimar resolució Sr. Bartomeu Guñalons Villada 
29 Arxiu de resolucions per Caducitat  
29 Estimar resolució Sra. Catalina Alonso Xamani 
29 Aixecament suspensió proces penal Sr. Cesar A. Soria Toapanta 
29 Estimar resolució Sra. Concepció Mir Ortiz 
29 Aixecament suspensió proces penal Sr. David Catalan Fernando 
29 Estimar resolució Sra. Dolores Alias Espinosa 
29 Estimar resolució Sr. Eduard Arroyo Gispert 
29 Estimar resolució Sr. Eduard Rovira Bonet 
29 Desestimar resolució Sr. Eduardo Miralles Garrido 
29 Estimar resolució Sra. Elisa M. Martinez de Carvajal 
29 Estimar resolució Sr. Francesc Garsot Carreras 
29 Estimar resolució Sra. Imma Paz Atencia 
29 Estimar resolució Sr. Joan Bagues Pi 
29 Estimar resolució Sr. Joan Tirado Garcia 
29 Estimar resolució Sr. Joan Valls Deulofeu 
29 Estimar resolució Sr. Joaquim Alvarez Malavert 
29 Estimar resolució Sr. Jordi Turon Barbera 
29 Estimar resolució Sr. Jorge Bacardit Cabado 
29 Estimar resolució Sr. Jose domingo Montero Garcia 
29 Estimar resolució Sra. Josefa Folgarolas Prat 
29 Estimar resolució Sr. Josep Codina Corral 
29 Estimar resolució Sr. Josep Tarrago Pou 
29 Aixecament suspensió proces penal Sr. Juan Lopez Pelegrin 
29 Estimar resolució Sr. Lluis Miquel Peguero Usero 
29 Estimar resolució Sra. M. Isabel Rodríguez Macias 
29 Estimar resolució Sra. M. Pilar Moreno Auladell 
29 Resolució denegatoria devolució de taxa de grua Sra. M. Angels Trabal Plana 
29 Estimar resolució Sra. M. Jesús Cosmo Martos 
29 Estimar resolució Sra. M. Teresa Sabate Royo 
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29 Estimar resolució Sra. Marta Cuadrado Aguilera 
29 Estimar resolució Sr. Miguel Angel Lopez Buch 
29 Estimar resolució Sr. Miquel Sancho Borras 
29 Estimar resolució Sra. Montserrat Sola Guardiola 
29 Estimar resolució Sra. Montserrat Torres Alarcón 
29 Estimar resolució Sr. Pedro J. Ramos Parra 
29 Estimar resolució Sra. Purificación Cobo Cobo 
29 Estimar resolució Sra. Raquel Aguilera Navarta 
29 Estimar resolució Sra. Rosa Angela Vila Bach 
29 Estimar resolució Sra. Sandra Vazquez Martín 
29 Estimar resolució empresa Yesos Hermanos Larrosa SCCL 

 
LLISTA DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DEL MES D’AGOST DE 2005 
 
Dia Descripció 
01 Nomenar amb caràcter accidental Instructor Accidental 
01 Concessió d’ajornament i fraccionament de la liquidació definitiva de les 

contribucions especials de la finca situada a la Ctra. de Gualba núm. 9  
01 Alta padró d’habitants  
01 Delegant competència per a la signatura a l’Àrea de Cultura 
01 Aprovant despesa pel subministrament de plats i gots per la festa Major de 

setembre  
02 Alta padró d’habitants 
02 Alta padró d’habitants 
02 Alta padró d’habitants 
02 Nomenar alcalde accidental 
02 Alta padró d’habitants 
02 Denegant sol·licitud per a la instal·lació de “sals per a vehicles” al carrer Vallès i 

Montserrat 
02 Concessió de llicència d’obres menors a Josep Gener Martí 
02 Contractar amb Tot Gos 2000 SL els serveis de recollida d’animals 
02 Aprovant  despesa pel lloguer de 4 atraccions infantils inflables per La Batllòria 
02 Aprovant despesa pel lloguer de 8 atraccions infantils inflables per Sant Celoni 
02 Alta padró d’habitants 
03 Alta padró d’habitants 
03 Alta padró d’habitants 
03 Alta padró d’habitants 
03 Alta padró d’habitants 
03 Aprovant despesa per les obres d’arranjament de l’element escultòric “11 de 

setembre” 
03 Declarant el vehicle marca NISSAN B-1574-NM com a residu sòlid urbà 
03 Concedir autorització per a la col·locació de taules i cadires davant de l’establiment 

“El diari de Sance” 
04 Alta padró d’habitants 
04 Alta padró d’habitants 
05 Alta padró d’habitants 
05 Alta padró d’habitants 
07 Declarant el vehicle marca VESPA C-5038-BMN com a residu sòlid urbà 
08 Alta padró d’habitants 
08 Alta per omissió al padró d’habitants 
08 Alta padró d’habitants 
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09 Alta padró d’habitants 
09 Baixa del padró d’habitants 
09 Baixa del padró d’habitants 
09 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
09 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
09 Aprovant despesa pel lloguer i transport d’un grup electrògen 
10 Alta padró d’habitants 
10 Alta padró d’habitants 
10 Alta padró d’habitants  
10  Alta padró d’habitants  
10 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
10 Aprovant despesa pel subministrament de carn de xai pel sopar popular de la festa 

Major 
10 Aprovant despesa pels treballs d’impressió dels programes i cartells de la festa 

Major de Sant Celoni 
10 Aprovant despesa pels treballs d’impressió dels programes i cartells de la festa 

Major de La Batllòria  
11 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
11 Declarant el vehicle marca VOLVO 2909-BCV com a residu sòlid urbà 
11 Declarant el vehicle marca opel corsa b-9731-jg com a residu sòlid urbà 
12 Alta padró d’habitants 
12 Aprovant despesa pel subministrament de vuit gàbies polivalent galvanitzades          
12 Facilitar fotocòpia dels Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del 

Pla parcial Torrent del Virgili 
12 Aprovant despesa per les obres d’arranjament de la vorera del davant del Safareig 
16 Alta padró d’habitants 
16 Alta padró d’habitants 
16 Alta padró d’habitants 
16 Alta padró d’habitants 
16 Alta padró d’habitants 
16 Alta padró d’habitants 
17 Aprovant despesa pels treballs de final d’obra del CEIP La Tordera  
18 Alta padró d’habitants 
18 Alta padró d’habitants 
19 Autoritzant la instal·lació de taules i cadires davant l’establiment “Bar la Batllòria” 
19 Aprovant la contractació del servei MAIL MOVISTAR EMPRESAS 
19 Alta padró d’habitants 
20 Concessió de drets funeraris  
22 Alta padró d’habitants 
22 Alta padró d’habitants 
22 Donar de baixa del pressupost d’ingressos de la comptabilitat municipal la 

subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per l’activitat  “prevenció i 
control legionel·losi” 

22 Alta per omissió al padró d’habitants 
22 Aprovant pressupost de la Festa Major d’Estiu de la Batllòria 
22 Aprovant pagament de la quota anual al Connsorci de Turisme del Vallès Oriental 
22 Aprovant despesa nòmina corresponent al mes de juliol 
22 Atorgar a la Junta de Compensació de la urbanització del Montnegre una subvenció 
23 Alta padró d’habitants 
23 Alta padró d’habitants 
23 Alta padró d’habitants 
24 Alta padró d’habitants 
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24 Alta padró d’habitants 
24 Alta padró d’habitants  
24 Alta padró d’habitants 
24 Alta per omissió al padró d’habitants 
24 Autoritzant a la Polia Local retirar un vehicle al dipòsit municipal 
25 Alta per omissió al padró d’habitant 
25 Autoritzant a la Policia Local per tal de retirar un vehicle i al seu trasllat al dipòsit 

municipal 
26 Alta per omissió al padró d’habitants 
26 Alta padró d’habitants 
26 Alta padró d’habitants  
28 Alta padró d’habitants 
29 Alta padró d’habitants 
29 Alta padró d’habitants 
29 Alta padró d’habitants 
29 Alta padró d’habitants 
29 Alta padró d’habitants 
29 Declarar que els acords provisionals de les contribucions especials de les obres del 

carrer Jaume I s’han esdevinguts definitius 
29 Alta per omissió al padró d’habitants 
29 Incorporar la modificació de l’activitat a la instal·lació dedicat a la venda de pa “Los 

Arcos”   
29 Concessió de drets funeraris 
29 Aprovar despesa pel subministrament de 33 cadires apilables 
29 Aprovar despesa pel subministrament de dos servidors informàtics 
29 Aprovar despesa per la contractació del subministrament i la instal·lació d’un 

sistema de gestió d’espera per a l’Oficina d’atenció al ciutadà  
30 Alta padró d’habitants 
30 Alta padró d’habitants 
30 Donar trasllat a CISSA dels informes emesos per l’enginyer municipal  
30 Desestimar al·legacions formulades per Joan Teruel Capote i José Navarro García   
30 Desestimar al·legació presentada per CISSA 
31 Altes i baixes en els domicilis  
31 Concessió llicència d’obres a Joan Mayneris Cervera 

 
LLISTA DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DEL MES DE SETEMBRE DE 2005 
 
Dia Descripció 
01 Alta padró d’habitants 
01 Alta padró d’habitants 
01 Concessió de bestreta   
01 Concessió de bestreta 
01 Contractació d’un tècnic mig 
01 Contractació d’un professor per l’escola d’Adults 
01 Contractació d’una auxiliar administrativa 
01 Contractació d’un peó 
01 Contractació d’un auxiliar administratiu 
01 Contractació d’un peó 
01 Contractació de 3 professors 
01 Ratificar l’acord de l’Alcaldia de la suspensió de les obres al carrer Esteve Brunell 

s/n 
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01 Concessió de gratificacions del mes d’agost 
01 Aixecant ordre de suspensió d’una llicència municipal d’obres menors 
01 Concessió de complement de productivitat corresponent al mes d’agost 
01 Estimant recurs de reposició interposat per UQUIFA, SA 
01 Retornar dipòsit de runes  
01 Efectuant pagament al Consell Comarcal de Vallès Oriental corresponent al 

finançament del Centre d’Acollida d’Animals domèstics 
02 Altes padró d’habitants 
02 Altes padró d’habitants 
02 Concessió d’una reducció de jornada 
02 Aprovant relacions de Crèdits incobrables 
02 Aprovant la declaració de valors tramesa per l’Organisme de Gestió Tributària  
02 Aprovant la declaració de valors tramesa per l’Organisme de Gestió Tributària 
05 Altes padró d’habitants 
05 Alta padró d’habitants 
05 Alta padró d’habitants 
05 Alta padró d’habitants 
05 Altes padró d’habitants 
05 Alta padró d’habitants 
05 Efectuant pagament al Consell Comarcal del Vallès Oriental al finançament del 

Centre d’Acollida d’Animals domèstics 
05 Autoritzant ampliació de l’horari de tancament del bar musical “Berlín” 
05 Contractació d’una treballadora familiar 
05 Aprovant el plec de clàusules administratives particulars per la contractació de les 

obres de reforma del local social de la Batllòria 
05 Autoritzant a la UBIC portar a terme el sorteig de la campanya “Torna a l’Escola” 
05 Realitzant aportació al Fons Català de Cooperació per l’huracà Dennis a Cuba 
05 Aprovant conveni entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Fundació Lar 
05 Aprovant la reducció de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya  
06 Alta padró d’habitants 
06 Alta padró d’habitants  
06 Baixa al padró d’habitants 
06 Baixa al padró d’habitants 
06 Autoritzant l’ampliació de l’horari del bar musical CANELA S.C.P 
06 Contractació d’un tècnic superior 
06 Donar de baixa els rebuts de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
06 Autoritzant  l’ampliació de l’horari de tancament del bar musical PRIDE i el Bar Turó 
06 Atorgant d’alta en el registre municipal les entitats i les associacions 
06 Concessió de l’ajornament i fraccionament de la taxa retirada de vehicles en via 

pública  
06 Aprovant liquidació de la taxa per ocupació de la via pública al mercat setmanal 
06 Aprovant liquidació de la taxa per ocupació de la via pública al mercat setmanal 
06 Aprovant factura despeses del mes de juny de l’estació depuradora 
06 Aprovant liquidació de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires 
06 Aprovant despesa pel subministrament de tres mil impresos de nòmines 
06 Aprovant despesa pel subministrament de mobiliari urbà 
07 Concessió de llicència de primera ocupació  
07 Contractació d’un Tècnic auxiliar biblioteca 
07 Contractació d’un Tècnic auxiliar d’informatica 
07 Contractació d’una auxiliar administrativa 
07 Incoant expedient de responsabilitat patrimonial a Marc Rodellas Fontiguell 
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07 Incoant expedient de responsabilitat patrimonial a Mercè Gómez Sinobas 
07 Incoant expedient de responsabilitat patrimonial a Marina Oms Gros 
08 Concessió de llicència de primera ocupació de dos habitatges 
08 Concessió de llicència de primera ocupació d’un habitatge 
08 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
08 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
08 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris  
08 Concessió llicència d’entrada de vehicles 
08 Incoant expedient de responsabilitat patrimonial a Isabel Coedo Alonso 
09 Aprovant la llista provisional d’aspirants admesos per una plaça de caporal 
09 Denegant la bonificació de la taxa per recollida d’escombraries 
09 Aprovant la bonificació de la taxa per recollida d’escombraries 
09 Contractació d’un professor  
09 Contractació de dues professores 
09 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
09 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
09 Aprovant pressupost de la Festa Major de setembre de 2005 
09 Concessió de drets funeraris 
09 Altes padró d’habitants 
09 Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires 
09 Baixes padró d’habitants 
09 Aprovant valoració del nínxol 23 illa 3 del cementiri de Sant Celoni 
09 Aprovant contractes amb la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni 
09 Desestimar recurs a FORCIMSA 
09 Aprovant despeses de la nòmina corresponent al mes d’agost 
12 Concessió llicència d’entrada de vehicles 
13 Baixa padró d’habitants 
13 Contractació d’un Tècnic mig 
13 Contractació d’una auxiliar administrativa 
13 Contractació d’una administrativa 
13 Autoritzant un pas “cebrejat” al carrer Pitarra 
13 Considerant justificades les subvencions atorgades a l’Associació de Veïns de Sant 

Ponç”  
14 Concessió llicència d’obres menors 
14 Aprovant despesa per l’adquisició de 5000 cartutxos 
14 Autoritzant consultar l’expedient “Sot de les Granotes” 
14 Aprovant despesa per la contractació dels treballs de modificació de la barana 
14 Concessió llicència d’obres 
14 Aprovant projecte per a la contractació d’un agent d’ocupació 
14 Aprovant despesa per la contractació de reparació d’una esquerda El Safarfeig  
14 Autoritzant a SOREA SA el servei d’abastament d’aigua potable a les parcel·les del 

polígon industrial de Gualba. 
14 Aprovant despesa per la contractació del subministrament d’armaris El Safareig 
14 Considerant que s’han acomplert els requisits de les subvencions sol·licitades pel 

Fons Català de Cooperació 
14 Estimar al·legacions de les obres d’urbanització de la UASU-48 
14 Donar de baixa de la comptabilitat municipal la subvenció atorgada per l’execució 

de l’acció Dinamització del sector empresarial del Biax Montseny  
15 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
15 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
15 Facilitar copia dels estatuts i bases d’actuació de la Junta de Compensació Torrent 

del Virgili 
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15 Facilitar copia dels estatuts i bases d’actuació de la Junta de Compensació Torrent 
del Virgili 

15 Concessió llicència municipal per a l’estesa de línia elèctrica subterrània BT 
15 Concessió llicència municipal per a l’estesa de línia elèctrica subterrània BT  
15 Concessió llicència municipal per a l’estesa de línia elèctrica subterrània BT 
15 Concessió llicència municipal per obertura de cata sobre vorera i calçada 
15 Concessió llicència municipal per obertura de cata sobre vorera i calçada 
15 Acordant la modificació de les tarifes aprovades per l’Alcaldia per els serveis amb 

Tot Gos 
16 Altes al padró d’habitants 
16 Aprovant la proposta de distribució dels costos de la UBASP Baix Montseny 
17 Concessió de drets funeraris 
19 Aprovant despesa de l’assegurança d’accidents pels participants a diferents 

activitats organitzats per l’Ajuntament 
19 Aprovant despesa de l’assegurança de l’automòbil pel vehicle Nissan Vanette B-

6474-KP 
19 Contractació d’un Tècnic mig 
19 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
 19 Concessió de llicència d’entrada de vehicles 
19 Aprovant factura de les despeses del mes de juliol de l’estació depuradora 
19 Aprovant liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys 
19 Aprovant liquidacions de la taxa per tancaments de carrers  
19 Aprovant despesa de l’assegurança de l’automòbil Nissan Cabstar 1819ZN 
20 Concessió d’una bestreta 
20 Autoritzant al Casal Quico Sabaté per portar a terme les activitats del Correllengua 
20 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
20 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
20 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
20 Autoritzant a la Unió de Botiguers i Comerciants per tal que pugui dur a terme la 

Fira del vehicle d’Ocasió 
20 Incoant expedient de responsabilitat patrimonial a Enrica Terrats Valls 
20 Aprovant liquidació de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic 
20 Aprovant despesa per la realització d’un curs de llenguatge de signes 
20 Facilitant una còpia dels documents del pla especial d’un camping  a la finca de Cal 

Febrer 
21 Contractació d’un Tècnic mig 
21 Contractació d’un Tècnic mig 
21 Sol·licitant autorització per tenir accés al nou Registre Electrònic d’Empreses 

licitadores 
21 Facilitant fotocopies del Pla de Millora Urbana a l’àmbit comprès per la C-35 
22 Autoritzant reserva de via pública 
22 Prendre coneixement de l’informe de l’Interventor relatiu a una sortida cultural 
23 Prendre coneixement de l’informe de l’Interventor relatiu a la gestió de despeses i 

ingressos gestionats per l’Àrea de Comunitat 
23  Prendre coneixement de l’informe de l’interventor relatiu al cursos de baix elèctric 
23 Contractació de dos Informadors 
23 Acceptant renúncia de la sol·licitud de llicència d’entrada de vehicles 
23 Altes padró d’habitants 
23  Acordant liquidació de la taxa per l’ocupació de la via pública 
23 Aprovant liquidació taxa per tancament de carrers 
26 Concessió d’una bestreta 
26 Concessió d’una bestreta 
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26 Aprovant certificació corresponent a l’execució de les obres del nou dipòsit del turó 
26 Concessió de gratificacions corresponents al mes de setembre 
26 Atorgant termini a la Sra. Mercè Mora Feu per presentar al·legacions 
26 Concessió de drets funeraris 
26 Concessió de llicència d’obres menors 
26 Aplicant garantia dipositada al pagament de les obres d’urbanització del carrer 

Fogars 
26 Concessió de complement de productivitat corresponent al mes de setembre de 

2005 
26 Concessió d’una reducció de jornada 
27 Concessió llicència d’obres per obertura de cata 
27 Concessió llicència d’obres per obertura de cata sobre vorera 
28 Aprovant relació d’alumnes matriculats en el Centre Municipal d’Expressió 
28 Aprovant la devolució del dipòsit efectuat pels equips participants en la XXIV Copa 

de Futbol Sala 2005 
28 Concessió llicència municipal per a l’estesa de línia elèctrica subterrània BT 
28 Concessió llicència municipal per a l’estesa de línia elèctrica subterrània BT 
28 Concessió llicència municipal per a l’estesa de línia elèctrica subterrània BT 
28 Concessió llicència d’obres a gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
28 Concessió llicència d’obres a gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
28 Concessió llicència d’obres a gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
28 Concessió llicència d’obres a gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
28 Concessió llicència d’obres a gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
28 Concessió llicència d’obres a gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
28 Concessió llicència d’obres a gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
28 Aprovant la baixa de crèdit de la subvenció atorgada per al desenvolupament del 

Comerç Urbà 
28 Concórrer a la convocatòria d’ajuts per a la millora del transport urbà 
28 Prendre coneixement de l’informe de l’interventor relatiu del Curs de ceràmica 
28 Concessió de l’ajornament i fraccionament de la liquidació definitiva de les 

contribucions especials del carrer Fogars 
28 Considerant que s’ha acomplert els requisits establerts per la justificació de la 

subvenció “Posa’t la gorra” 
28 Considerant que s’ha acomplert els requisits establerts per la justificació de la 

subvenció “Plantada d’acàcies als voltants d’Hombori per intentar frenar l’avanç del 
desert” 

28 Aprovant la despesa corresponent a l’adquisició d’un ordenador  
28 Aprovant la despesa per les obres de repavimentació de l’accésa la carretera C-35   
28 Aprovant la despesa corresponent a la realització dels treballs de senyalització 

viària de les parades del bus  
29 Alta padró d’habitants 
29 Baixa padró d’habitants 
29 Concessió llicència municipal per a l’estesa de línia elèctrica subterrània BT 
29 Concessió llicència municipal per a l’estesa de línia elèctrica subterrània BT 
29 Concessió llicència d’entrada de vehicles  
29 Concessió llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 

perillosos 
29 Concedint autorització per a la col·locació de taules i cadires  
29 Aprovant la declaració de la relació del valors tramesa per l’Organisme de Gestió 

Tributària 
29 Autoritzant reserva d’espai d’aparcament de vehicles 
30 Alta padró d’habitants 
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30 Contractació d’un Peó 
30 Contractació d’un Oficial paleta  
30 Contractació d’un Peó 
30 Atorgant una subvenció a la Junta de Compensació de la Urbanització Can Coll 
30 Altes i baixes al padró d’habitants 
30 Considerant que s’han acomplert els requisits establerts per a la subvenció 

atorgada a l’Associació de Veïns de la Vall del Llor 
30 Aprovant despesa pels treballs de construcció i muntatge d’una porta de ballesta  
30 Aprovant relació de factures  
30 Aprovant despesa per la contractació de treballs de reparació d’una esquerda de 

l’edifici El Safareig 
30 Aprovant despesa per les obres de col·locació de tubs corrugats 

 
LLISTA DE RESOLUCIONS DEL REGIDOR DE SEGURETAT 
CIUTADANA DEL MES DE SETEMBRE DE 2005 
 

6 Resolució Lot 505 
14 Estimar resolució Sra. Ainoa Serna Mesa 
14 Estimar resolució Sr. Albert Montcada Monras 
14 Estimar resolució Sr. Andreu Arenas Doménech 
14 Desestimar resolució Sr. Antonio Espejo Exposito 
14 Desestimar resolució Sr. Antonio Gaya Valles 
14 Desestimar resolució Sr. Antonio Mariscal Marquez 
14 Estimar resolució Sr. Antonio Naranjo Manzaneda 
14 Desestimar resolució Sra. Aurora Lopez Miñarro 
14 Estimar resolució Sr. Carles Rodríguez March 
14 Desestimar resolució Sr. Carlos Martinez Vazquez 
14 Estimar resolució Sr. Carlos Redondo Moreno 
14 Desestimar resolució Sra. Cristina Matesanz Adrobau 
14 Desestimar resolució Sr. David Jiménez Gonzalez 
14 Desestimar resolució Sr. Didac Mañas Garcia 
14 Estimar resolució Sra. Elia Jiménez Carmona 
14 Estimar resolució Sra. Elisabet Lloret Contreras 
14 Estimar resolució Sr. Enric Rasche Villanova 
14 Estimar resolució Sr. Esteban Serrano Cantera 
14 Estimar resolució Sr. Esteve Gurri Martorell 
14 Desestimar resolució Sr. Feliu Llorca Pascual 
14 Desestimar resolució Sr. Guillem Gelado Prat 
14 Estimar resolució Sra. Isabel Martorell Garcia 
14 Estimar resolució Sr. Ivan Castro Castella 
14 Estimar resolució Sr. Jaume Martí Campeny 
14 Desestimar resolució Sr. Javier Bornes Ribes 
14 Estimar resolució Sra. Jessica Garcia Rodríguez 
14 Estimar resolució Sr. Joan Casas Torrent 
14 Desestimar resolució Sra. Joana Mariño Bahamonde 
14 Desestimar resolució Sr. Joaquim Ipa Orellana 
14 Estimar resolució Sr. Joaquim Montalvo Romero 
14 Estimar resolució Sr. Joaquim Tarridas Marti 
14 Estimar resolució Sr. Jordi Antoni Lopez Pujolas 
14 Desestimar resolució Sr. Jordi Cruz Permanyer 
14 Desestimar resolució Sr. Jordi Mencio Valenti 
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14 Desestimar resolució Sr. Jordi Mundet Frontela 
14 Estimar resolució Sr. Jordi Paituvi Roig 
14 Estimar resolució Sr. Jordi Rodríguez Belmonte 
14 Desestimar resolució Sr. Jose Martinez Valero 
14 Estimar resolució Sra. Josefa Pont Segarra 
14 Desestimar resolució Sr. Juan Cortina Crous 
14 Desestimar resolució Sr. Juan Pascual Juli Ribas 
14 Estimar resolució Sra. Juana Venteo Fernández 
14 Estimar resolució Sra. Llum Bres Ginesta 
14 Estimar resolució Sra. M. Carmen Masso Pou 
14 Estimar resolució Sra. M. Guadalupe Gonzalvez Lozano 
14 Estimar resolució Sra. M. Luisa Obre Molina 
14 Estimar resolució Sra. M. Del Mar Piñero Lajas 
14 Estimar resolució Sr. Manuel Garcia Lopez 
14 Desestimar resolució Sra. M. Rosa Mullol Moreno 
14 Estimar resolució Sra. Marina Cruells Cortada 
14 Estimar resolució Sra. Marta Brandao Palau 
14 Estimar resolució Sra. Melania Güero Vazquez 
14 Desestimar resolució Sr. Miguel Droch Miralles 
14 Desestimar resolució Sra. Monica Garcia Perea 
14 Estimar resolució Sra. Montserrat Ros Vilanova 
14 Estimar resolució Sra. Neus Ramírez Jurado 
14 Desestimar resolució Sra. Pilar Planas Cid 
14 Estimar resolució Sra. Rosa Puigdefabregas Auge 
14 Estimar resolució Sra. Roser Renau Vila 
14 Estimar resolució Sr. Santiago Moreno Marin 
14 Estimar resolució Sra. Silvia Alvarez Pueyo 
14 Desestimar resolució Sr. Xavier Saula Jubany 
14 Estimar resolució Sra. Yurema Coro Alcaraz 
17 Estimar resolució empresa Alerce Edificios y Obras S.L. 
17 Estimar resolució empresa Aros Química. S.A. 
17 Desestimar resolució empresa Barnaprom, S.L 
17 Desestimar resolució Sra. Carol Garcia Barnils 
17 Estimar resolució empresa Celler Rovira, S.L. 
17 Desestimar resolució empresa Comercial Miquel Valenti, S.L. 
17 Estimar resolució empresa Construcasa Venteo 0400000178 
17 Estimar resolució empresa Construcasa Venteo 0400001038 
17 Estimar resolució empresa Construccio Aguila Paredes S.L. 
17 Desestimar resolució Sra. Elisa Alarcón Sopena 
17 Estimar resolució empresa Enterprise SCP 
17 Estimar resolució empresa FUALSA  
17 Estimar resolució empresa Gestio i Disseny Barcelona 
17 Estimar resolució empresa Hercopell 
17 Estimar resolució empresa Hertz España S.A. 
17 Estimar resolució empresa Interiores Discoin 
17 Estimar resolució empresa Inversions Boscaires del Montseny 
17 Desestimar resolució Sr. Joan Matas Lloret 
17 Estimar resolució Sr. Jose Recio Exposito 
17 Desestimar resolució Sr. Juan Cortina Crous 
17 Estimar resolució Sr. Juan Mena Reales 
17 Desestimar resolució empresa Licitors Consulting 
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17 Estimar resolució empresa M. Luque SCP 
17 Estimar resolució Sra. M. Jesús Pareja Rasero 
17 Estimar resolució empresa Mataro Telefonia Exp. 0400000180 
17 Estimar resolució empresa Mataro Telefonia Exp. 0400000660 
17 Estimar resolució empresa Mataro Telefonia Exp. 0400000671 
17 Estimar resolució Sra. Montserrat Perez Zamora 
17 Estimar resolució empresa Multiservicios Syser 
17 Estimar resolució empresa Ordenació Forestal Exp. 0400001033 
17 Estimar resolució empresa Ordenació Forestal Exp. 0400001632 
17 Estimar resolució empresa Ordenació Forestal Exp. 0400002551 
17 Estimar resolució empresa Overlease Exp. 0400000657 
17 Estimar resolució empresa Overlease Exp. 0500002198 
17 Desestimar resolució empresa Pintures Hostalric 
17 Estimar resolució empresa Pitecanço 
17 Desestimar resolució empresa Roat Manipulación de Papeles Especiales 
17 Estimar resolució empresa Sorea 
17 Estimar resolució empresa Tabiques Terrassa 
17 Estimar resolució empresa Taller Mecanico Pruna 
17 Desestimar resolució empresa Teckmapa Gualba Exp. 0400001141 
17 Desestimar resolució empresa Teckmapa Gualba Exp. 0400002843 
17 Desestimar resolució empresa Texpielsa 
17 Estimar resolució empresa Zanini Auto Grup 
28 Resolució Lot 506 

 
13.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE 
PERSONAL REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE 
JULIOL, AGOST I SETEMBRE D’ENGUANY. 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions urgents 
de diferent personal realitzades per l’Alcaldia durant els mesos de juliol, 
agost i setembre de 2005. 
  
Atès que durant el mes de juliol de 2005 s'ha procedit a la contractació del 
següent personal:  
 
- Dos peons per a obres de manteniment a la via pública i a edificis i 
equipaments municipals. 
- Una administrativa de suport a l’Àrea de Presidència. 
- Un administratiu per treballar en la nova xarxa de telefonia i - 
comunicació a l’edifici de l’Ajuntament. 
- Dos peons de recolzament a l’organització de l’Acampada Jove 2005.   
- Un auxiliar administratiu per a substituir una baixa per maternitat a l’Àrea 
d’Entorn. 
 
Atès que durant el mes d’agost de 2005 no s’ha produït cap contractació de 
personal. 
 
Atès que durant el mes de setembre de 2005 s'ha procedit a la contractació 
del següent personal:  
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- Un enginyer tècnic per a la redacció de projectes d’enllumenat públic 
adequats al Reglament de baixa tensió i posterior legalització. 
- Set professors per al Centre de Formació d’Adults per al curs 2005-2006. 
- Una auxiliar administrativa per a l’actualització de la base de dades de 
proveïdors i expedients de despeses de l’Àrea d’Economia. 
- Un peó per a atendre les instal·lacions esportives municipals. 
- Un auxiliar administratiu per a l’actualització del padró de la taxa 
d’escombraries i revisió de la senyalització viària del municipi. 
- Un peó per a substituir una baixa temporal a la brigada municipal d’obres. 
- Una treballadora familiar per al servei d’atenció domiciliària. 
- Un arquitecte per a projectes d’urbanització de carrers i obra pública.  
- Una tècnica auxiliar per a cobrir la baixa temporal d’una treballadora de la 
biblioteca municipal. 
- Un tècnic auxiliar per a atendre les necessitats informàtiques de 
l’Ajuntament. 
- Una persona per a fer de conserge i auxiliar de menjador a l’escola La 
Tordera durant el curs 2005-2006. 
- Un tècnic en economia per tasques d’elaboració de padrons fiscals i 
liquidació de taxes. 
- Una auxiliar administrativa de suport al Consell de Poble de La Batllòria i 
als projectes de dinamització cultural. 
- Una administrativa per a realitzar el seguiment del Pla Jove. 
- Un tècnic per a portar la direcció del taller d’ocupació “Explotació forestal” 
subvencionat per la Generalitat de Catalunya. 
- Una persona per a fer de tutor del programa formatiu del Pla de Transició 
al Treball. 
- Una persona per substituir la baixa de la tutora del programa formatiu del 
Pla de Transició al Treball. 
- Dos informadors per al Parc Natural del Montnegre i el Corredor. 
- Un peó per a tasques de poda d’arbrat i manteniment. 
- Un peó per a obres de manteniment a la via pública i a edificis i 
equipaments municipals. 
- Un oficial paleta a obres de manteniment a la via pública i a edificis i 
equipaments 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. 
 
L'Alcaldia informa al Ple de la contractació temporal del següent personal, i 
la corporació se’n dóna per assabentada: 
 

Juliol 2005 
 
Francisco Ramírez Merino  Peó 
Carlos Funuyet Edo   Peó 
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Immaculada Broncano Atencia Administrativa 
Agustí Font Borderas  Administratiu 
Carlos Andrés Pérez Mangado Peó 
Guillem Carol Clopés  Peó 
David López Palomares  Auxiliar administratiu 
 

Agost 2005 
 
---- 
 

Setembre 2005 
 
José Américo Blanco Burgos Enginyer tècnic 
Jesús Sánchez Caso  Professor 
Sergi Bernal Escoté   Professor 
Manuela Gallardo Sánchez Professora 
Marina Pardo Alloza   Professora 
Ricard Sanz Soler   Professor 
Anna Soler Horta   Professora 
Marta Palomé Planas  Professora 
Laura Bassols Tayeda   Auxiliar administrativa 
Miquel Mena Fradera  Peó 
Pere Purrà Herbera   Auxiliar administratiu 
Rafael Navarta Recio  Peó 
Teresa Espinàs Ortega  Treballadora familiar 
Lluís Casals Planas   Tècnic superior 
Anna Urrutia Marpons  Tècnica auxiliar 
Joaquim Masferrer Vila  Tècnic auxiliar 
Mireia Roqueta Fontiguell  Auxiliar administrativa 
Daniel Jorge Navarro Gual  Tècnic mig 
Montserrat Calabuig Burguete Auxiliar administrativa 
Montserrat Guitart Sala  Administrativa 
Concepció Teixidó Oliva  Tècnic mig 
Ana Isabel del Rio Rubio  Tècnic mig 
Gabriel José Santiago Rodríguez Tècnic mig 
Eduard Miralpeix Camps  Informador 
Salvador Colomines Carríón Informador 
Almany Jangana   Peó 
Juan Ramos Méndez  Peó 
Francisco Castro Saborido  Oficial paleta 
 
 
14.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El regidor Francesc Deulofeu diu: En el darrer Ple vam fer una pregunta al 
Josep Maria Pasqual... seguidament el Sr. Pasqual li fa entrega per escrit de 
la resposta i continua el Sr. Francesc Deulofeu i diu: Agraeixo que 
m’entregui la resposta però demanaria que se’ns contestessin les coses una 
mica més depressa.  

 53



   

 
El regidor Francesc Deulofeu formula la següent pregunta: Com estan les 
preguntes que vam formular el mes de juliol ja que estem a l’octubre i no 
hem rebut cap resposta. 
 
Contesta el Sr. alcalde i diu: Es contestaran totes les preguntes, estan en la 
fase final, cal tenir en compte que s’han hagut de passar a les 
corresponents àrees de l’Ajuntament, n’hi havia que eren més o menys 
tècniques, hi ha hagut les vacances pel mig, n’hi havia un munt, passaven 
de les 100 preguntes i això, com és normal, en una Administració tampoc 
pots parar tot el funcionament normal de servei a les persones, etc. i 
paralitzar els expedients que estan en marxa, de tota manera dir que des 
del primer dia es van traslladar i s’hi està treballant, en pocs dies es 
passaran les respostes de totes les preguntes. 
 
Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: D’alguna manera, les 
preguntes que transmetem a l’equip de govern te per objectiu sovint poder 
concretar aspectes molt específics, però sovint el que fem és traslladar 
inquietuds de gent del poble que ens fa arribar d’una manera o altra i que 
els preocupen per tal de tenir una resposta clara al respecte i des d’aquest 
punt de vista d’alguna manera ens dona la sensació com si hi hagués una 
certa desídia de no donar-nos resposta, entenem que en aquesta ocasió es 
va entrar un nombre important de preguntes, però en altres situacions en 
què hem entrat un nombre reduït de preguntes, 2 o 3, el temps de demora 
de rebre la resposta, en alguna ocasió ha sigut tan llarg com aquest i 
agrairíem que s’intentés en el possible accelerar la resposta de les 
mateixes. 
 
Seguidament el regidor Francesc Deulofeu formula la següent pregunta: 
Voldríem preguntar com està el següent assumpte. Ja fa força temps es va 
aprovar per Ple la creació d’una Comissió pel tema de la Forestal i ens 
agradaria que ens informessin al respecte perquè no hi ha hagut cap 
comunicació ni informació sobre aquest tema. 
 
Contesta el Sr. alcalde i diu: De fet era una Comissió per quan es produís el 
desmantellament o el tancament de l’empresa, ja sigui de cop o fet 
parcialment, hem de dir que també es posposava aquesta comissió a que 
es tanqués un procés de negociació que hi havia entre els representants 
dels treballadors i l’empresa que es va tancar si no recordo malament el 
darrer dia del passat mes de juliol, és a dir abans de vacances i ara s'està 
en un procés de formalitzar aquesta comissió i que també s'ha de dir, per 
les notícies que tenim, l'empresa encara no té acordat ni planificat quan 
començarà a produir-se aquest procés, és a dir que podem constituir la 
comissió, pel que se’ns ha avançat, possiblement a finals d’any és quan hi 
haurà un plantejament de l’empresa d’un timing de parada, s’ha de dir 
també que en les negociacions amb els treballadors, s’apuntava al 
tancament total cap a mitjans o finals de 2007, no el que es deia de 4 anys 
després de l’aprovació que seria el 2008, sinó que els terminis gairebé 
segur que s’avancen. 
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Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: Entenem que la 
comissió no només ha de funcionar en el moment en què comenci el 
desmantellament com a tal, la comissió pot tenir informació, els diferents 
membres poden opinar sobre aspectes que tenen a veure amb el seu 
tancament i per tant entenem que es podia haver convocat abans, aspectes 
que s’hagin estat negociant entre treballadors i empresa que evidentment 
la comissió estigui informada de com van evolucionant aquests aspectes en 
el que es pugui opinar, participar, proposar, entenem que aquesta seria la 
funció de la comissió i tampoc no entenem que es retardi tant la seva 
constitució. 
 
Contesta el Sr. alcalde i diu: La idea és de constituir-la i ara que és millor 
perquè aquest procés de negociació entre empresa i treballadors s’ha 
tancat, altra cosa és que hi hagi serrells de negociació, entre els mateixos 
treballadors i l’empresa, no hem volgut interferir ja que creiem que no era 
la funció de l’ajuntament, tots els grups ho teníem clar i ara amb la 
constitució d’aquesta comissió si que podem començar a fer plantejaments, 
a fer propostes o almenys a tenir més informació tots d’un procés d’aquest 
tipus també sobre que representarà i fer hipòtesis de cap on anirà aquest 
procés de tancament. De moment, l’empresa no ho ha traslladat o no ho ha 
planificat encara perquè no tenim informació ni l’ajuntament ni els 
treballadors, no hi ha cap dada que reafirmi el procés inicial de tancament 
parcial que això sí que alguna vegada ho havien apuntat que s’aniria 
tancant gradualment, però això ho han de confirmar d’una manera oficial. 
La idea és constituir properament aquesta comissió. 
 
Intervé el regidor Emili Bosch i diu: Només una puntualització al respecte i 
no tan sols el desmantellament de la fàbrica que és costós i lent i s’ha de 
planificar molt be, però hi ha una afectació, una de tantes de les que té en 
aquest moment aquest municipi com pot ser el TGV, o les rotondes o el 
pont d’accés, el vial paral·lel, sabem que el vial paral·lel, si no recordo 
malament des d’aquest consistori va sortir una ordre que a la fàbrica, 
abans d’arribar aquest conveni que era urgent etc. nosaltres entenem que 
aquesta comissió pot servir també per això i que no tota la iniciativa ha 
d’ésser en aquest sentit de la fàbrica que evidentment té un procés intern 
tant amb els treballadors, que és el més important, però també després 
amb el desmantellament que és costós i perillós, però si que voldríem 
saber, i jo penso que aquesta comissió podria intervenir amb el tema del 
vial paral·lel, és a dir hi ha molts treballadors que han de creuar la 
carretera dues vegades perquè no hi ha vial paral·lel, això és un perjudici 
no tan sols per al poble sinó també per a la gent que treballa i viu a la zona 
industrial, entenem que amb això és l’ajuntament el que ha de posar les 
condicions i no la fàbrica, també hi ha l’afectació per la zona de Renfe, 
també hi ha tot un estudi de mobilitat que es va fer en el seu moment 
d’aquella zona que també ha de tenir resposta també de l’actuació i el 
timing de la indústria. Jo penso que la fàbrica té un 50% a dir, però 
l’ajuntament té un altre 50%, per tant entenem que aquesta comissió, des 
del nostre punt de vista i que vam insistir molt en que es creés, és molt 
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més important que fer un seguiment del que fa la fàbrica, que no tindria 
sentit, perquè el pot fer el propi ajuntament amb els seus serveis tècnics 
sinó de prendre la iniciativa o almenys presentar iniciatives a la fàbrica 
d’acord amb les prioritats que té la població i les necessitats com, 
insisteixo, amb el vial paral·lel i més ara endegant el Pla Parcial de Can 
Caseta que seria una de les  prolongacions d’aquest vial, això no és 
iniciativa de l’ajuntament i per tant jo entenc que aquesta comissió és 
importantíssima que realment plantegi a nivell d’ajuntament quines són les 
prioritats per a l’ajuntament per tal que la fàbrica les adopti als seus 
sistemes interns de desmantellament i de negociació que tenim entès que 
amb el que és el personal està tancat. Per tant, reiterar el que ja hem dit, 
aquesta comissió per a tots nosaltres és molt important. 
 
Intervé el regidor Ramon Segarra i diu: En relació a la pregunta o el prec 
que fa l’Emili, hi ha dues qüestions, una és la Forestal com a comissió que 
si que es va parlar i es va acordar que seria el pla d’actuació nostre en el 
moment en què empresa i treballadors arribessin a un acord i nosaltres 
seria el seguiment del tancament fins a la realització del pla que hi havia. 
L’altra és la comissió, la comissió és important per al desenvolupament, la 
qüestió del vial i això, tu saps que hi ha la ponència d’infrastructures, 
aquesta ponència, farà aproximadament uns sis mesos es van marcar uns 
objectius, aquests objectius que es van debatre s’estan negociant ja amb el 
que és la Direcció General de Carreteres, concretament el Sr. Jordi Fullia va 
estar el passat dia 20 de setembre i s’estan tractant totes aquestes 
qüestions, s’està tractant de l’entrada de Ponent, s’està tractant de la 
carretera a la part de les Torres, la Porta de Llevant i també part de la 
carretera C-35 a la Batllòria. Això està en marxa i lògicament és la 
ponència i en un futur no gaire llunyà, possiblement dins d’un mes, el 
proper dia 20 d’octubre tenim una altra reunió amb el mateix Sr. Fullia a 
Barcelona per tractar no ja la porta de Ponent, que ja està molt madura, 
sinó el tema de les Torres i també la part del que és la porta de Llevant i la 
Batllòria i per tant, a partir de la informació que tinguem del dia 20 es 
tornarà a convocar la ponència per exposar i explicar la situació. Insisteixo 
que la porta de Ponent, és a dir la que correspon al carrer Dr. Trueta està 
molt madura. 
 
Intervé el regidor Josep Capote i diu: Per aclariment, quan es va constituir 
aquesta comissió de veïns de la qual formem part els diferents grups i jo 
personalment, el que no es podia suposar és que nosaltres anàvem a 
intervenir en un procés de negociació col·lectiva, això és una cosa dels 
treballadors i dels sindicats i de qui vulgui però no pas nostra de 
l’ajuntament, si alguna persona d’aquí hi ha participat per una altra faceta 
seva que tingui, aquest és un altre problema però mai com a ajuntament ni 
mai com a veí, cal ser molt curosos ja que els treballadors segur que 
pensen una altra cosa diferent del que és el procés aquest, sobretot perquè 
es queden sense feina. 
 
Intervé novament el regidor Emili Bosch i diu: Evidentment en Ramon ha 
fet una exposició que la tenim molt clara i a la ponència s’han tocat totes 
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les intervencions previstes, no planificades però previstes que s’han de fer i 
esperem que siguin escalonades, no totes de cop, perquè sinó aleshores ho 
tindrem molt complicat, però el que jo em referia és que fa més d’un any, 
el mes de juliol de l’any passat, en un ple es va aprovar el conveni amb 
aquesta fàbrica i nosaltres entenem que amb l’ajuntament podria i per això 
es va demanar una comissió que no és interferit amb l’entorn, sinó 
senzillament especificar tota la actuació que és en un àmbit prou important 
que afecta no a la C-35, estic parlant del vial paral·lel que sembla ésser que 
això serà municipal, la intervenció o el desdoblament en el seu dia de la C-
35 no hauria d’afectar aquest vial, però els timings generals, en els temps 
generals d’aplicació i de funcionament penso que l’ajuntament hi té molt a 
dir, ja que el que no es pot és signar un conveni i esperar que l’altra part el 
compleixi, i nosaltres entenem que també hi tenim alguna cosa a dir i 
nosaltres entenem que no afecta si la porta de Llevant, no, estem dient que 
és un àmbit que tots consensuats vam fer un conveni, es va aprovar per 
aquest ajuntament i nosaltres hauríem de presentar almenys les propostes, 
les necessitats i les urgències que té l’ajuntament i el poble i no esperar 
que la fàbrica ens digui quines són les seves. Estic d’acord amb el Sr. 
Capote en què hi havia un punt neuràlgic, difícil i molt complicat que 
afectava sentiments, interessos i vides, en el qual vam dir en aquest ple 
fins i tot jo mateix que havíem de parar-ho tot fins que això es resolgués i 
sembla ésser, i si ho ha dit la premsa ens ho hem de creure, sinó no 
creuríem amb els informadors, que això està tancat i resolt, el que podríem 
saber ara és quin timing tenim per fer el vial paral·lel, com es fa, quines 
són les solucions del carrer Indústria, quines seran al costat de Renfe, i 
això no ens ho ha de dir la fàbrica i espero i desitjo que aquest consistori 
tingui la capacitat de prendre les seves pròpies decisions i no esperar que 
ens les portin de fora. Això és el que li vull dir jo i intento dir de la comissió. 
 
Intervé novament el regidor Ramon Segarra i diu: Be, de fora no ens la 
portaran la solució, la Direcció General no és pas de fora, és la Generalitat i 
és la competència.  
 
Intervé novament el regidor Emili Bosch i diu: Em referia a la fàbrica, no 
estic parlant de grans infrastructures que estan pendents de pressupostar, 
no hi ha ni una infrastructura pressupostada als pressupostos de la 
Generalitat i per tant no estic parlant d’això, estic parlant de la Forestal que 
està signat pel Sr. alcalde i amb un acord total, no ho barregem perquè són 
dos conceptes diferents Ramon i el que m’agradaria és perquè ja en 
aquests moments el vial no s’està ja planificant i la fàbrica no està d’acord 
perquè aquell vial pugui funcionar i treure tot el moviment de camions i de 
persones que han de creuar d’una manera dolenta la C-35, una pregunta 
absurda, es veu que no pot ser, ho sabríem nosaltres, no podem esperar 
que la fàbrica ens digui: no és que no podem fer això perquè la 
producció...., ens sembla que és donar una mala imatge i que tenim molta 
més qualitat, molts més tècnics i molts serveis com per poder dir quina és 
la que volem nosaltres. És un parer, evidentment si es veu que no, s’ha 
d’anar dins de la comissió. 
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Intervé novament el regidor Ramon Segarra i diu: Només dir que tens raó 
en el fet que es va desenvolupar una part del vial i que va quedar estroncat 
en aquella part i aleshores aquella part farà aproximadament uns tres anys 
en què s’havia d’haver actuat contra la Forestal perquè es continués, sigui 
per les raons que sigui no es va fer i avui és completament diferent a fa 
tres o quatre anys enrera i evidentment que podríem actuar en aquest 
sentit per tal que s’enderroqués aquella part i que connectés amb la zona 
Comercial on hi ha l’Intermarché, ara bé, això també va lligat amb el que 
és la ponència d’infrastructures i que amb Direcció General de Carreteres 
s’ha desenvolupat tot un projecte i que la porta de Ponent està pensada 
perquè entri als pressupostos del 2006, no així la part de les Torres que 
passa als pressupostos del 2007 que és el que anem a treballar i anar 
desenvolupant de tot el que és la carretera fins arribar a la Batllòria. A la 
Batllòria el que es farà serà presentar al Consell de Poble aquest estudi que 
ja s’ha presentat a la Direcció General de Carreteres perquè el Consell de 
Poble doni el seu vist i plau. Pel que fa a la porta de Llevant i les Torres, tot 
això està molt més avançat. 
 
Intervé novament el regidor Emili Bosch i diu: És que estem totalment 
d’acord i jo estic convençut que en aquest tema tots volem el mateix, la 
pregunta per simplificar-la és: El vial s’obrirà el 2007-2008 o serà la 
primera cosa que la fàbrica ens deixarà fer. Estarà en un timing intermig 
per unes necessitats del poble o de la fàbrica, això penso que ho ha de dir 
l’ajuntament, hi té alguna cosa a dir, una vegada s’ha acabat la situació 
més dramàtica que era el personal, és a dir i ho he dit sempre, no 
entrarem en aquest tema fins que es resolgui, però ara, si aquest tema 
està resolt, entenem que sí, perquè, a veure, si jo actuo com a fàbrica, el 
vial serà la darrera cosa, perquè em pot interessar i l’ajuntament pot dir i 
crec que ha de dir: escolti això ens interessa en un moment donat perquè 
tenim unes obres a fer aquí i ens interfereix, jo penso que interfereix, el Sr. 
Fullia segurament ja els hi ha dit que si s’actués, que no s’actuarà a la C-
35, teníem un problema si no hi ha els vials paral·lels, però ja no entrem en 
això, que toca a la ponència. Moltes gràcies per l’explicació i ja no vull dir 
res més. 
 
Intervé novament el regidor Ramon Segarra i diu: Només per un 
aclariment, l’únic punt calent que hi ha no és el de la Forestal, és un altre 
punt i està a l’altra banda i que pot afectar el desenvolupament dels vials. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Crec que tots teníem molt clar que aquest vial 
s’havia d’obrir i estava pactat obrir-lo quan ens semblava que aquesta 
empresa, i d’això fa anys, continuaria en aquest lloc. A aquest procés se li 
ha donat la volta i per una sèrie de circumstàncies aquesta empresa 
tancarà tal com dèiem d’aquí a un parell d’anys o abans i el que serà 
important serà lligar el vial paral·lel de les Torres que està pendent de 
l’avantprojecte que definirà de les rasants per veure com connectar amb la 
futura rotonda de la C-35 i després amb Can Caseta que serà oportú que 
no s’endarrereixi la part on està ubicada Derivats Forestals, quan tiri 
endavant la urbanització del vial paral·lel, això està clarissim i el que és 
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important com deia l’Emili que parlava d’obres previstes però no obres 
planificades, crec que, com deia en Ramon, estem en un moment molt 
interessant i podem veure avui mateix una realitat, l’adjudicació de les 
obres al setembre de les rotondes de l’autopista i ja s’ha començat l’obra i 
que perquè es facin inversions, el seu finançament ha d’estar als 
pressupostos, les altres actuacions estan previstes i són programes 
electorals i és anar parlant però aquest any la Generalitat ha posat als 
pressupostos les rotondes de l’autopista, ara és una realitat, com també hi 
ha posat l’arranjament de la C-35 que també li calia i que ara aquests dies 
estan fent i han d’acabar de fer la darrera capa a Sant Celoni fins a la 
Batllòria i que ho faran a les nits per no entorpir tan el trànsit, han 
començat aquesta setmana, per tant en pocs dies ho tindrem acabat. I el 
que si que està planificat, com comentava en Ramon, és l’entrada de Sant 
Celoni pel carrer Dr. Trueta s’està fent ja un projecte constructiu i fins que 
no hi hagi un projecte no es pot incloure als pressupostos, amb això si que 
no podem fer volar coloms però el que si que és una realitat és l’encàrrec 
del projecte constructiu del segon forat de sortida de Sant Celoni, el que 
tenim només serà d’entrada i l’altra de sortida, això canviarà totalment la 
mobilitat del municipi a millor com esperem així com la rotonda que també 
està en una fase d’acabar de concretar el seu disseny i que el proper dia 20 
amb el Director General de Carreteres es pensa decidir d’una vegada per 
totes el disseny definitiu, però ja hi ha un avantprojecte, estudis 
d’inundabilitat de la carretera, quan ja hi ha estudis i treballs, podem 
pensar en obres, que puguin entrar en els pressupostos del 2006, del 2007, 
del 2008. Estem en el bon camí, que ja convenia per la millora de Sant 
Celoni. 
 
I en no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 
22:40 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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