ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 17 DE MARÇ DE 2005

Sant Celoni, 17 de març de 2005.
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:00 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, Josep Alsina Lloreda, 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, Jordi Cuminal Roquet, Miquel Negre
Sánchez, Ramon Segarra Montesó i Raül Casado Jiménez, assistits pel
secretari de la corporació José Luis González Leal i amb la presència de
l'interventor accidental Joan Muntal Tarragó.
Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic
assistent per si algú vol comentar alguna qüestió relacionada o no amb
l’ordre del dia d’avui, sense que ningú faci ús de la paraula.
Es procedeix, doncs, a tractar els punts continguts a l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu per fer algunes consideracions. En primer
lloc –diu- és ara quan es presenta l’acta de la sessió anterior per a la seva
aprovació. I és en aquest moment quan hem de confirmar si acceptem la
retirada de l’acta d’alguna de les coses que es van dir aleshores. En aquest
sentit estem d’acord en aprovar l’acta tal com està redactada. Ara bé, el
que no compartim és la censura dels mitjans de comunicació públics. El Ple
municipal de 31 de gener de 2005 es va transmetre íntegrament per
l’emissora de ràdio municipal, però en la seva retransmissió posterior hem
comprovat que es van retirar algunes intervencions desafortunades
realitzades per un regidor de l’equip de govern. Tots podem tenir un mal
dia i per això vam considerar que no calia que quedés constància en l’acta,
però pensem que els mitjans de comunicació estan per difondre tot allò
que es diu. I quan es parla en públic, s’han d’assumir les coses que es
diuen. Voldria que quedés constància d’aquests comentaris.
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El Sr. alcalde indica que el grup municipal de CiU va estar d’acord en la
retirada de l’acta d’unes paraules pronunciades en la sessió anterior del
Ple, i és així com s’ha redactat l’acta distribuïda a tots els regidors.
Després d’aquestes intervencions i en no formular-se cap més objecció,
s’acorda per unanimitat l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple
municipal celebrada el passat 31 de gener de 2005, l’esborrany de la qual
s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE POSADA A DISPOSICIÓ
DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA D’UNA PARCEL·LA PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA
MONTNEGRE DE LA BATLLÒRIA.
El Sr. Casado explica que actualment l’escola Montnegre consta d’una
única línia, però el creixement de població de La Batllòria farà necessària
aviat la implantació d’una segona línia. Això comportà l’ampliació de
l’edifici de l’escola, prevista per a l’any 2006. Aquesta qüestió ja s’ha
comentat en el si de la comissió de cultura del Consell de Poble de La
Batllòria.
El Sr. alcalde diu que es proposa la cessió d’un parcel·la de propietat
municipal d’uns 2000 m2 al Departament d’Educació de la Generalitat per
tal de fer possible aquesta ampliació de l’escola Montnegre.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que el Pla general d'ordenació urbana de Sant Celoni, actualment
vigent i segons modificacions previstes, preveu un creixement demogràfic
a La Batllòria que pot assolir els propers anys una població estimada de
3.098 habitants.
Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya estima
que per un nucli de més de 3.000 habitants cal un CEIP de dues línies
educatives per qual cal disposar d’un terreny al voltant de 9.000 m2 .
Atès que l’actual CEIP Montnegre, del nucli municipal de La Batllòria, és
una escola cíclica ubicada en dues parcel·les municipals d’una superfície
agregada de 7.047 m2
Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha
previst que el 2005 es redacti el projecte de l’ampliació del CEIP
Montnegre, cosa que requereix disposar d’una major superfície a edificar.
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Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni és propietari d’una parcel·la,
contigua a l’actual CEIP Montnegre, situada al carrer Montnegre número 17
de La Batllòria, d’una superfície de 1.994,71 m2 que sumats a la superfície
actual dels terrenys de l’escola suposen un total de 9.041,71 m2.
Atès que aquesta parcel·la està qualificada com a equipament de
conformitat amb el Pla parcial dels sector P-7, aprovat definitivament per
la Comissió d’urbanisme de Barcelona en sessió de 27 de novembre de
1996, essent executiu des del dia 5 de febrer de 1998, data de la seva
publicació.
Atès que l’article 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, així com l’article 66.2.o) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, disposen la participació dels municipis en la
creació, construcció i manteniment dels centres docents públics.
Atès que aquesta participació, respecte de l’aportació dels sòls necessaris
per a la construcció dels centres escolars, es concreta a la disposició
addicional 17a, apartat 3r de la Llei orgànica 1/1990 d’Ordenació General
del sistema Educatiu (LOGSE) d’acord amb la qual, els municipis
cooperaran amb les administracions educatives en l’obtenció dels solars
necessaris per a la construcció dels nous centres docents.
Atès que ha estat interessat de la Generalitat de Catalunya, Departament
d’Educació, la necessitat de disposar dels terrenys indicats.
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Posar a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya el solar de propietat municipal situat al carrer Montnegre
número 17 de La Batllòria que respon a la següent descripció:
URBANA: Parcel·la assenyalada amb el número vint-i-quatre al plànol
d’adjudicació de parcel·les resultants de la Junta de Compensació de la
Plana de La Batllòria, al terme municipal de Sant Celoni, de figura quasi
quadrada, destinada a equipaments E2, i de mil set-cents vint-i-cinc
metres trenta-vuit centímetres quadrats de superfície. AFRONTA: al Nord
amb el límit del Pla parcial; a l’est amb el carrer set; al Sud amb el carrer
quatre; i a l’Oest amb el carrer Montnegre”
INSCRITA: A favor de l’Ajuntament de Sant Celoni, finca 9970, al foli 64
del tom 1703, llibre 171 de Sant Celoni.
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Segon.- Determinar que el solar així posat a disposició de l’administració
de la Generalitat de Catalunya haurà de ser destinat únicament i exclusiva
a la construcció d’un centre docent públic d’ensenyament primari al servei
del municipi de Sant Celoni.
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als efectes escaients.
3.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LES MODIFICACIONS
PUNTUALS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE SANT CELONI A
DIVERSOS ÀMBITS.
El Sr. Segarra explica que, tal com es va comentar a la ponència
d’habitatge i infraestructures, es vol destinar la parcel·la A-12 del sector
Les Torres a la construcció de 30 habitatges de protecció oficial, en règim
de lloguer. Una de les modificacions del PGO que es proposa aprovar
consisteix en l’increment de la densitat d’habitatges d’aquesta parcel·la,
per tal que s’hi puguin arribar a construir 6 habitatges més dels inicialment
previstos.
El Sr. Capote diu que la segona modificació ha de fer possible la
construcció d’un nou tanatori municipal, amb una ubicació més idònia, en
un solar de 690 m2 qualificat actualment com d’espai lliure, i que passaria
a qualificar-se com d’equipament. Per contra, alhora també es modificaria
la qualificació del solar adjacent al cementiri on s’ubica l’actual tanatori,
passant a ser un espai lliure (zona verda).
Després d’aquestes intervencions i,
Vistes les propostes de modificació puntual del Pla general d’ordenació de
Sant Celoni, promogudes ambdues per l’Ajuntament, l’una relativa a
l’increment de densitat al sector P-2 Les Torres, i l’altra relativa a un
ajust d’espais lliures a l’entorn del cementiri.
a) Increment de densitat habitatges/Ha del sector P-2 Les Torres,
per la construcció d’un edifici plurifamiliar de protecció oficial en
règim d’arrendament protegit a la parcel·la A-12.
Vista la proposta de modificació del Pla general de Sant Celoni, relativa a
l’increment de la densitat màxima permesa al sector P-2 Les Torres de
Sant Celoni, per tal d’obtenir sis habitatges més que es destinaran al règim
de protecció oficial.
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Atès que la present modificació, juntament amb la tramitació de la
corresponent modificació de planejament derivat, suposarà, en primer
terme, un increment del nombre màxim d’habitatges permesos al sector P2 Les Torres, i més concretament a la parcel·la A-12, per a la construcció
d’un edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial en règim
d’arrendament, destinat a joves i a gent amb recursos baixos.
Atès que és prioritat d’aquest consistori la definició d’una política social
d’habitatge pel municipi, en atenció, sobretot, a l’elevada demanda social
d’habitatge a preu assequible.
Atès que amb l’increment de densitat i l’assoliment d’un major nombre
d’habitatges socials, s’estarà satisfent els interessos, necessitats i
demandes d’un major segment de la població.
Atès que el proposat increment de densitat no suposa en cap cas un
increment de l’edificabilitat, ni de l’aprofitament urbanístic, ni tampoc una
transformació dels usos previstos, sinó que s’instrumenta mitjançant la
reducció de les superfícies inicialment previstes per cadascun dels
habitatges a construir, passant ara a una superfície aproximada de 60 m2
útils per cadascun.
Atès que d’acord amb l’article 16.3 del Decret 287/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, no procedeix la cessió
obligatòria i gratuïta del sòl equivalent al 10% de l’aprofitament generat
atès que les sis noves vivendes assolides es destinaran al règim de
protecció oficial, el que implica que no es generaran plusvàlues
immobiliàries.
Atès que d’acord amb l’article 94.3 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme, tampoc cal preveure la reserva complementària de terrenys
destinats a sistemes d’espais lliures i equipaments, ja que l’augment de
densitat es destinarà a habitatges de protecció pública i no s’ultrapassarà
el nombre d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70 m2 al sostre
amb aquesta destinació.
Atès que amb la localització de vivendes de protecció oficial a la parcel·la
A-12, integrada dins la zona A del sector P-2 Les Torres, s’està donant
compliment al principi de desenvolupament urbanístic sostenible,
consagrat a l’article 3 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, atès
que es configura un model d’ocupació del sòl que afavoreix la cohesió
social, integrant la tipologia d’habitatges de protecció social en un sector
on es permeten els usos residencial i industrial-comercial, evitant la
segregació territorial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda.
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Atès que segons l’article 21.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i en el marc de gestió dels interessos
municipals, el propi municipi exercirà competències en la gestió i promoció
d’habitatges, per tal de satisfer necessitats i aspiracions de la comunitat
veïnal.
Atès que l’article 94 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme,
estableix que la modificació de planejament es subjecta a les mateixes
disposicions que en regeixen la seva formació.
Atès que segons l’article 94.5 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme, la proposta de modificació ha de raonar i justificar la
necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència en relació amb els
interessos públics i privats concurrents.
Atès que segons l’article 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme,
correspon a l’ajuntament l’aprovació inicial i un cop s’ha acordat, s’ha de
posar a informació pública pel termini d’un mes.
Atès que la proposta de modificació de Pla general integra la memòria
descriptiva i justificativa, els plànols de situació i d’ordenació, les normes
urbanístiques i la memòria social.
Atès que segons l’article 59.3 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme i l’article 4.1 del seu Reglament de desenvolupament parcial,
la memòria descriptiva i justificativa del pla integra el programa de
participació ciutadana i la justificació de l’observança de l’objectiu del
desenvolupament urbanístic sostenible.
Atès que el programa de participació ciutadana abasta des dels treballs
preparatoris del planejament, fins la convocatòria d’informació pública,
amb la finalitat de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i
del contingut del treball com la formulació d’al·legacions o suggeriments i
propostes alternatives.
Atès que l’article 83.9 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme,
admet la possibilitat de tramitar simultàniament diverses figures de
planejament, essent necessari que es configurin en expedients separats, i
establint que l’executivitat de cadascuna quedarà supeditada a la de
l’instrument o figura superior.
Atès que segons l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, l’aprovació inicial del planejament general del municipi
correspon al Ple.
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Atès que la disposició transitòria quarta de la Llei 10/2004, de 24 de
desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme,
estableix que les normes urbanístiques de les figures de planejament
aprovades definitivament per l’Administració de la Generalitat entre
l’entrada en vigor de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i la de la Llei 2/2002, que no hagin estat publicades en el
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya ni en el Butlletí oficial de la
província corresponent, han de ser publicades amb motiu de llur
modificació o de la tramitació d’instruments de planejament urbanístic
derivat o de gestió urbanística.
Vistos els informes obrants a l’expedient.
b) Ajust d’espais lliures a l’entorn del cementiri municipal.
Vista la proposta de modificació dels sistemes d’espais lliures a l’entorn del
cementiri, promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni, i que es configura
com un ajust entre sistemes.
Atès que l’objectiu immediat de la proposta de modificació és la
construcció d’un nou tanatori municipal amb entitat i capacitat suficient per
a satisfer adequadament el servei públic al qual està afecte, ja que
actualment s’ubica en un espai de dimensions massa reduïdes dins el propi
cementiri, que a dia d’avui es consideren insuficients.
Atès que el seu trasllat alliberarà l’espai ocupat a l’interior del cementiri, i
permetrà la nova ubicació del tanatori en un espai propi, incrementant així
la superfície d’ambdós recintes, i permetent la millora tant de llurs
instal·lacions com del servei públic que vénen prestant.
Atès que el planejament urbanístic qualifica d’equipament un espai, avui
en desús, que es considera poc idoni per ubicar-hi el nou tanatori, situat
adjacent al cementiri, a la seva part posterior, totalment encaixonat entre
el mur posterior del cementiri i una finca densament forestada, de planta
triangular, amb uns angles molt tancats, que provoquen que la parcel·la
sigui en gran part molt estreta i tingui un difícil aprofitament.
Atès que per aquest motiu, es proposa ubicar el nou tanatori en un espai
que el Pla general qualifica com a espai lliure, situat a l’extrem nord-est de
la vila de Sant Celoni, delimitada pel cementiri, el passeig del cementiri i el
camí de Taieda, just enfront del cementiri, a l’altra banda de la plaça que
hi dóna accés general.
Atès que la ubicació escollida pel nou tanatori és la més idònia, ja que
dóna resposta a diverses necessitats del servei, tals com la proximitat
física amb el cementiri i les seves instal·lacions, la major superfície
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d’ambdós recintes, l’assoliment d’entitat pròpia per part del tanatori, el
bon accés a ambdues instal·lacions, l’aparcament pels visitants i la
centralització dels diferents serveis fúnebres en una zona tranquil·la,
separada del casc urbà per zones verdes i espais lliures, que amb el
desenvolupament dels sectors veïns, permetrà gaudir als ciutadans de
Sant Celoni d’un gran coixí verd per activitats d’esbarjo i lleure.
Atès que per tal que l’actuació no representi la pèrdua de superfície del
sistema d’espai lliure, es modifica alhora la qualificació de l’àrea que el Pla
general qualifica com a equipament, de planta triangular i ubicada
adjacent al cementiri, qualificada com a equipament i amb superfície
també de 690 m2, per destinar-la a espai lliure, restablint els estàndards
urbanístics establerts, i responent així a les determinacions de la Llei
d’urbanisme sobre desenvolupament urbanístic sostenible.
Atès que donant compliment a l’article 95 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’urbanisme, modificada per la Llei 10/2004, es garanteix el
manteniment de superfície entre els sistemes objecte de modificació, així
com la seva funcionalitat.
Atès que l’esmentada proposta suposa un primer pas per una gran
transformació urbanística en la zona del cementiri, que, amb les
tramitacions de les figures de planejament urbanístic que siguin
procedents, comportarà l’assoliment d’objectius com una nova configuració
de l’espai d’accés al cementiri, una nova disposició de sòl per destinar-lo a
l’ampliació del citat equipament, el completament de la xarxa viària dins
l’àmbit, a fi de resoldre la bona comunicació dels polígons industrials veïns,
evitant el trànsit de vehicles pesants per la zona residencial, i finalment,
l’enllaç entre diferents espais lliures, configurant-los com un gran coixí
verd amb una sola vocació de lloc, que separarà l’entorn del cementiri de
les zones industrials, i es destinarà a les activitats d’esbarjo i lleure dels
ciutadans.
Atès que amb aquesta proposta s’assoleix la directriu establerta a l’article
9.7 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, modificada per la Llei
10/2004, relativa a l’obligació del planificador a vetllar per una distribució
en el territori dels àmbits destinats a espais lliures i equipaments que
s’ajusti a criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici de la
col·lectivitat.
Atès que de conformitat amb l’article 95.5 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’urbanisme, modificada per la Llei 10/2004, la proposta es pot
tramitar mitjançant el mecanisme de l’ajust entre sistemes, prescindint del
procediment específic que per aquests casos regula l’apartat segon de
l’esmentat precepte, atès que no n’alteren ni la funcionalitat, ni la
superfície ni tampoc la localització en el territori d’ambdós sistemes.
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Atès que de conformitat amb l’article 95.6 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’urbanisme, la memòria de la proposta de modificació justifica el
manteniment de superfície i funcionalitat dels sistemes objecte d’actuació.
Atès que de conformitat amb l’article 25.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el municipi exercirà competències
en cementiris i serveis funeraris, essent el cementiri, segons l’article
26.1.a) de la mateixa norma, un servei municipal.
Atès que segons l’article 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme,
correspon a l’ajuntament l’aprovació inicial i un cop s’ha acordat, s’ha de
posar a informació pública pel termini d’un mes.
Atès que segons l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, l’aprovació inicial del planejament general del municipi
correspon al Ple.
Vistos els informes obrants a l’expedient.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment les dues modificacions puntuals de la revisió
del Pla general municipal d’ordenació de Sant Celoni, relatives a:
L’increment de densitat en sis habitatges més al sector P-2 Les Torres de
Sant Celoni, i concretament a la parcel·la A-12, per a la construcció d’un
edifici plurifamiliar de protecció pública en règim de lloguer.
L’ajust d’espais lliures a l’entorn del cementiri.
Segon.- Incorporar a l’expedient de modificació acordat al punt primer a)
del present acord el text refós complet de la normativa urbanística del Pla
general d’ordenació de Sant Celoni, donant compliment a la disposició
transitòria quarta de la Llei 10/2004, de 24 de novembre.
Tercer.- Sotmetre ambdues propostes al tràmit d'informació pública pel
termini d’un mes, amb publicació d'anuncis al Butlletí oficial de la
província, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels diaris
de més divulgació en l'àmbit municipal.
Durant aquest termini, comptador a partir del dia següent al de la
publicació de l'edicte en l'última de les publicacions del Butlletí o Diari
Oficial, l'expedient romandrà de manifest a l'Àrea d’Entorn d'aquest
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Ajuntament (C/ Bruc, 26 de Sant Celoni) i els interessats podran formular,
per escrit, les reclamacions i suggeriments que considerin procedents.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONFORMITAT A LES
PROPOSTES TRAMESES PEL MINISTERI DE FOMENT PER A LA
CONSTRUCCIÓ DE TRES PASSOS SOTERRATS PER SOTA DE LA
LÍNIA FÈRRIA.
El Sr. Mas demana que s’expliqui de quins passos es tracta per a que
tothom sàpiga de què estem parlant. Després, si s’escau, el grup de CiU
farà els oportuns comentaris al respecte.
El Sr. Segarra explica que es tracta de dos passos soterrats per a vianants
en els carrers Olzinelles i Sant Francesc i un pas per a vehicles i vianants
en el carrer Roger de Flor. A través de la ponència d’infraestructures s’ha
contactat amb una enginyeria a qui s’ha encarregat la redacció d’un estudi
tècnic de com han de ser aquests passos; i a finals de febrer es va arribar
a un acord amb el Ministeri de Foment, que va donar la seva llum verda.
Avui es porta al Ple l’acceptació d’aquestes propostes i a partir d’aquí, si
tothom hi està d’acord, es redactarà el projecte definitiu. El nostre objectiu
és intentar que el Ministeri de Foment destini una dotació en els
pressupostos de 2006 per a fer possible la construcció d’aquests passos
soterrats.
El Sr. Mas agraeix l’explicació del Sr. Segarra, però diu que, per la mateixa
raó, la proposta inicial que es va fer al Ministeri de Foment també podia
haver passat pel Ple, o fins i tot cap de les dues. El grup de CiU –diu- està
totalment d’acord amb la construcció d’aquests passos soterrats (que
segurament, si tot va bé, començaran a fer-se al 2009) perquè donaran
transparència a Sant Celoni i milloraran la mobilitat, però hem de recordar
que al desembre de 2002 el Ple municipal ja va aprovar un pre-acord a
subscriure amb RENFE i el Ministeri de Foment per al tractament de dos
passos a nivell de Sant Celoni (un pas de vehicles i vianants en el sector
Les Torres i un pas de vianants al carrer Sant Francesc). D’altra banda el
pas per a vehicles al carrer Pau Casals, previst inicialment en el PGO de
l’any 1983, s’ha canviat per un pas de vianants al carrer Olzinelles, per
considerar-se més adequat. Compartim aquest canvi, sobretot per
l’afectació que podria suposar per a moltes finques el pas pel carrer Pau
Casals. No entenem, però, que es porti a aprovació un document que no
és ni un projecte constructiu ni un avant-projecte de res. Repeteixo, estem
totalment d’acord amb la construcció d’aquests passos, però és que això ja
estava aprovat pel Ple, i ens sorprèn que ara es vulgui portar a aprovació
aquesta decisió que tots compartim i que òbviament votarem a favor.
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El Sr. Segarra agraeix el vot de confiança en aquest projecte i recorda que
a l’any 1992 ja es va començar a parlar de foradar un túnel pel carrer
Roger de Flor. Aquest i els altres passos s’han debatut i treballat en el si de
la ponència d’infraestructures i després dels estudis previs i les
modificacions introduïdes, ara es passarà ja a la redacció del projecte
definitiu. D’altra banda, el pas de vianants del carrer Olzinelles afavorirà la
comunicació amb els nous habitatges i la futura escola que es construiran
a la zona de Derivados Forestales SA. Voldríem no haver d’esperar fins al
2009 per a que es fessin aquestes obres. El nostre objectiu és que es
puguin incloure en els pressupostos de 2006. Agrairia al Sr. Mas (ja que ha
fet referència a l’any 2009) que si disposa d’alguna informació la compartís
amb nosaltres.
El Sr. Bosch diu que ell forma part de la ponència d’infraestructures i és
coneixedor d’aquest avant-projecte. Per tant -diu- no es tracta de que no
n’estiguem informats, sinó del fet que es presenti a aprovació del Ple un
document que no deixa de ser un esbós de projecte. Podem entendre –
diu- que es vulgui comptar amb el vot de tots els grups polítics en aquest
tema però, tal com deia el Sr. Mas, no és necessari un nou acord del Ple
perquè l’any 2002 ja es va atorgar autoritat suficient a l’equip de govern
per tirar endavant aquest projecte. Respecte de la data de 2009, tenim un
document firmat pel Sr. Nadal, conseller de la Generalitat, dient que en els
propers sis anys l’únic pas que es preveu a Sant Celoni és el del camí del
Molí. Evidentment això pot canviar i es pot donar més prioritat a altres
actuacions, però ens sorprèn que es digui que aquests passos es pretenen
construir l’any 2006, quan no hi ha cap document on així s’afirmi.
Intervé el Sr. alcalde i manifesta que, efectivament, al desembre de 2002
l’Ajuntament va fer tots els esforços perquè el Ministeri de Foment i el
Govern d’aquell moment tiressin endavant l’eliminació dels passos a nivell
de RENFE per la perillositat que representen. Però malgrat la bona intenció
–comenta- no es van complir les nostres expectatives. Ara estem en una
etapa diferent i s’han recollit per part del Ministeri de Foment les propostes
formulades des de l'Ajuntament. Se’ns va recomanar que aquestes
propostes passessin pel Ple abans de la redacció del projecte definitiu, que
és imprescindible per a que l’obra s’inclogui en els pressupostos de l’Estat.
Sense aquest projecte, tot és fer volar coloms. En efecte, el conseller Sr.
Nadal va signar un document de compromís dels passos a nivell que s’han
d’eliminar en una primera fase, i un d’ells és a Sant Celoni. Entenem que
és positiu que es faci aquesta inversió al nostre municipi.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de l’estudi presentat per la
Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment per a la supressió
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dels passos a nivell als punts quilomètrics 157/530 i 157/630 de la línia del
ferrocarril Tarragona-Barcelona-França.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 17 de desembre de 2002
va aprovar el pre-acord amb Renfe i el Ministeri de Foment per al
tractament integral dels passos a nivell de la línia Tarragona-BarcelonaFrança existents al terme municipal de Sant Celoni per a la integració
urbana del ferrocarril en el nucli urbà de la localitat, en relació a la
supressió dels passos a nivell situats als punts quilomètrics 157/530 i
157/630.
Atès que en el mes de maig de 2004 la Direcció General de Ferrocarrils va
presentar un estudi de supressió dels referits passos a nivell al carrer
Olzinelles i al carrer Sant Francesc i del nou pas de vehicles i vianants en el
carrer Roger de Flor.
Atès que el dia 27 d’octubre de 2004 l’enginyer municipal va informar
aquest estudi proposant modificacions, les quals van ser comunicades a la
Direcció General de Ferrocarrils el dia 18 de novembre de 2004.
Atès que el dia 1 de desembre de 2004 va tenir lloc reunió tècnica de
treball entre representants del Ministeri de Foment i tècnics de l’Àrea
d’Entorn municipal.
Atès que la Ponència d’Infraestructures municipal va acordar diferents
consideracions respecte a les propostes per a millorar els passos en relació
a l’entorn, les quals van ser trameses a la Direcció General de Ferrocarrils
el dia 20 de desembre de 2004.
Atès que el dia 28 de febrer de 2005 la Direcció General de Ferrocarrils del
Ministeri de Foment ha presentat l’estudi per a la supressió dels passos a
nivell als punts quilomètrics 157/530 i 157/630 de la línia del ferrocarril
Tarragona-Barcelona-França, realitzat per Peyco SA, per a la seva
aprovació d’acord amb l’article 18 del Reglament de la Llei de sector
ferroviari.
Atès que la Direcció General de Ferrocarrils sol·licita la disponibilitat per
realitzar les actuacions oportunes per facilitar la cessió gratuïta i lliure de
càrregues dels terrenys necessaris per a la construcció dels passos
projectats.
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal on costa que l’estudi presentat
el dia 28 de febrer de 2005 reuneix les condicions plantejades per les
propostes exposades amb dos passos de vianants als carrers Olzinelles i
Sant Francesc més un pas de vianants i vehicles en el carrer Roger de Flor
i informa favorablement la seva aprovació, amb la salvetat de que pel que
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fa referència a l’accés al pas del carrer Olzinelles, es proposa reduir l’àmbit
del seu emplaçament, disposant d’una sola superfície en rampa, en sentit
paral·lel al carrer Comerç, d’acord amb la modificació puntual del pla
general en aquest sector, per tal d’adequar l’emplaçament del pas amb
l’equipament i a la vegada no interferir en la seva ordenació posterior,
segons plànol adjunt.
Atès que l’enginyer municipal en el seu informe fa constar que la
construcció dels passos projectats ocupen espai qualificat com a viari
segons el Pla general del municipi.
Atès que la rampa del carrer Sant Francesc s’adossa a part de la façana de
la parcel·la situada al número 16, després d’haver ponderat altres
alternatives o afectacions amb els seus propietaris, Srs. Tarrides, i
acordant aquesta alternativa.
Atès que segons l’informe del tècnic municipal el pas del carrer Olzinelles
es troba dins els 7000 m2 de cessió com a equipaments, i s’obtindrà
mitjançant el projecte de reparcel·lació establert a la modificació puntual i
al pla de millora, aprovats definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona en sessió de 20 d’octubre de 2004. A més, s’informa de que el
dia 1 d’octubre de 2004 es va signar un conveni amb el propietari
Derivados Forestales SA, segons el qual la cessió dels 7000 m2
d’equipaments es realitzarà per part de l’esmentada empresa com a únic
propietari del polígon 1.
Atès que segons l’informe del tècnic municipal pel que fa al pas del carrer
Roger de Flor, es va firmar un conveni amb el propietari a 27 de juliol de
1992, on es va acordar la cessió dels terrenys, quedant pendent tan sols la
seva inscripció registral, que es portarà a terme quan es requereixi la seva
necessitat.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar l’estudi per a la supressió dels passos a nivell als punts
quilomètrics 157/530 i 157/630 de la línia del ferrocarril TarragonaBarcelona-França, realitzat per Peyco SA, amb data febrer de 2005, amb la
salvetat que, pel que fa a l’accés al pas del carrer Olzinelles, es proposa
reduir l’àmbit del seu emplaçament, disposant d’una sola superfície en
rampa, en sentit paral·lel al carrer Comerç, d’acord amb la modificació
puntual del pla general en aquest sector, per tal d’adequar l’emplaçament
del pas amb l’equipament i a la vegada no interferir en la seva ordenació
posterior, segons plànol adjunt.
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Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Ferrocarrils del
Ministeri de Foment.
5.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL DE LA UASU47 PRESENTAT PER PROMOTORA DEL PUIG SL.
El Sr. Capote explica que la unitat d’actuació 47 està situada entre
l’Avinguda de la Pau i el carrer Esteve Brunell (la zona que coneixem com
els pisos de La Caixa). La previsió és que s’hi puguin construir quatre blocs
d’habitatges, de planta baixa més dos pisos cada un, amb un total de 39
habitatges.
Intervé el Sr. Bosch per dir que el projecte li sembla molt correcte, però
voldria aprofitar aquesta ocasió per fer un comentari respecte de la
demagògia que s’està fent a l’entorn de l’edificabilitat que tindran els
terrenys que ara ocupa Derivados Forestales SA. En aquesta unitat
d’actuació 47 l’edificabilitat és de 1,3 m2 de sostre/m2 de sòl (que em
sembla molt correcta, diu) i al futur sector residencial de la Forestal serà
de 1,5. Per tant, veiem que hi ha una coherència en tots els projectes que
s’estan aprovant últimament a l’Ajuntament. No entenem, doncs, perquè
es fa demagògia dient que allà s’edificarà molt més. Segurament no és
l’equip de govern qui ho fa, però és una qüestió que s’està parlant i que no
és així. El projecte d’aquesta unitat d’actuació 47 ens sembla molt bé,
considerem que l’edificabilitat està dins dels paràmetres normals i tot
plegat representarà una millora per a aquella zona.
El Sr. alcalde indica que aquesta unitat d’actuació, juntament amb el
projecte d’urbanització del Torrent del Virgili, acabarà d’endreçar tota
aquella part de Sant Celoni que limita amb el terme de Santa Maria de
Palautordera.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que per resolució d’Alcaldia de data 10 de gener de 2005 es va
adoptar el següent acord:
“Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació de l’estudi de detall de la
UASU-47, Avinguda de la Pau, carrer Esteve Brunell i carrer Folch i Torres
de Sant Celoni.
Atès que segons estableix l’article 17 de la normativa urbanística de la
revisió del Pla general municipal d’ordenació, per al desenvolupament de
les determinacions del Pla general quant a l’edificació podran delimitar-se
estudis de detall.
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Atès que malgrat aquesta figura de planejament no es contempli en la Llei
2/2002, de 14 de març d’urbanisme, vigent, atès que el procediment es va
iniciar abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei i les consideracions de les
disposicions transitòries quarta 2 i vuitena 2, es tramitarà d’acord amb la
normativa anterior a aquesta llei, segons estableix l’article 26 del Decret
legislatiu 1/1990 pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística.
Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 29 d’octubre de 2004 es va
aprovar inicialment l’estudi de detall de la UASU-47, Avinguda de la Pau,
carrer Esteve Brunell i carrer Folch i Torres presentat per Jaume Grau Font
en nom i representació de Promotora del Puig SL.
Atès que l’anunci d’informació pública s’ha publicat al diari “El Periódico” el
dia 18 de novembre de 2004, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 4269 de 26 de novembre de 2004 i al Butlletí Oficial de la
Província número 291 de 4 de desembre de 2004.
Atès que obra a l’expedient certificat del secretari de la corporació
conforme el projecte ha estat exposat al públic durant el termini de vint
dies i notificat a l’únic propietari inclòs dins l’àmbit, 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 1/90, 12 juliol, de
refosa dels textos legals vigents en matèria urbanística i 45 i següents del
Decret 146/1984, de 10 d’abril.
Resolc:
1r- Aprovar definitivament l’estudi de detall de la UASU-47, Avinguda de la
Pau, carrer Esteve Brunell i carrer Folch i Torres presentat per Jaume Grau
Font en nom i representació de Promotora del Puig SL.
2n- Trametre el referit expedient a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
per al seu coneixement”.
Atès que a data 18 de gener de 2005 es va trametre l’estudi de detall i
còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona,
per tal que n’estés assabentada.
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Atès que de conformitat amb l’article 50.1.d) del Decret legislatiu 1/1990,
la competència per a l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva correspon a
les corporacions municipals, informant a la Comissió d’Urbanisme.
Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a
la modernització del govern local estableix a l’article 21.1. j) que correspon
a
l’alcalde
l’aprovació
dels
instruments
de
planejament
de
desenvolupament del planejament general no atribuïdes al Ple, així com els
instruments de gestió i projectes d’urbanització.
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.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Ratificar la resolució de l’Alcaldia de data 10 de gener de 2005,
per la qual es va aprovar definitivament l’estudi de detall de la UASU-47,
Avinguda de la Pau, carrer Esteve Brunell i carrer Folch i Torres, presentat
per Jaume Grau Font en nom i representació de Promotora del Puig SL, així
com l’acord de posterior remissió del referit expedient a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per al seu coneixement.
Segon.- Trametre una certificació del present acord a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per al seu coneixement.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS MEMBRES QUE HAN DE FORMAR
PART DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT DEL PROCÉS DE
TRANSFORMACIÓ DE L’ÀMBIT DE DERIVADOS FORESTALES SA.
El Sr. alcalde recorda que el Ple municipal va aprovar l’any passat la
creació d’aquesta comissió de caràcter tècnic - polític. Els tècnics de
l’Ajuntament que es proposa per a que formin part d’aquesta comissió són
de les Àrees d’Entorn i de Sostenibilitat, i cal també designar un
representant de cada grup polític. D’aquesta manera la comissió es podrà
constituir i començar les tasques que cregui oportunes, ja sigui abans o
després del tancament de la producció de la indústria.
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El Sr. Bosch diu que el seu grup celebra que es creï aquesta comissió, que
considera molt necessària per tal d’escampar les petites o grans boires que
planen sobre el projecte, i sobretot per donar tranquil·litat a les persones
que es veuen afectades d’una manera o altra pel tancament de Derivados
Forestales SA. Volem fer constar, però, que la creació d’aquesta comissió
es va demanar en el moment de l’aprovació de la modificació urbanística
dels terrenys de la Forestal, i es va dir que a l’octubre ja estaria en
funcionament. D’altra banda, trobem a faltar quins han de ser els seus
objectius (ja sabem que la finalitat principal és el seguiment del trasllat o
tancament de la indústria), però possiblement s’haurien d’haver marcat els
objectius de la comissió conjuntament amb el nomenament dels seus
membres, sinó pot semblar una comissió purament testimonial. Malgrat
aquesta observació, estem a favor evidentment de la seva creació.
El Sr. alcalde diu que els tècnics són de les Àrees d’Entorn i de
Sostenibilitat i, per tant, ja es pot intuir cap on aniran els objectius de la
comissió: qüestions urbanístiques i mediambientals, revisió dels projectes
d’urbanització i constructiu, aportar idees per tal de millorar la zona, etc.
A continuació cada grup municipal proposa la persona que ha de formar
part de la comissió tècnica de seguiment del procés de transformació de
Derivados Forestales SA, propostes que recauen en els següents regidors:
Pel PSC ........................ Josep Capote Martín
Per CiU ........................ Emili Bosch Oliveras
Per ERC ....................... Ramon Segarra Montesó
Per ICV ........................ Josep M. Pasqual Arenas
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de
data 29 de juliol de 2004, relatiu a la creació d’una comissió tècnica de
seguiment del procés de transformació de l’àmbit de Derivados Forestales
SA.
Atès que el Ple municipal en sessió del dia 30 de setembre de 2004 va
aprovar el conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Sant Celoni i Derivados
Forestales SA en relació al cessament de les activitats industrials d’aquesta
empresa en el seu actual emplaçament (illa compresa entre la carretera C35, el ferrocarril i els carrers Olzinelles i Indústria) i el seu trasllat en el
termini màxim de quatre anys, conveni que es va signar el dia 1 d’octubre
de 2004.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia
20 d’octubre de 2004 va aprovar definitivament la modificació puntual de
la revisió del Pla general d’ordenació a l’àmbit comprès entre la carretera
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C-35, el carrer Comerç, el carrer Olzinelles i el carrer Indústria de Sant
Celoni i el pla de millora del mateix àmbit.
Atès que segons l’acord del Ple de 29 de juliol de 2004 la comissió estarà
formada per l’equip de tècnics necessaris pel correcte seguiment del
projecte i un nombre paritari de membres de tots els partits polítics amb
representació en el consistori.
Atès que es proposa el nomenament de la tècnica de Sostenibilitat,
l’enginyer de l’Àrea d’Entorn i l’arquitecte de l’Àrea d’Entorn com a tècnics
municipals que integraran la comissió de seguiment del procés de
transformació de l’àmbit de Derivados Forestales SA.
Atès que es proposa el nomenament dels membres dels partits polítics que
tenen representació en el consistori, essent PSC, ERC, ICV i CiU, que
integraran la comissió de seguiment del procés de transformació de l’àmbit
de Derivados Forestales SA.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar la composició de la comissió tècnica de seguiment del
procés de transformació de l’àmbit de Derivados Forestales SA següent:
Tècnics: la Sra. Inès Balaguer com a tècnica de sostenibilitat, el Sr. Lluís
Obach com a enginyer de l’Àrea d’Entorn i el Sr. Xavier Fàbregas com a
arquitecte de l’Àrea d’Entorn.
Membres partits polítics:
Pel PSC ........................ Josep Capote Martín
Per CiU ........................ Emili Bosch Oliveras
Per ERC ....................... Ramon Segarra Montesó
Per ICV ........................ Josep M. Pasqual Arenas
Segon.- Comunicar aquest acord als membres que formen part d’aquesta
comissió.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONSELL
PLENARI DEL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA.
El Sr. alcalde explica que, com és normal, en qualsevol òrgan participatiu
es produeixen entrades i sortides de persones. En aquest cas es tracta de
dos membres del Consell de Poble de La Batllòria que renuncien a formar18

ne part, i de dues persones que demanen poder-s’hi incorporar, una d’elles
en representació de l’AMPA de l’escola Montnegre.
Després d’aquesta intervenció i,
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús de les facultats que li
confereix la legislació vigent, ha considerat adient la creació d’un canal de
participació de les persones i entitats de La Batllòria, mitjançant la creació
d’un consell de caràcter consultiu que enriqueixi l’activitat municipal en la
mesura que representi una via de diàleg permanent de l’Ajuntament amb
els sectors implicats.
Atès que el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu
expressament al seu article 61.1 la possibilitat que el Ple municipal acordi
la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada.
Atesa la necessitat de disposar d’un reglament que possibiliti la constitució
i posterior funcionament del Consell de Poble de La Batllòria, el Ple
municipal en sessió del dia 17 de maig de 2004 va aprovar inicialment el
Reglament Orgànic del Consell de Poble de La Batllòria, que ha estat
participat pels veïns i pels diversos grups polítics amb representació
municipal, reglament que es va declarar definitivament aprovat per
resolució de l’Alcaldia de data 21 de juliol de 2004, ja que dins el termini
d’exposició pública no es va presentar cap al·legació ni suggeriment al
respecte.
Atès que l’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de La
Batllòria estableix que, de conformitat amb l’article 65 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, els membres del Consell Plenari han de ser
designats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, i aquesta designació ha
de recaure en:
- Les persones a títol individual, majors de 16 anys que hagin realitzat la
seva inscripció com a voluntaris per a formar part del Consell de Poble de
La Batllòria.
- Un/a representant de cada una de les Associacions sectorials amb seu a
La Batllòria designat pel seu màxim òrgan de govern.
- Un/a representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal
Park, designat per acord del seu màxim òrgan de govern, designació que
haurà de recaure necessàriament sobre persones que pertanyin a l’àmbit
territorial de La Batllória.
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- Un/a representant de l’Associació de Veïns de La Batllòria, designat per
acord del seu màxim òrgan de govern.
- Un regidor o regidora en representació de cada un dels partits polítics
amb representació municipal, computant a aquests efectes el regidor o
regidora que sigui nomenat/da president/a. Aquests mai no suposaran un
número superior a un terç del total de membres del Consell Plenari.
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 29 de juliol de 2004, va
designar les següents persones com a membres del Consell Plenari del
Consell de Poble de La Batllòria:
PERSONES A TITOL INDIVIDUAL:
Josep Lamiel Carrera
Josep Puigdefàbregas Martín
Anaís Medina Terradas
Joan Xamaní Cabra
Providencia Creus Guardiola
Dolors Terradas Dávila
Josep Aulas Nicolau
Luis Monterroso Peña
Antoni Masnou Baldé
Marcel Xamaní Masferrer
Carme Dou Oms
Carles Peralta Aparicio
Francesc Auladell Boix
Joan Bruguera Pesaferrer
Jordi Colom Busquets
Joan Donado Riera
Josep Gaig Tarridas
Àngel Berenguer Sánchez
PER LES ASSOCIACIONS SECTORIALS
Rosa Casero Alonso
Antoni Medina Vega
Rossend Iglesias Lechuga
Joan Fugarolas Rodenas
Joan Ridorsa Juhé
Eulàlia Fugarolas Rodenas
Jordi Cuberta Masnou

AMPA CEIP Montnegre
Colla de Geganters i Grallers
Penya Barcelonista La Batllòria Culé
El Llor 1
Patronat Local d’Homenatge a la Vellesa
Trup de Nassos
C.E. Inacsa

PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA URBANITZACIÓ ROYAL PARK:
Carme Rodríguez Zambrano
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PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA BATLLORIA:
Federico Fernández Chimeno

AAVV Vall del Llor

PELS PARTITS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL:
Josefa Lechuga Garcia
M. Lourdes Donado Riera
Josep Alsina Lloreda
Josep M. Pasqual Arenas

Grup
Grup
Grup
Grup

municipal
municipal
municipal
municipal

de CiU
del PSC
d’ERC
d’ICV

Atès que el Ple municipal en sessió de data 28 de desembre de 2004 va
aprovar la modificació de la composició del Consell de Poble de La Batllòria,
en el sentit de designar el Sr. Jordi Verdiell Saludas membre del Consell
Plenari, en qualitat de representant de la Junta de Compensació de la
urbanització Royal Park, i acceptar la renúncia de la Sra. Rosa Casero
Alonso a formar part del referit Consell Plenari com a representant de
l’AMPA del CEIP Montnegre, i la renúncia del Sr. Jordi Colom Busquets a
títol individual.
Atès que en data 20 de gener de 2005 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant
Celoni una instància del Sr. Lluís Monterroso Peña renunciant a formar part
del Consell de Poble de La Batllòria, del que forma part a títol individual.
Atès que en data 25 de gener de 2005 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant
Celoni una instància de la Sra. Anaïs Medina Terradas renunciant a formar
part del Consell de Poble de La Batllòria, del que formava part a títol
individual.
Atès que en data 1 de febrer de 2005 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant
Celoni una instància del Sr. Carles Llubes Tarrés sol·licitant poder formar
part del Consell de Poble de La Batllòria a títol individual.
Atès que, així mateix, s’ha comunicat a aquest Ajuntament que la Sra.
Montserrat Muñoz Pastor serà la representant de l’AMPA del CEIP
Montnegre al Consell de Poble de La Batllòria, en substitució de la Sra.
Rosa Casero Alonso.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Acceptar les renúncies del Sr. Lluís Monterroso Peña i de la Sra.
Anaïs Medina Terradas a formar part del Consell Plenari del Consell de
Poble de La Batllòria, del que formaven part a títol individual.
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Segon.- Designar el Sr. Carles Llubes Tarrés membre del Consell Plenari
del Consell de Poble de La Batllòria, a títol individual.
Tercer.- Designar la Sra. Montserrat Muñoz Pastor membre del Consell
Plenari del Consell de Poble de La Batllòria, en qualitat de representant de
l’AMPA del CEIP Montnegre.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE SANT
CELONI.
Pren la paraula el Sr. Alsina i explica que s’ha redactat el Pla Local de
Joventut de Sant Celoni per a entregar-lo a la Generalitat de Catalunya
abans del proper 21 de març, data límit que estableix un Decret de la
pròpia Generalitat. El document recull bàsicament els eixos de treball que
s’ha marcat l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Celoni seguint les
línies en política de joventut que es defineixen des de la Secretaria General
de la Joventut. D’una banda, hi ha tot el tema de l’emancipació dels joves
(plans d’habitatge, orientació laboral, educació social, salut, cultura...), així
com el tema de la participació (associacionisme, cohesió social i foment de
la participació). El fet de presentar aquest pla a la Generalitat és voluntari
per als ajuntaments, però els municipis que no l’hagin redactat no tindran
dret a participar en les subvencions que s’atorguin en matèria de joventut.
A l’hora d’elaborar aquest document –continua el Sr. Alsina- s’ha recollit
tota la informació i la feina feta pel Fòrum Jove l’any 2003, que va ser un
treball molt intens per part de les entitats de Sant Celoni; d’altra banda,
s’hi ha aportat l’experiència dels tècnics municipals; i finalment també hi
hem intervingut els polítics i els caps de diferents àrees (Entorn,
Comunitat, Cultura, Presidència) perquè recordem que l’Àrea de Joventut
és transversal i aglutina diferents àmbits. En definitiva, el pla conté totes
les activitats que realitzarem des de la Regidoria de Joventut durant aquest
any 2005; posteriorment s’hi aniran incorporant les accions que es
programin per als propers anys, i veurem quines d’elles poden ser
coparticipades per la Generalitat.
Intervé el Sr. Cuminal i diu que el grup municipal de CiU comparteix el
marc teòric que engloba aquest document, sobretot –diu- reforçant la idea
que els joves som present i no només som ciutadans del futur, i com a
gent del present tenim unes problemàtiques concretes que marquen de
manera molt important tot el nostre projecte vital. En el Pla Local de
Joventut que es presenta es fa una diagnosi (que bàsicament és un estudi
demogràfic) dels joves del municipi, i en aquest sentit nosaltres trobem a
faltar algunes qüestions prèvies, com per exemple, una anàlisi dels nivells
d’instrucció dels joves del municipi, un estudi de la seva ocupació laboral
(graus de temporalitat, contractes fixes, mobilitat geogràfica), de les vies
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de participació, de les seves conductes de salut i oci, així com una
valoració dels equipaments on poder desenvolupar activitats per a joves i,
fins i tot, de les zones d’oci del municipi. També seria molt recomanable
que s’identifiquessin els diferents sectors que coexisteixen dins del gran
volum de joves que hi ha a Sant Celoni. Així mateix, trobem a faltar en el
document un estudi de les actuacions que s’han fet fins ara a l’Ajuntament
de Sant Celoni en matèria de joventut, per tal de potenciar tot allò que ha
estat positiu i corregir els defectes detectats. A partir d’aquestes qüestions
es podria fer un vertadera diagnosi i establir els objectius generals i
específics que es pretenen amb aquest Pla Local de Joventut; també seria
bo establir un calendari i, sobretot, un sistema d’avaluació continuada.
Hem vist que en el pla consta una valoració final de totes les iniciatives
que es plantegen, però nosaltres creiem que amb valoracions finals no n’hi
ha prou, sinó que hi hauria d’haver un sistema d’avaluació continua per
anar corregint tot allò que no es faci bé. També trobem a faltar una gran
eina per al foment de la participació, com és l’edició d’una “guia jove” per a
que qualsevol jove que arribi al poble pugui conèixer les entitats existents,
les zones d’oci, els projectes de l’Ajuntament, les activitats en què pot
participar, etc.
Malgrat totes aquestes mancances –prossegueix el Sr. Cuminal-, tenim
clar (com deia el Sr. Alsina) que el Pla Local de Joventut de Sant Celoni
s’ha redactat bàsicament per a poder optar a les subvencions que atorga la
Secretaria General de Joventut. Per tant, en aquest sentit nosaltres no ens
hi oposarem, però sí que ens agradaria que ens definíssiu més clarament
quins són els objectius de l’Ajuntament en matèria de joventut al llarg
d’aquest any 2005, perquè aquest document no deixa de ser una
declaració de bones intencions amb paraules com fomentar, iniciar,
impulsar, estudiar... Abans de decidir la nostra postura en la votació,
voldríem conèixer quins són els objectius del Pla Local de Joventut per a
enguany, apart d’aconseguir una subvenció.
El Sr. Alsina diu que, efectivament, és cert el que ha dit el Sr. Cuminal. La
redacció del Pla Local de Joventut s’ha fet perquè, d’acord amb un Decret
dictat per la Secretaria General de Joventut a finals del mes de novembre,
sense aquest document no serà possible accedir als ajuts i subvencions.
Aquest Pla Local de Joventut podria ser tan senzill com que definís
únicament les línies d’actuació i les activitats per a aquest 2005. Nosaltres
hem anat una mica més enllà. Hem fet una diagnosi de la situació actual
dels joves simplement en base als coneixements dels tècnics municipals
perquè no disposàvem del temps material per a encarregar un estudi basat
en enquestes a peu de carrer. Val a dir que Sant Celoni no té les
dimensions de municipis com Girona, que ha presentat un document de
500 pàgines.
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Pel que fa als objectius de la Regidoria de Joventut, l’eix principal que
volem treballar aquest any és l’habitatge. Com heu pogut veure,
recentment s’ha fet el sorteig de 14 habitatges de protecció oficial, també
s’ha signat un conveni amb el sindicat UGT per a la construcció de 24
habitatges socials més i s’ha aprovat un altre conveni amb Caixa de
Catalunya per a la construcció d’habitatges per a joves. L’altre eix que
també estem treballant és el laboral; com sabeu, les obres que en pocs
dies s’iniciaran al Safareig serviran per a adequar l’edifici com a Oficina
d’Atenció al Ciutadà, i també per a concentrar-hi tots els serveis municipals
en matèria d’orientació laboral. Allà els joves podran disposar de tot tipus
d’informació en qüestions de treball. En definitiva, els dos eixos bàsics que
s’estan treballant des de la Regidoria de Joventut són aquests dos:
l’habitatge i l’ocupació laboral.
El Sr. Cuminal diu que, com a membre que va ser del Fòrum Jove de l’any
2003 (juntament amb els regidors Sr. Mas i Sr. Bueno), no serà ell qui
critiqui que s’hagi agafat com a punt de partida per a la redacció del Pla
Local de Joventut els resultats d’aquell Fòrum. Però quan el Sr. Alsina diu
que no hi ha hagut temps d’elaborar un document millor i que no ens
podem comparar amb ciutats com Girona, voldria comentar-li que a la Seu
d’Urgell (un municipi de població semblant a Sant Celoni, amb un
ajuntament d’una mida com el nostre i amb un volum de tècnics similar als
que tenim aquí) ahir mateix es va aprovar per unanimitat de tots els grups
(perquè tots hi han treballat conjuntament) el Pla Local de Joventut, que
conté un estudi de la població de la Seu d’Urgell i una anàlisi-valoració de
les activitats que s’han dut a terme fins ara.
En aquest sentit, hem de dir que a nosaltres també ens agradaria haver
participat en la reacció del Pla Local de Joventut de Sant Celoni, i més
quan una de les línies que es pretén fomentar és la participació. És per
això que el nostre grup no hi donarà suport i ens abstindrem en la votació.
Creiem que, tot i que el punt de partida és bo, hi ha prou solvència dins les
nostres associacions i hi ha prou joves disposats a destinar-hi hores com
perquè se’ls hagués permès col·laborar a l’hora de redactar un pla que ha
de marcar les polítiques de joventut en els propers tres anys al nostre
municipi; com a mínim, començant pels tres regidors que avui som aquí i
que fa dos anys compartíem llargues estones al Safareig intentant posar
les bases del Pla Local de Joventut. En aquest sentit, ens posem a la total
disposició de l’equip de govern per a intentar que el Pla Local de Joventut
funcioni millor, estigui obert a tots els joves del poble i s’escoltin les seves
inquietuds.
I per últim –continua el Sr. Cuminal- una reflexió, si se’m permet. En la
presentació del document que fa el Sr. Alsina, al final diu que és una
modesta manera d’intentar millorar la vida dels joves del poble. Jo
demanaria que no fos modesta, sinó que fos molt ambiciosa de cara als
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nostres joves. I finalment, destacar que el pla reconeix que una de les
seves debilitats és que està pendent de l’ajust definitiu d’una dinàmica de
treball específica entre els tècnics del Safareig, el director de l’Àrea de
Presidència i el regidor de Joventut. Entenem que aprovar un pla redactat
en gran part per gent que encara no han decidit com han de treballar
plegats és, com a mínim, arriscat. En definitiva, veiem amb bons ulls que
s’hagi redactat aquest document per tal de poder accedir a possibles
subvencions, però no compartim la manera com s’ha fet i tenim moltes
coses a dir-hi. Per tant, ens abstindrem en la votació.
Intervé de nou el Sr. Alsina per a aclarir alguns dels comentaris fets pel Sr.
Cuminal. Com us he explicat abans –diu- el Safareig està immers en una
remodelació important que afecta el funcionament dels tècnics de
Joventut. El dia 4 d’abril començaran les obres i temporalment els serveis
que es presten en aquell edifici es traslladaran a una altra ubicació. Tot
aquest procés de remodelació del Safareig ha afectat la feina dels tècnics
de l’àrea, i això ha coincidit amb la redacció del Pla Local de Joventut. Val a
dir que darrerament s’han convocat vàries reunions del Fòrum; una d’elles
va ser per definir els criteris d’adjudicació dels habitatges socials (quants
pisos s’havien de destinar als joves, a partir de quines edats, quin era el
temps que havien d’estar aquests joves residint a Sant Celoni...); una altra
reunió va ser per parlar d’un camp de treball que l’Associació d’Immigrants
Marroquins vol organitzar a l’Aratche (al Marroc). I en aquestes reunions
no hi va ser present cap de les persones del grup municipal de CiU o de la
JNC que en el seu moment van participar al Fòrum. Per acabar, voldria dir
que totes les vies de participació dels joves de Sant Celoni (el Fòrum Jove,
el Consell Local de Joventut, la Plataforma de Debat Juvenil) continuen
estant obertes. Els joves i totes les entitats juvenils de Sant Celoni tenen
un espai referent que és el Safareig (que durant quatre mesos estarà
tancat per obres, repeteixo) i des d’allà es poden canalitzar totes les
actuacions que vulguem. La Regidoria de Joventut està sempre oberta a la
participació.
El Sr. Cuminal entén que, sense voluntat d’entrar en un debat, en el Ple els
regidors han de poder opinar amb total llibertat, sense que això suposi una
resposta en forma d’atac personal o d’atac a una organització concreta. I el
Sr. Alsina ho ha tornat a fer. Em sap greu –diu- perquè, com he comentat,
en aquesta sala hi ha presents tres persones que vam participar en el
Fòrum Jove de l’any 2003 i no vam faltar a cap reunió. Ara som regidors i,
per tant, entenem que l’espai de treball ha de ser l’Ajuntament. Així
mateix, en l’anàlisi que es fa en el document de les fortaleses i
oportunitats, debilitats i amenaces, una de les amenaces que es contempla
és el risc d’instrumental·lització política dels projectes que es duen a terme
per part dels col·lectius joves. Veient que això és interpretat per vosaltres
com una amenaça, els qui som regidors de CiU i a més fem tasques
d’oposició, creiem que és bo que no formem part del grup de joves que es
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reuneixen al Safareig. Per tant, si tot el que
digueu-nos què hem de fer! En tot cas, si al
formàvem part del Fòrum Jove i ara no ve
convoquen, potser el problema no és tant
convoca la reunió.

fem us molesta, aclariu-vos i
2003 érem 8 les entitats que
ningú a les reunions que es
de les entitats, sinó de qui

El Sr. Alsina diu que, com ja ha explicat, el Pla Local de Joventut s’ha
redactat per part de polítics i tècnics, recollint la informació i les
conclusions del Fòrum Jove de 2003. Una de les queixes que es van recollir
en aquell Fòrum és la politització en excés que se’n va fer per part d’un
determinat partit polític. Això ho ha dit més d’un jove, de dos, de tres i de
quatre: que el Fòrum va ser utilitzat per un partit polític per a manipular
l’actitud dels joves, i després de les eleccions municipals aquest partit no
ha tornat a aparèixer a les reunions. Aquesta opinió s’ha recollit en el Pla
Local de Joventut, com un dels punts febles.
Pren la paraula el Sr. Pascual i diu que la participació sempre genera
malentesos i a vegades decepcions, tant per part dels qui volen incentivarla com per part dels possibles participants. Voldria recordar –diu- que un
dels compromisos de l’equip de govern per a aquest mandat és el de
promoure un Pla de participació en el que es faci una diagnosi de la
situació actual dels consells que ara funcionen a Sant Celoni, que trenqui
els possibles tòpics, que estableixi el futur Reglament de participació que
hem de tirar endavant i on es defineixi quin model de futur volem per a
Sant Celoni (el Consell de ciutat o el que convingui). A finals d’aquest mes
farem una primera reunió per a començar a treballar en aquesta definició.
I per a que això rutlli, creiem que cal un lideratge polític fort, que
contempli els 17 regidors de l’Ajuntament. Estem convençuts que això és
molt important per a que les coses funcionin. I està clar que hi hem de
creure tots, tant govern com oposició. Per tant, us convido a la primera
trobada de regidors que farem a finals d’aquest mes (ja us direm
exactament quan) per tal de definir el model de participació que
engegarem a Sant Celoni.
El Sr. alcalde indica que prèviament cal fer una diagnosi del teixit
associatiu del nostre municipi i d’immediat es començarà a treballar en
aquest Pla de participació que comentava el Sr. Pasqual.
Intervé de nou el Sr. Cuminal. Molt breument i sense ànim de polemitzar –
diu-, crec que hi ha coses que s’han de pensar millor abans de dir-les. Jo
no faré mai una interpretació del que la gent pugui dir, si no puc aportar
aquesta gent que diu segons què. En tot cas, em remetré al que està escrit
en aquest Pla Local de Joventut que avui es presenta. D’entrada, es diu
que una de les seves fortaleses és que el document que va redactar el
Fòrum Jove de l’any 2003 estava molt ben treballat, però per contra, el Sr.
Alsina diu que els resultats van ser manipulats per una entitat política.
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M’agradaria que em digués en què es basa aquesta manipulació. I si tan
manipulat està, com és que les conclusions del Fòrum s’han agafat com a
punt de partida per a la redacció del pla que ens ha de guiar els propers
anys? I una altra reflexió, parlant de polititzar: em torno a referir al que
està escrit en aquest pla i llegeixo: “Oportunitats: l’Acampada Jove que
organitzen les JERC”. Res més, gràcies.
El Sr. alcalde diu que sempre és bo que la gent s’expressi i que si alguna
de les persones que van participar al Fòrum Jove va creure que s’havia
produït una politització per part d’alguna de les organitzacions membres,
em sembla bé que s’expressi i que es reculli en el document. En tot cas, és
una qüestió opinable, que podem compartir o no. Lamento que el Pla Local
de Joventut no es pugui aprovar per unanimitat. Fa pocs dies el Consell
Comarcal va aprovar (en aquest cas sí per unanimitat) el Pla Comarcal de
Joventut del Vallès Oriental, i segur que tenia alguna mancança, però no
per això deixa de ser una eina necessària.
El Sr. Bosch agraeix la invitació feta pel Sr. Pasqual a participar, juntament
amb els regidors de l’equip de govern, en l’elaboració del Pla de
participació. Aquesta ha sigut sempre la nostra disposició i esperem que
s’encomani, perquè si és així, podrem fer més coses i segurament no
tindrem debats tan fora de to com alguns que sorgeixen últimament. Per
tant, moltes gràcies a l’equip de govern i al Sr. Pasqual que és qui ho ha
posat sobre la taula. I finalment només un petit comentari al Sr. Alsina:
s’hauria d’acostumar a que, quan es formula alguna acusació, s’han de
presentar proves; últimament la debilitat del tripartir sembla que es vulgui
contrarestar amb acusacions sense fons, però involucrar a la joventut en
manipulacions polítiques em sembla senzillament mesquí.
El Sr. alcalde diu que no es tracta de la interpretació d’un regidor, sinó que
senzillament s’han traslladat al Pla Local de Joventut les opinions
manifestades per algun dels joves membres del Fòrum. Fa pocs dies en el
Consell de Poble de La Batllòria, la gent també va expressar lliurement les
seves opinions i van dir el que pensaven sobre les mancances del Consell i
les coses que consideraven que s’havien de corregir. A vegades és bo que
es faci aquest exercici.
El Sr. Bosch puntualitza -amb tot el respecte, diu- que aquí s’ha dit ben
clar que per part dels joves de CiU (les JNC) s’havia manipulat o intentat
manipular el Fòrum Jove. Em sembla que, si no hi ha proves d’això, val
més callar-s’ho. És allò de “difama, que algo queda”... Considero que
hauríem de ser molt més respectuosos amb els joves i ensenyar-los una
altra manera de fer política. Moltes gràcies.
Després d’aquestes intervencions i,
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Atès que el Pla Nacional de Joventut de Catalunya va ser aprovat pel
Govern de la Generalitat el 7 de novembre de 2000 i incorpora tres grans
projectes, el Projecte Govern, que és el conjunt d’actuacions en matèria de
joventut que porta a terme l’administració de la Generalitat de Catalunya
amb criteris d’integralitat; el Projecte Territori, que és el conjunt
d’actuacions en matèria de joventut que porten a terme les
administracions locals a Catalunya i el Projecte Jove, que és el conjunt
d’actuacions en matèria de joventut que porta a terme el teixit social
juvenil, especialment el teixit associatiu juvenil.
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni es inclòs dins el Projecte Territori,
amb la finalitat d’assolir els objectius el Pla Nacional de Joventut de
Catalunya, ha redactat el Pla Local de Joventut.
Atès que el proppassat dia 18 de febrer de 2005 es van publicar l’Ordre
PRE/24/2005, de 17 de febrer, d’aprovació de les bases per a la concessió
de subvencions per a projectes per a joves que els ajuntaments,
mancomunitats de municipis i entitats municipals descentralitzades
elaborin en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
A l’efecte de disposar del pla per a programar les actuacions municipals en
matèria de joventut i per a aconseguir aportacions de la Generalitat de
Catalunya per a dur-les a terme.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 11 vots a
favor de la Sra. Donado i dels Srs. Alsina, Arenas, Bueno, Capote, Casado,
Garcia, Pasqual, Segarra, Vega i Castaño, i amb 6 abstencions de la Sra.
Lechuga i dels Srs. Bosch, Cuminal, Deulofeu, Mas i Negre, el Ple municipal
ACORDA:
Primer - Aprovar el Pla Local de Joventut de Sant Celoni que ha estat
elaborat per l’Àrea de Cultura.
Segon - Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de que
pugui signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels
acords presos.
9.- DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE LA SOL·LICITUD
D’AUTORITZACIÓ PER A QUE ES PUGUI IMPARTIR EL CICLE
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS
“BAIX MONTSENY”.
El Sr. alcalde indica que, com tothom ha pogut veure en la documentació
que figura a l’expedient, s’ha demanat a la Generalitat que des del Centre
de Formació d’Adults Baix Montseny es pugui fer l’avaluació continuada
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dels alumnes que fan el curs d’educació secundària, tal com ja es feia amb
els alumnes de graduat escolar. Això seria un benefici per a ells perquè
evitaria d’haver-s’ho de jugar tot en un sol examen final. Per a que ens
sigui autoritzat de poder fer aquesta avaluació continuada, cal que el
centre reuneixi una sèrie de condicions a nivell tècnic i de professorat,
requisits que el nostre centre compleix.
Després d’aquesta intervenció i,
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni va posar en funcionament l’any 1988
el Centre de Formació d’Adults “Baix Montseny”.
Atès que des dels seus inicis el Centre de Formació d’Adults “Baix
Montseny” ha seguit un procés d’adequació a les necessitats i a les noves
demandes de la població adulta del municipi, produint-se un augment i
una diversificació de la seva oferta formativa.
Atès que l’any 1995, mitjançant resolució de la Conselleria de Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya, el Centre va obtenir autorització per
a portar a terme l’avaluació continuada dels alumnes que volien obtenir la
titulació de graduat escolar.
Ateses les transformacions que des d’aleshores ençà s’han produït en el
sistema educatiu de l’Estat espanyol.
Atès que és voluntat d’aquesta corporació que des del Centre de Formació
d’Adults “Baix Montseny” es pugui impartir el cicle de graduat en educació
secundària.
Atès que el Centre disposa del professorat amb la titulació requerida per a
impartir aquest cicle.
Atès que la Direcció General de Formació d’Adults, depenent del
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, ha
informat de quina és la documentació necessària per a iniciar el procés
d’autorització per a impartir el cicle de graduat en educació secundària.
Atès que en escrit de data 4 de febrer de 2005 l’Alcaldia ha tramès a la
Direcció General de Formació d’Adults la documentació necessària per a
formalitzar la sol·licitud:
- Plànol dels espais del centre destinats al graduat en educació
secundària.
- Informe higiènico-sanitari d’aquests espais.
- Informe d’idoneïtat per a la docència d’aquests espais.
- Còpia acarada de les titulacions del professorat que impartirà el cicle.
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A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, es DÓNA
COMPTE al Ple municipal de la demanda d’autorització formulada al
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya per a
que es pugui impartir el cicle de graduat en educació secundària des del
Centre de Formació d’Adults “Baix Montseny”.
La corporació municipal se’n dóna per assabentada.
10.- DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE
PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2004.

LA

LIQUIDACIÓ

DEL

El Sr. Garcia explica que el més destacable d’aquesta liquidació és el
romanent de tresoreria que s’ha produït i que ascendeix a la quantitat de
1.620.000 €. Aquest superàvit és degut sobretot a l’augment de les
subvencions, a l’increment de les transferències de l’Estat, a més altes de
contribuents, als interessos generats pels comptes corrents, al
refinançament dels préstecs, a una mínima utilització dels préstecs
disposats i al control i la racionalització per part de les àrees de la despesa
corrent.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació de la liquidació del pressupost de
l'Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l'exercici de 2004.
Atès que l’Alcaldia, per resolució de data 28 de febrer de 2004, va aprovar
la liquidació del pressupost de l'Ajuntament.
Atès que l'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president
i, conforme determina l'article 193.4 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, de la liquidació aprovada se n’ha de donar compte al Ple
en la primera sessió que celebri.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, es DÓNA
COMPTE al Ple municipal de l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l'Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l'exercici de 2004.
La corporació municipal se’n dóna per assabentada.
11.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESETADES A
L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT PER
L’EXERCICI DE 2005 I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MATEIX.
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Intervé el Sr. Mas i explica que el grup municipal de CiU ha presentat una
esmena a la totalitat dels pressupostos per tal de reformular-los en un
període de temps el més curt possible, i així garantir la viabilitat financera
de la hisenda municipal. Demana a l’equip de govern que expliqui quina és
la seva justificació per no acceptar aquesta esmena.
El Sr. Garcia explica que el grup de CiU es refereix en la seva al·legació a
la situació financera de l’Ajuntament de Sant Celoni dient que és delicada i
parlant d’un futur col·lapse financer municipal (vull recordar –diu- que
l’any passat ja es va plantejar el mateix argument). Alguna cosa hem
hagut de fer bé d’aleshores ençà perquè s’hagi produït un romanent de
1.620.000 €, tal com dèiem al punt anterior. D’altra banda, la Llei
reguladora de les hisendes locals permet als ajuntaments un endeutament
del 110%. Nosaltres estem al 80%, la qual cosa vol dir que encara podem
fer més inversions. A l’al·legació també es diu que en el pressupost falta
documentació (dieu que manca un pla d’inversió i finançament a 4 anys).
Sí que és veritat que és recomanable tenir-lo i per això l’equip de govern hi
esta treballant, com ja veureu en la propera ponència econòmica, però la
llei estipula que aquest pla ha de ser anual, i no quadriennal.
Dieu també –continua el Sr. Garcia- que en el pressupost aprovat
inicialment no hi ha suficients ingressos per a atendre les despeses. En el
pressupost que avui aprovarem de manera definitiva (espero que per
unanimitat), la previsió d’ingressos és de 11.800.000 € i la previsió de
despesa corrent és de 11.800.00 € (on hi ha inclosos 600.000 € per a fer
front a despeses de capital). Mirant això, jo no veig el dèficit enlloc. Com
sempre, en l’al·legació de CiU es torna a fer referència al famós informe
econòmic financer elaborat l’any 2003 i us queixeu que l’Ajuntament ha de
refinançar els deutes; precisament un dels punts d’aquell estudi recomana
a l’Ajuntament refinançar el deute. Bàsicament demaneu que en 30 dies es
formuli un nou projecte de pressupostos, però, com sabreu, les noves
inversions no es poden tirar endavant fins que no s’aprovi el pressupost, la
qual cosa faria que es retardessin moltes de les actuacions previstes.
D’altra banda, sempre hi ha hagut la petició per part de tots els grups
polítics d’aprovar els pressupostos quan més aviat millor. Aquest any els
hem aprovat abans que altres anys. Em consta que el grup de CiU té
moltes ganes de col·laborar en els afers financers del municipi; per això, la
propera ponència econòmica prevista per al mes vinent serà un treball
conjunt on es podran recollir totes les vostres peticions.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu i diu que voldria fer algunes consideracions
per fer reflexionar a l’equip de govern i intentar que reconsideri el seu
posicionament envers les al·legacions presentades pel grup de CiU. En
principi –diu- una de les funcions principals de l’oposició és el control de la
gestió; en el nostre cas, des de CiU tenim la voluntat i el convenciment de
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que som alternativa de govern i és per això que assumim la nostra tasca
amb molta responsabilitat. I el moment d’aprovació inicial del pressupost
municipal i de presentació d’al·legacions és un dels punts importants en les
decisions que adopta el Ple municipal perquè el pressupost defineix el que
serà l’acció de govern i permet intuir cap on anirem en els propers anys,
sobretot quan no existeix un pla estratègic a llarg termini, com és el cas de
Sant Celoni. És per la responsabilitat que hem adquirit amb els ciutadans
del municipi que hem demanat la retirada del pressupost i la constitució
d’una comissió per a elaborar un programa financer que ens permeti sortir
del que nosaltres considerem que és una crisi financera.
L’actual pressupost –continua el Sr. Deulofeu- arrossega un deute
important que s’aproxima als 8 milions d’euros i preveu un endeutament
addicional de 2,5 milions d’euros. Aquest endeutament no ha parat de
créixer en els darrers anys, assolint els 10 milions d’euros de dèficit en el
pressupost d’aquest any 2005, tot això sense un projecte de futur clar.
Una important part d’aquest endeutament serveix, entenem, per tapar el
forat de les despeses del dia a dia, malgrat el que s’ha comentat. A Sant
Celoni si mirem enrera, i tenint en compte els quasi 8 milions d’euros que
arrosseguem, no s’han fet inversions per aquesta quantia. Per això, no
podem acceptar aquest nivell d’endeutament creixent, endeutament que
no és puntual i que no té justificacions en funció de les inversions, sinó que
es tracta d’una tendència clara que hipoteca el futur de Sant Celoni. No és
una visió catastròfica del grup de CiU; la pròpia auditoria realitzada l’any
2003 ja advertia sobre aquest excés d’endeutament i de que calia posar-hi
remei. Sembla que el remei ha estat incrementar el deute, és allò que
diuen d’“embolica que fa fort”. És per aquests motius que el grup de CiU
ha presentat aquesta al·legació i, si ens permeten, passaré la paraula al
Sr. Mas per a que pugui explicar-ho amb més detall.
El Sr. Mas diu que, com ja ha avançat el Sr. Garcia, sembla que avui
s’aprovarà definitivament el pressupost municipal amb els vots de l’equip
de govern. Ja avanço, però, que el grup municipal de CiU no hi votarà a
favor perquè, al nostre entendre, es parteix d’una base equivocada: no
s’accepta la realitat del deute, que no és dolent perquè sí, sinó pels efectes
que té per al futur i les necessitats de Sant Celoni, bàsicament perquè no
existeix una adequada planificació. Intentaré desglossar –diu- quin és el
nostre plantejament en aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos, en
la que oferim a l’equip de govern de col·laborar per a refomular-los des de
la legimitat que ens dóna el fet d’haver presentat al·legacions en tots els
comptes generals, ordenances i pressupostos, plantejant unes alternatives
molt clares i concretes.
Així, doncs, el grup municipal de CiU ha presentat una esmena a la
totalitat dels pressupostos, com un acte de responsabilitat. El pressupost
de 2005 és, al nostre entendre, un pressupost dolent perquè dóna poc
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impuls a les necessitats de Sant Celoni (a les que desprès em referiré més
concretament) i posa els fonaments per a hipotecar el futur del municipi.
Per aquest motiu, el nostre grup proposava retornar l’actual projecte de
pressupostos a l’equip de govern per a reformular-lo de nou. Però, de
quina manera? A través de la creació d’una comissió de planificació
econòmica, amb la participació de tots els grups municipals (amb la
màxima col·laboració possible del grup de CiU) i amb els tècnics necessaris
per a elaborar un pla econòmic a curt i a mig termini. Un cop reformulat el
pressupost, proposem aprovar-lo en un mínim de 30 dies d’intens treball,
tot entenent que la Llei d’hisendes locals ja garanteix el normal
funcionament de l’Ajuntament. Aquesta esmena a la totalitat es fonamenta
en quatre grans punts. El primer (al nostre entendre, el més important) és
la responsabilitat que tenim tots els grups amb representació municipal.
Llegeixo textualment el que exposàvem a l’al·legació: “Tots els grups
polítics, com a representants dels ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni i
La Batllòria, hem de fer un front comú davant la situació de futur col·lapse
financer de l’Ajuntament i que posa en perill la realització de les inversions
que Sant Celoni necessita i necessitarà en el futur, especialment tenint en
compte la necessitat d’un creixement sostenible i la futura capitalitat del
Baix Montseny.”
En segon lloc, tal com dèiem, cal elaborar un programa financer, que és
del tot necessari. Exposàvem a la justificació: “L’aprovació d’aquesta
al·legació permet la possibilitat d’elaborar un programa financer,
complementari al pla d’inversions, consensuat amb tots els grups polítics i
que inclogui: les inversions a elaborar en un període de quatre anys, les
operacions de crèdit que seran necessàries per completar el finançament,
amb indicació dels costos que vagin a generar, i els ingressos i les
despeses associades als programes d’actuació i als plans d’etapes de
planejament urbanístic.” Actualment, per la informació que hem demanat,
no es disposa a l’Ajuntament d’un document d’aquestes característiques, i
sense aquest programa financer nosaltres creiem que no es pot demostrar
la viabilitat econòmica del municipi.
El tercer punt en que es fonamenta la nostra esmena a la totalitat són els
projectes de futur. Exposàvem a la nostra al·legació que: “La gestió de la
futura piscina coberta, la gestió de l’escola de música, l’execució de
programes de desenvolupament econòmic (com el Pla d’ordenació
d’equipaments comercials), la planificació i execució d’una escola bressol,
una residència geriàtrica, la formació d’una política d’habitatge municipal a
llarg termini, l’ampliació i manteniment de la qualitat dels cicles formatius
a Sant Celoni, el foment de l’ocupació, el manteniment i la creació
d’infraestructures de mobilitat, són alguns dels exemples de projectes
necessaris per Sant Celoni i que necessiten clarificar com es finançaran”. I
continuàvem: “La llista de necessitats i projectes de futur encara és molt
més àmplia, però segurament tots els grups coincidim amb els exemples
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donats i amb altres que s’han de fer a mig termini. Tots els regidors tenim
l’obligació de vetllar per a que les expectatives dels ciutadans es
compleixin, com també hem de ser conscients que si no es realitza una
acurada planificació financera no serà possible fer-ho, però amb l’agreujant
que si no es realitza aquesta planificació també es posen en perill els
serveis bàsics que ofereix actualment l’Ajuntament de Sant Celoni”.
I ja que estem parlant de projectes de futur, m’agradaria comentar –
prossegueix el Sr. Mas- la paralització que ha caracteritzat aquest any i
mig, gairebé dos, de govern municipal. Si fem memòria, en el debat per a
l’aprovació del pressupost municipal de l’any 2004 el nostre grup va
manifestar que les inversions previstes eren molt similars a les de 2003, i
que l’any 2003 es podia considerar un any perdut per la manca de
realització d’inversions. L’equip de govern es va justificar dient que era un
nou govern, que s’havien hagut d’encaixar moltes coses i que s’havia de
fer confiança. Bé, passat aquest temps, hem fet confiança (tota la que
hem pogut), hem intentat col·laborar (menys del que ens heu deixat), però
si mirem una per una les inversions previstes per a l’any 2004 podem dir
el mateix que dèiem l’any passat. Així, tenim:
- Agenda 21: ens agradaria que el regidor responsable ens expliqués
perquè no s’ha fet res durant el 2004 i ara es torna a incloure en el
pressupost de 2005.
- Pintura de la biblioteca: no s’ha fet i ara torna a estar prevista al 2005.
- Restauració del Pont Romà: aquesta inversió sí que s’ha fet amb la
subvenció del FEDER i en col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Maria
de Palautordera.
- Reposició de carrers: no s’ha fet tota la inversió que faria falta.
- Projectes d’urbanització: alguns s’han fet, altres no (és el cas del
recorregut de vianants de la Porta de Llevant, que esperem que es faci
aviat).
- Adequació de l’Ajuntament: res de res.
- Adequació del Safareig: les obres començaran ara, però estaven incloses
al pressupost de 2004.
- Rehabilitació de Can Ramis: res, i curiosament també està al pressupost
de 2005.
- Plaça de la Vila: donem fe que les obres s’han acabat, però al 2004 hi
havia pressupostats uns pilots informatius (que no veiem per enlloc) i
aquest any han desaparegut del pressupost.
- Escola de música: una gran inversió que s’ha acabat, però que ja venia
de 2003.
- Construcció del tanatori: no s’ha fet res i ara s’inclou en el pressupost de
2005, malgrat que en realitat no és una inversió perquè es fa a través
de concessió (després d’haver insistit el grup municipal de CiU que
moltes inversions es poden fer per aquest sistema)
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- Gual a la Tordera: al 2004 no s’ha fet, ara el tornem a trobar en els
pressupostos de 2005.
- Soterrament de contenidors: no s’ha fet res al 2004 i ara es diu que es
farà al 2005.
- Implantació fotovoltàica a la piscina: no s’ha fet perquè la piscina encara
està en obres, i lògicament s’ha passat al pressupost de 2005.
- Nau magatzem al cementiri: a finals de 2004 ja es va eliminar del
pressupost arrel d’una modificació de crèdit, i ara tampoc no hi és al
2005.
- Millora del web municipal: res s’ha fet durant l’any 2004 i ara ho tornem
a trobar en el pressupost de 2005, malgrat que l’equip de govern digui
que la comunicació i la participació són els eixos principals d’aquest
govern.
Entre les noves inversions previstes per a aquest any 2005 tornem a
trobar la rehabilitació de Can Ramis, l’aparcament soterrani (per cert, en
forma de concessió, tal com nosaltres havíem proposat), l’adequació del
pavelló al Reglament elèctric de baixa tensió, la piscina coberta, completar
l’adequació del teatre Ateneu, 4.800.000 € per a urbanització de carrers
(dels quals cal puntualitzar que 4.200.000 € seran pagats pels celonins i
600.000 € per l’Ajuntament). Potser em deixo alguna cosa, però creiem
que no hi ha res del pressupost de 2005 que no estigués ja al pressupost
de 2004. Des del grup municipal de CiU creiem que és del tot necessari
que en aquests projectes de futur ens posem d’acord en la forma de
finançament i ens marquem un calendari que sigui viable en comptes
d’anar-nos retardant any rera any.
Finalment –continua el Sr. Mas- el quart punt en que es fonamenta la
nostra esmena a la totalitat és l’auditoria (no de gestió, com vam
demanar) sinó financera, que es va fer a finals de 2003. Com dèiem a la
nostra al·legació: “Existeix documentació elaborada per experts
independents, com l’informe sobre el diagnòstic de la situació econòmicofinancera de l’Ajuntament de Sant Celoni de desembre de 2003, que ja
avisa de la possibilitat d’incórrer en un estalvi net negatiu segons
determinats escenaris, que cada cop són més semblants a la realitat
financera de l’actual Ajuntament, especialment en dues coses: 1) La
necessitat de refinançar anualment una part significativa dels imports de
principal que vencen dels crèdits a llarg termini disposats. (Això vol dir que
ens trobem immersos en una dinàmica en que no es poden fer noves
inversions sense engreixar la bola del deute, i quan venç un deute no
s’amortitza perquè no s’acaba de tenir prou diners i es torna a refinançar).
“I 2) La impossibilitat de dur a terme els processos inversors previstos
sense apel·lar a nou finançament de tercers (subvencions) o disposar de
nous préstecs.” (I exactament això és el que ha passat aquest any).
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Al 2005 totes les inversions previstes es finançaran per un costat a través
de contribucions especials i quotes d’urbanització (que pagaran els
ciutadans), una petita part mitjançant subvencions i tota la resta
(2.597.000 €) serà deute. No hi ha cap part de l’ingrés corrent que es
destini a nova inversió. El temps ens acaba donant la raó, i als fets em
remeto... A l’auditoria financera que es va elaborar a finals de 2003 (un
document que vau encarregar vosaltres i que entenem que és totalment
independent) ja s’avisava de que les possibilitats reals de l’Ajuntament per
a aconseguir que es fessin totes les inversions previstes per a aquell
exercici era incrementar els ingressos apujant els impostos (això sí que ho
heu fet, i ha sigut objecte de les nostres al·legacions cada vegada que
s’han aprovat noves ordenances fiscals), i sobretot es recomanava a
l’auditoria que els nous serveis que es prestessin a partir de 2004 i 2005
estiguessin equilibrats. I se’ns feia també una reflexió sobre el fet que
s’haurien d’analitzar amb profunditat les prioritats de les inversions que
s’iniciessin a partir de l’exercici de 2003 perquè ja s’apuntava un possible
escenari que, curiosament!, és idèntic al que ens trobem ara mateix (en un
document en el que nosaltres no vam intervenir!) amb un endeutament
previst de 10 milions d’euros (i ho va encertar!); també es preveia a
l’auditoria la venda de terrenys, i així ha estat (l’any 2003 vam veure com
es subhastaven molts terrenys per a finançar despesa corrent bàsicament i
una petita part de les inversions, en comptes de fer política d’habitatge).
Per tant –conclou el Sr. Mas- ens remetem a l’esmena a la totalitat que
hem presentat per un sentit de responsabilitat i que ens ha de permetre
planificar el futur. Encara hi som a temps i us podeu repensar d’acceptar
aquesta esmena pel bé de Sant Celoni (perquè el municipi sempre ha
d’anar per davant d’altres interessos). Segurament la solució passa per
una altra majoria de govern, encara que alguns interessos fan que potser
això no pugui ser possible. Davant de la falta de lideratge que veiem en
l’equip de govern, nosaltres us proposem de col·laborar per liderar i perquè
es facin les coses que Sant Celoni necessita. Al final haurem de canviar
aquella frase que per nosaltres resumia moltes vegades la gestió d’aquest
equip de govern de “qui dia passa, any empeny”, tot afegint-hi que “si ens
va empenyent cap al precipici, potser que canviem”. Malauradament la
solució no passa per constituir una ponència econòmica (en la que
òbviament estem disposats a col·laborar), sinó en treballar per Sant Celoni
i no hipotecar el seu futur. Gràcies.
Pren la paraula el Sr. Garcia per a intentar contestar –diu- alguna de les
coses que ha comentat el Sr. Mas. Primer voldria dir que en aquest
Ajuntament hi ha molts bons tècnics que treballen per al municipi, igual
que tots nosaltres. Que no s’hagi constituït la ponència (que ja estava
prevista per aquest equip de govern) no vol dir que no s’hagi treballat per
a que els pressupostos estiguin en condicions. En segon lloc, ho he explicat
abans i ho torno a explicar ara, al pressupost es destina una quantitat per
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a despesa ordinària (el dia a dia) i una partida per a inversions. Ens heu dit
vàries vegades que amb els ingressos no cobrim la despesa ordinària.
Tornaré a explicar-ho: els ingressos previstos són 11.806.000 € i les
despeses ascendeixen a 11.806.000 €, i amb els ingressos previstos
estalviem 600.000 € per a despeses de capital. Vosaltres dieu que no
cobrim les despeses, però jo us torno a dir que sí i els números estan ben
clars. Tercer punt: el famós informe sobre la situació econòmico-financera
de l’Ajuntament (l’auditoria que dieu vosaltres i de la que sempre llegiu la
pitjor part) és un document que es va encarregar l’any 2003 per part de
l’equip de govern perquè se’ns fes un diagnòstic de la situació econòmica
financera a l’any 2002 i s’analitzessin les possibilitats pressupostàries a
mig termini. I el que es va dir és que en aquells moments els ratis
econòmics ens mostraven una satisfactòria posició financera de la hisenda
municipal, amb uns estats financers que eren correctes; se’ns avisava,
però, que si no teníem cura de la despesa, com qualsevol empresa, podien
passar dues coses: o que ens anéssim a la ruïna o que haguéssim de fer
un pla financer. I perquè no passés això se’ns recomanaven una sèrie de
coses: generar estalvi net positiu (així ha estat al 2004 amb 1.500.000 €
d’estalvi net positiu), enlentir el procés inversor (d’això no n’hem fet gaire
cas), incrementar els ingressos corrents i recorrents (1.300.000 € aquest
any), disminuir les despeses corrents i recorrents (si al 2004 hi ha hagut
un romanent de 1.600.000 € vol dir que hi ha hagut un control i una
racionalització de la despesa) i refinançar del deute (que també s’ha fet).
Pel que fa a l’endeutament –continua el Sr. Garcia- la Llei d’hisendes locals
permet que els ajuntaments s’endeutin en un 110% dels ingressos que es
recullen. En aquests moments estem al 80%. En l’estudi que s’ha fet (i que
veureu en la ponència) es diu que, si seguim com ara, en el 2006 aquest
percentatge es convertirà en un 70% i al 2007 passarà a ser d’un 62%.
També, hem fet un estudi de fins a quant ens podríem endeutar d’aquí al
2007 per a fer inversió i que es pugui amortitzar. I resulta que el deute
màxim assolible al 2005 és de 13.713.000 €, al 2006 és de 14.100.000 € i
al 2007 de 14.500.000 €. D’altra banda, quan es sol·licita un préstec, la
Generalitat de Catalunya ens demana que fem una previsió de l’evolució
de l’endeutament i ratis, i a partir d’aquest document ens diuen si actuem
correctament o no. Això s’ha fet i se’ns ha dit que, si aquest Ajuntament
continua treballant com fins ara, al 2004, 2005, 2006 i 2007 tindrem
diners per anar fent coses sense incrementar la pressió fiscal. Per últim,
voldria recordar que enguany les ordenances fiscals s’han aprovat amb un
augment mínim del 3,2%. I espero que l’any que ve, quan fem la
liquidació dels pressupostos, també tinguem un romanent, perquè això
voldrà dir que s’ha controlat la despesa i s’han buscat solucions financeres.
Intervé de nou el Sr. Mas i diu que, al seu entendre, l’equip de govern és
incapaç de liderar cap projecte. Des del 2003 que no es fan les coses que
es pressuposten i, per cert, aquesta és una de les principals causes de que
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avui tinguem superàvit. I l’única cosa positiva que trobem és que
finalment, després d’un any de l’aprovació del nou organigrama, es creï la
ponència d’estratègia i planificació econòmica, en la que nosaltres
treballarem intensament i on esperem que puguem debatre
responsablement el futur de Sant Celoni.
Intervé el Sr. Pasqual i diu que el Sr. Mas ha fet referència en la seva
exposició a l’Agenda 21. Aquest és un tema que m’apassiona –diu- i, per
tant, aprofitaré per a explaiar-me una mica, i més quan ahir vam tornar de
Bilbao juntament amb altres representants de la Xarxa de pobles i ciutats
cap a la sostenibilitat, acompanyant a la Presidenta-Diputada de Medi
Ambient de la Diputació de Barcelona, i on vam tenir una jornada molt
interessant amb el CEREA (que és la xarxa basca de municipis cap a la
sostenibilitat), amb els qui establirem un treball conjunt Catalunya-Euskadi
que ens donarà molts fruits a nivell d’intercanvi d’experiències.
Val a dir que l’Agenda 21 descansa en tres potes: l’econòmica, l’ambiental
i la social. Aquí a Sant Celoni vam començar l’any passat a treballar-hi i, de
fet, el nou model organitzatiu de l’Ajuntament i el pacte de govern tenen
com a eix bàsic l’Agenda 21. Considero que al 2004 vam fer una feina molt
interessant en aquest procés: d’una banda es van posar les bases del
Programa de sostenibilitat que aquest 2005 ja comença a reflectir-se (de
més 160 propostes, n’hi haurà 21 que enguany assumiran les àrees de
l’Ajuntament); també hem muntat una Oficina 21 amb una tècnica de
sostenibilitat que no és només una ambientalista perquè creiem que
l’Agenda 21 ha de tenir un caràcter transversal, amb un vessant econòmic
i un vessant social. D’altra banda, el Sr. Mas ha dit que s’ha buscat
aconseguir ingressos incrementant la pressió fiscal cap al ciutadà. Jo
entenc que no és així. Si no m’equivoco, l’augment dels impostos per
aquest any ha estat per sota del cost de la vida a Catalunya, és a dir, hi ha
hagut molta contenció. I també hem optat per un altre camí: el d’aplicar
una fiscalitat ambiental i social. No es tracta de fer la política fàcil de
vendre fum i parlar d’abaixar els impostos generalistes, sinó que pretenem
anar creant bonificacions i taxes per a la gent amb menys recursos i per a
incentivar la sostenibilitat ambiental. A tall d’exemple, avui mateix en la
ponència de mobilitat s’ha presentant el nou recorregut del bus urbà i hem
inclòs una nova taxa per reduir a més de la meitat el preu del bitllet als
jubilats de Sant Celoni. N’estic orgullós del camí que hem iniciat des de
l’equip de govern, i tots ho tenim molt clar: s’ha d’incentivar la fiscalitat
ambiental i social, en comptes de fer demagògia amb els impostos.
Pren la paraula el Sr. Bosch i demana que el regidor Sr. Garcia li expliqui
algunes qüestions que, potser per desconeixement, no li han quedat prou
clares. En primer lloc –diu- com és justifiquen els 10 milions d’euros
d’endeutament si, com s’ha dit, anem tan bé que els ingressos corrents i
les despeses corrents estan equilibrats? Jo no recordo que en els últims 6
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anys s’hagin fet inversions per aquest valor a Sant Celoni, i més tenint en
compte que normalment les grans inversions vénen subvencionades en
part per la Generalitat de Catalunya i en part per la Diputació de
Barcelona, de manera que l’Ajuntament només en paga una altra part.
Suposant que les fraccions siguin més o menys iguals, estaríem parlant de
30 milions d’euros invertits a Sant Celoni, és a dir, 5.000 milions de les
antigues pessetes. I si tot l’endeutament de l’Ajuntament no s’ha destinat
realment a inversions, és que deu haver anat a tapar part de les despeses
corrents. Potser és una pregunta absurda, demano disculpes, però
m’agradaria que se’m contestés. Gràcies.
El Sr. Garcia respon que normalment els préstecs es demanen per a
finançar inversions. En aquest Ajuntament no hi ha costum de demanar
préstecs per a fer front a les despeses ordinàries. No disposo ara mateix –
diu- de la informació sobre els préstecs que tenim demanats, però convido
al grup municipal de CiU a que passi per la Intervenció municipal i ens
mirarem per a quines inversions s’han demanat els préstecs.
El Sr. Bosch diu que el Sr. Garcia no li ha contestat a la pregunta. I voldria
afegir una altra qüestió: si realment tot l’endeutament s’ha destinat a
inversions, cosa que, repeteixo, representaria haver invertit al municipi des
de l’any 1996 fins al 2004 de l’ordre de 5.000 milions de pessetes (que són
molts milions, però tot pot ser...), quina falta feia vendre’ns patrimoni per
valor de 587.699,88 € l’any 2003 i per valor de 754.900,57 € el 2004, si
tan bé anem i la inversió està coberta?
El Sr. Garcia contesta que la venda de terrenys municipals ha servit a
l’Ajuntament per a finançar inversions i no haver de demanar préstecs més
elevats. Diu, però, que no sap d’on surten els 5.000 milions de pessetes de
què parla el Sr. Bosch perquè no té els números al davant. El que és cert
és que l’endeutament que tenim és d’uns 9 milions d’euros.
El Sr. Bosch torna a explicar que si aquesta quantitat l’arrodonim a 10
milions d’euros i la multipliquem per 3, (si és que les inversions han estat
finançades al 33% per les tres administracions: Generalitat, Diputació i
Ajuntament), obtenim 30 milions d’euros, equivalents a 5.000 milions de
pessetes. I, si com ha afirmat el Sr. Garcia, la despesa corrent i els
ingressos corrents estan equilibrats, això vol dir que tot l’endeutament
més els ingressos procedents de la venda de terrenys s’han destinat a
inversions, però a mi em sembla una xifra molt alta que no es veu
reflectida en el desenvolupament del poble. Em podria dir a quines
inversions s’ha destinat aquesta quantitat? El que jo entenc és que gran
part del desequilibri entre els ingressos corrents i les despeses corrents
s’ha hagut de cobrir amb endeutament. Potser aquest any els ingressos i
les despeses estan equilibrats, però hi ha hagut anys que no ha sigut així.
El que és cert és que si l’endeutament no millora (que és possible que
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millori perquè normalment els ingressos es preveuen a la baixa i les
despeses a l’alça) a finals d’any estarem en 10 milions d’euros de deute.
El Sr. alcalde diu, en primer lloc, que veient la liquidació del pressupost de
2004 (de la que s’ha donat compte en aquest Ple) i el pressupost de 2005,
és evident que a l’Ajuntament de Sant Celoni es fa una bona gestió
pressupostària, es té molta cura amb els ingressos i es fa un bon control
de la despesa, i això em sembla que ningú ho nega. En segon lloc, el Sr.
Mas feia referència a l’auditoria de l’any 2003 i s’ha de dir que, quan es fan
supòsits i previsions de futur, els economistes també s’equivoquen, i
alguns s’equivoquen molt. I tercer: l’equip de govern presenta un
pressupost que creiem que és bo, malgrat que vostès diguin que
hipotecarà el futur de Sant Celoni, futur que nosaltres ja ens vam trobar
hipotecat (permeti’m recordar l’herència que vam rebre quan vam entrar al
govern municipal). Des de que jo soc alcalde, he tingut el costum de
complir tot el que marca la llei, com ara aprovar anualment el compte
general (que no s’havia aprovat ni a l’any 86, ni al 87 i ni al 88)...
Interromp el Sr. Mas dient que aquesta qüestió ja ha sigut objecte de
debat en tots els Plens, i la llei que estableix l’obligació d’aprovar
anualment els comptes generals dels ajuntaments es va aprovar l’any
1989, l’any que vostè va començar a ser alcalde de Sant Celoni.
Anteriorment no existia aquesta obligació i, per tant, demanaria que retirés
aquestes paraules del Ple.
El Sr. alcalde diu que ja li passarà al Sr. Mas la informació sobre l’obligació
d’aprovar el compte general que tenien els ajuntaments en aquell
moment, i veurà que aquí això no es complia. I si estic equivocat –diu- ho
reconeixeré. Mirant enrera, vull recordar també que entre els anys 1990 i
1992 es van haver de sanejar en aquest Ajuntament més de 250 milions
de pessetes d’aquell temps i això va provocar que les finances municipals
anessin malament uns quants anys. Per tant, siguem seriosos i no
catastrofistes. Nosaltres entenem que el que es presenta avui és un bon
pressupost, que corregeix dèficits del nostre municipi i que, gràcies a la
liquidació de 2004, es podrà nodrir de recursos importants. Això no
significa, però, que l’any passat s’hagués deixat de fer alguna despesa
social i necessària al nostre municipi, sinó que s’han obtingut majors
ingressos en determinats capítols pressupostaris. Un d’ells és el capítol de
les subvencions que han arribat al nostre municipi i que han ultrapassat en
gairebé 290.000 € les previsions que teníem confirmades. També hem
tingut majors ingressos en les plusvàlues per compra-venda d’immobles i
en la participació en els tributs de l’Estat. Però en cap cas el romanent de
2004 s’ha degut a un augment exagerat dels impostos, sinó a fets
circumstancials, que possiblement aquest any no es donin.
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També s’ha produït –continua el Sr. alcalde- un estalvi d’interessos
bancaris de 66.000 € gràcies a la sanejada economia municipal i a la
tresoreria que tenim, que no han fet necessari utilitzar alguns dels préstecs
que tenim concedits. Val a dir també que aquest Ajuntament paga
puntualment a tots els subministradors i empreses contractades en els
terminis requerits per la llei. És interès de l’equip de govern continuar en
aquesta línia.
Així mateix, voldria corregir una de les coses que s’han dit per part del
grup municipal de CiU. Es parla molt (només cal mirar la premsa diària)
del finançament local, que és el gran problema de tots els ajuntaments
d’aquest país, que dediquem més del 30% del pressupost a donar molts
serveis que no ens pertoquen directament per llei. Aquesta és una de les
causes per la que molts ajuntaments (la majoria) han de subhastar
terrenys (que normalment no són vàlids per a fer habitatge social). Mai,
però, s’han subhastat terrenys en aquest Ajuntament per cobrir despesa
corrent; sempre s’ha fet per a finançar inversions, que quedi molt clar. Així
com els préstecs, que sempre s’han destinat a inversió. La despesa
ordinària ha de sortir del pressupost ordinari, i així s’està fent. I la gent de
Sant Celoni valora els serveis que es presten des de l’Ajuntament i els
equipaments que es posen en marxa (com podreu veure a l’enquesta que
s’ha passat a la ciutadania i que properament es farà pública).
D’altra banda, no és cert el que ha dit el Sr. Bosch de que les inversions es
financin a tres parts iguals (Ajuntament, Generalitat i Diputació). Ja li
passarem el llistat de tots els préstecs que tenim demanats per a que vegi
a quines inversions s’han destinat. La quadratura del cercle encara no s’ha
inventat i no podem pretendre que quan s’urbanitzen carrers vagin a
càrrec de l’Ajuntament, que tinguem més equipaments i que donem més
serveis, sense endeutar-nos (igual que passa amb les economies
domèstiques de cada casa).
Més del 70% de les inversions de 2004 –continua el Sr. alcalde- estan
acabades o en marxa (algunes no han començat, però ja estan
adjudicades); i moltes de les actuacions que no s’han fet encara depenen
dels ingressos que s’obtinguin per la venda de terrenys. Val a dir que
estem en fase de subhastar diverses parcel·les i els ingressos que
s’obtinguin permetran l’execució d’algunes inversions que tenim pendents.
Intervé de nou el Sr. Mas per indicar que el grup municipal de CiU votarà
negativament l’aprovació dels pressupostos perquè no els comparteixen i
per no estar d’acord amb els arguments manifestats per l’equip de govern.
Al llarg d’aquest debat –diu- ja hem exposat i defensat l’al·legació que vam
presentar i només em resta fer dos comentaris. El primer és que potser
algun dia s’haurà de deixar de mirar per un retrovisor de 16 anys enrera, i
començar a mirar cap al futur i cap als reptes que tenim per endavant. I
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en segon lloc, només dir que estem desitjant poder reunir-nos
properament amb l’equip de govern en la ponència del pla estratègic i
financer (que pensem que s‘havia d’haver creat fa molt temps), per
continuar aquest i altres debats i per treballar de manera responsable pel
futur de Sant Celoni
El Sr. Garcia diu que, aprofitant aquestes darreres exposicions, ha fet que
li busquessin la informació sobre els préstecs que té demanats
l’Ajuntament per poder contestar al Sr. Bosch. I d’aquesta documentació
es desprèn que l’any 1994 es va demanar un préstec per a l’ampliació del
cementiri municipal, la urbanització de la plaça Rafael Ferrer i la
urbanització de la plaça Estació i carrer Alguersuari. L’any 1998 se’n va
demanar un altre per a la rehabilitació de l’edifici de la Unió Batllorienca.
L’any 2001 per la urbanització de la Carretera Vella. I l’any 2002 per a la
pavimentació de l’Avinguda de la Pau, la urbanització de la Carretera de
Gualba i alguna actuació més.
El Sr. Bosch agraeix l’explicació. Diu però que la qüestió és que
senzillament hi ha dues maneres diferents de veure el pressupost, dues
visions que fan que tinguem aquest debat, perquè en el fons tots volem el
millor per Sant Celoni, d’això n’estem convençuts. El que nosaltres en diem
inversions, no és el mateix que per a vostès. Per a nosaltres les inversions
que es programen en el pressupost de 2005 són bàsicament la
rehabilitació de Can Ramis, la piscina coberta i l’ampliació del cementiri de
La Batllòria. La resta d’actuacions són de manteniment i reparació. No
estem d’acord en endeutar-nos fins a 10 milions d’euros per, entre d’altres
coses, reparar carrers o reformar l’Ajuntament, perquè entenen que això
és manteniment i que el finançament ha de sortir de les despeses corrents,
com deia el Sr. Segarra no fa gaire temps. En definitiva, en la nostra
opinió, ha crescut més l’Ajuntament que el poble (aquesta és la diferent
visió que tenim). I no és una opinió destructiva ni volem posar pals a les
rodes. Tant de bo haguéssim pogut aprovar el pressupost per unanimitat,
però considerem que n’hem parlat poc i que no se’ns ha permès participar
en la seva redacció.
El Sr. Garcia vol aclarir que tenim 8 milions d’euros de deute d’anys
anteriors i la previsió per aquest any és un increment de 2.597.000 €, no
de 10 milions. Hi ha una mica de diferència en com es diuen les coses. Al
Sr. Mas, donar-li la benvinguda a la ponència econòmica, però dir-li que els
tècnics de la casa porten treballant des de 2003 fent la seva feina, com ja
es posarà sobre la taula en la reunió de la ponència. En quant a la
col·laboració per treballar els pressupostos, em sembla –diu- que heu
tingut la porta d’Intervenció ben oberta, per demanar i consultar tot el que
us ha fet falta. Aquesta és la història de cada vegada. Molt bé, d’acord, són
dos punts de vista, el vostre i el nostre, el de l’oposició i el de l’equip de
govern...
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Finalment el Sr. alcalde conclou les intervencions dient que l’equip de
govern fa una valoració molt positiva del pressupost que avui s’aprovarà
definitivament, perquè permetrà poder realitzar actuacions que necessita
el nostre municipi. És un pressupost que comença bé perquè acabem bé
l’any 2004, amb un estalvi net molt important d’un milió i mig d’euros
aproximadament. Pel que fa a l’endeutament, penso que hem de ser
realistes, però no ens hem de preocupar. Que algú em digui alguna
administració que no estigui endeutada! I només una dada: si comparem,
l’endeutament que correspon a un veí de Sant Celoni és menys de la
meitat de l’endeutament que correspon a un veí de Catalunya pel que fa al
deute de la Generalitat. L’important, però, és que es facin equipaments,
que es donin serveis i que el municipi vagi a millor.
Després d’aquestes intervencions i,
Vistes les al·legacions presentades per Carles Mas Lloveras, en
representació del grup municipal de Convergència i Unió, contra l’acord
d’aprovació inicial del pressupost de la corporació corresponent a l’any
2005.
Atès que les al·legacions presentades han estat les següents:
a) Manca de documentació obligatòria que s’ha d’adjuntar al pressupost,
donat que no s’adjunten a l’expedient els plans i programes d’inversió
que, per un termini de quatre anys, podran formular els municipis i altres
entitats locals d’àmbit supramunicipal, tal com es determina a l’article
166.1 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.
b) El pressupost aprovat inicialment no pot garantir la suficiència dels
ingressos per a atendre les despeses pressupostades.
c) El pressupost aprovat inicialment no pot garantir els suficients ingressos
per a atendre a les competències legalment atribuïdes a l’Ajuntament, el
que provoca l’omissió del crèdit necessari per al compliment de les
obligacions exigibles a l’Ajuntament de Sant Celoni.
Atès que a les referides al·legacions s’han d’efectuar les següents
consideracions:
Primera al·legació: Manca de documentació obligatòria que s’ha
d’adjuntar al pressupost, donat que no s’adjunta a l’expedient els plans i
programes d’inversió que, per un termini de quatre anys, podran formular
els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal, tal com es
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determina a l’article 166.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En aquests sentit, com determina específicament l’article 116.1 del Reial
decret legislatiu 2/2004, els plans i programes d’inversió que, per un
termini de quatre anys, podran formular els municipis i altres entitats
locals d’àmbit supramunicipal, és un document annex al pressupost de
caràcter potestatiu i, en conseqüència, d’incorporació no obligatòria a
l’expedient. A l’expedient d’aprovació del pressupost hi figura tota la
documentació de caràcter obligatori, la qual ve definida a l’article 168.1 del
Reial decret legislatiu 2/2004, i entre la qual figura l’annex d’inversions a
realitzar a l’exercici.
Segona al·legació: El pressupost aprovat inicialment no pot garantir la
suficiència dels ingressos per a atendre les despeses pressupostades.
En aquest sentit, l’article 165.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, estableix
que cadascun dels pressupostos que integren el pressupost general hauran
d’aprovar-se sense dèficit inicial i a la documentació que conforma
l’expedient han de figurar els estats de despeses i ingressos determinats a
l’article 165.1 del repetit Reial decret, on s’han d’especificar, d’acord amb
les classificacions de les despeses i ingressos vigents, les obligacions que,
com a màxim, pot reconèixer l’entitat, i els drets que preveu liquidar
durant l’exercici.
De la comprovació de l’expedient resulta que el pressupost ha estat
aprovat sense dèficit inicial i conté les obligacions que, com a màxim, pot
reconèixer l’entitat, i els drets que preveu liquidar durant l’exercici.
Així mateix, de l’anàlisi de les dades que configuren el pressupost es pot
comprovar com els ingressos corrents previstos (descomptades les
contribucions especials i quotes d’urbanització) són suficients per a atendre
la despesa corrent més les amortitzacions de l’exercici, amb un import
total d’11.806.452,08 €, i en conseqüència, es produeix un estalvi corrent
inicial de 611.892,00 €. També es comprova com les inversions i
transferències de capital previstes en el pressupost es financen
íntegrament amb contribucions especials, quotes d’urbanització,
transferències de capital i creació de passius financers.
En conseqüència, s’acredita a l’expedient que en el pressupost inicialment
aprovat existeixen ingressos suficients per a atendre les despeses
pressupostades, tant les despeses corrents (capítols I a IV) com de capital
(capítols VI a IX).
Tercera al·legació: El pressupost aprovat inicialment no pot garantir els
suficients ingressos per a atendre a les competències legalment atribuïdes
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a l’Ajuntament, el que provoca l’omissió del crèdit necessari per al
compliment de les obligacions exigibles a l’Ajuntament de Sant Celoni. Ara
bé, no s’indiquen a l’al·legació quines són les competències municipals que
no es poden prestar sinó que es manifesta la preocupació per una possible
evolució de l’economia de l’Ajuntament que impossibiliti el compliment de
les obligacions exigibles a l’Ajuntament.
En aquest sentit, l’article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, determina els serveis que hauran de prestar en
tot cas els Ajuntaments; l’article 25.2 de la referida Llei determina els
àmbits en que pot exercir competències, en els temes que la legislació de
l’Estat i de les Comunitats Autònomes estableixi. Per últim, l’article 25.1
estableix que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit
de les seves competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar
quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions
de la comunitat veïnal.
En el pressupost inicialment aprovat es dota de consignació suficient per al
compliment de les obligacions mínimes exigibles a l’Ajuntament de Sant
Celoni (les determinades a l’article 26.1 de la Llei 7/1985) i que són:
enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària,
abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de
població, pavimentació de vies públiques, control d’aliments i begudes,
parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus.
Així mateix, en el pressupost inicialment aprovat es recull crèdit suficient i
adequat per a complir amb la resta de competències determinades a
l’article 25, apartats 1 i 2 de la Llei 7/1985.
Per últim, els ingressos corrents pressupostats, tal com ja s’ha posat de
manifest, per import d’11.806.452,08 €, són suficients per a fer front a la
despesa corrent inicialment prevista, i a les amortitzacions que així mateix
es determinen.
Vist l’informe emès per l’interventor accidental.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 11 vots
a favor de la Sra. Donado i dels Srs. Alsina, Arenas, Bueno, Capote,
Casado, Garcia, Pasqual, Segarra, Vega i Castaño, i 6 vots en contra de la
Sra. Lechuga i dels Srs. Bosch, Cuminal, Deulofeu, Mas i Negre, el Ple
municipal ACORDA:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per Carles Mas Lloveras,
en representació del grup municipal de Convergència i Unió, contra l’acord
d’aprovació inicial del pressupost de la corporació corresponent a l’any
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2005, donat que s’acredita a l’expedient d’aprovació inicial del pressupost
de la corporació per a 2005 que:
L’elaboració i aprovació del pressupost s’ha ajustat als tràmits establerts al
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i conté tota la
documentació de caràcter obligatori que a la referida llei es determina.
En el pressupost inicialment aprovat figura el crèdit necessari per al
compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local en virtut de precepte
legal o de qualsevol altre títol legítim.
En el pressupost inicialment aprovat figuren ingressos suficients per a fer
front a les despeses pressupostades i a les competències legalment
atribuïdes a l’Ajuntament de Sant Celoni.
Segon.- Aprovar definitivament el projecte del pressupost general per a
l'exercici de 2005, les seves bases d'execució i la plantilla orgànica i quadre
de llocs de treball d'aquesta corporació, que amb la seva aprovació resten
elevats a pressupost, conforme han estat redactats i que resumits donen el
següent resultat:
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(Article 166.1.c del Reial decret legislatiu 2/2004)
AJUNTAMENT DE SANT CELONI
------------------------PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER CAPITOLS
I
II
III
IV
VI
VII
IX

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Passius financers

5.218.632,40
5.066.011,58
370.165,00
539.751,10
8.049.258,00
20.000,00
611.892,00
---------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
19.875.710,08
===========================================
PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPITOLS
I

Impostos directes

5.757.868,08
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II
III
IV
V
VII
IX

Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius financers

750.000,00
6.899.240,00
2.388.174,00
222.360,00
1.260.321,48
2.597.746,52
---------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
19.875.710,08
===========================================
PLANTILLA ORGÀNICA I QUADRE DE LLOCS DE TREBALL
DE L'AJUNTAMENT ANY 2005
PLACES OCUPADES PER FUNCIONARIS DE CARRERA
a) FUNCIONARIS DE CARRERA AMB HABILITACIÓ NACIONAL
Cos nacional
1. Secretari
2. Interventor

A 28 José Luis González Leal
A 28 vacant

b) FUNCIONARIS DE CARRERA SENSE HABILITACIÓ NACIONAL
Escala d’administració general
Sub-escala A) Tècnics superiors
3. Tècnic jurídic
A 26 vacant
Sub-escala B) Tècnics gestió
4. Tècnic grau mitjà

B 20 vacant

Sub-escala C) Administratius
5. Administratiu
6. Administratiu
7. Administratiu
8. Administratiu
9. Administratiu
10. Administratiu
11. Administratiu
12. Administratiu

C
C
C
C
C
C
C
C

Sub-escala D) Auxiliars
13. Auxiliar adm.
14. Auxiliar adm.
15. Auxiliar adm.

D 12 Margaret Ripoll
D 12 Marta Prat
D 12 Montserrat Mesa

16
16
16
16
16
16
16
16

Neus Lechón
Maria Àngels Garcia
Roser Renau
Josepa Caballé
Mercè Mesa
Rosa Maria Roma
Anna Puig
Mercè Riera
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
adm.

D
D
D
D
D
D
D

12
12
12
12
12
12
12

Vacant
Maria José Navarro
Glòria Massagué
Yolanda García
Marta Prat
Vacant
Vacant

a) Tècnics superiors
23. Advocat S. Tècnics
24. Economista
25. Tècnic RRHH
26. Arquitecte

A
A
A
A

26
26
26
26

Pilar Puig
Joan Muntal
Isaac Morist
Vacant

b) Tècnics mitjans
27. Tècnic grau mitjà
28. Tècnic grau mitjà
29. Assistenta social
30. Assistenta social
31. Tècnic grau mitjà

B
B
B
B
B

20
20
20
20
20

Carme Puchol
Roser Puig
Dolors Horta
Eva Ribot
Vacant

Escala d’Administració especial
Sub-escala A) Tècnics

Sub-escala B) Serveis especials
Classe a) Policia local
32. Sots Inspector
33. Sergent
34. Sergent
35. Caporal
36. Caporal
37. Caporal
38. Caporal
39. Caporal
40. Caporal
41. Policia
42. Policia
43. Policia
44. Policia
45. Policia
46. Policia
47. Policia
48. Policia
49. Policia
50. Policia

C 20 Francesc Xavier Fernández
C 18 Manuel Morales
C 18 Sergi Boronat
D 16 Primitivo Giménez
D 16 Santiago Fradera
D 16 Josep Francesc Guasch
D 16 Jordi Capote
D 16 José Luis Roca
D 16 Vacant
D 12 Cristóbal Fernández
D 12 Sebastià Marmolejo
D 12 José Cárdenas
D 12 Antonio Forés
D 12 Narcís Acedo
D 12 Jordi López
D 12 Francisco Pérez
D 12 Marcel Fradera
D 12 Leticia Hernández
D 12 Ricardo Castro
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia

Classe b) Personal d’oficis
58. Paleta

D
D
D
D
D
D
D

12
12
12
12
12
12
12

Cristóbal Navarro
Rafael Coto
Xavier Bornes
Angel Garcia
J. M. Grimas
P. Mañas
A. Morón

D 12 Francisco Ramírez

TOTAL: 58 llocs de treball reservats a funcionaris de carrera
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX
1. Joan Pujals
2. Joan Urrútia
3. Andreu Gómez
4. Alejandro Delgado
5. Sandra March
6. Albert Ardèvol
7. Vicenç Argemí
8. Joan Homs
9. Joan Muntaner
10. Antoni Tortosa
11. Argimiro Ferrero
12. Fulgencio Peña
13. José Luis Parada
14. José Luis García
15. Rafael Coto
16. Esther Vives
17. Rosa Martínez
18. Conxita Molist
19. Carmen Perea
20. M. Antònia Vilarrodona
21. Francisca Garcia
22. Ana Maria Navarrete
23. Pablo Jiménez
24. Vacant
25. Quim Colominas
26. Esther Prat
27. Josep M. Abril
28. Marta Miralles
29. Lluís Garcia
30. Vacant
31. Vacant

B 20 Tècnic grau mitjà
D 12 Oficial 1a electricista
D 12 Auxiliar administratiu
E 10 Vigilant zona blava
D 12 Auxiliar administratiu
E 10 Agutzil
E 10 Peó jardiner
E 10 Peó obres
E 10 Peó ajudant lampista
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
D 12 Oficial 1a paleta
C 16 Responsable punt informació
E 12 Treballadora familiar
E 12 Treballadora familiar
E 12 Treballadora familiar
B 20 Mestre Escola d’adults
B 20 Mestre Escola d’adults
B 20 Mestre Escola d’adults
D 12 Oficial 2a escoles
B 20 Educador social
A 26 Tècnic superior
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
C 16 Auxiliar biblioteca
C 16 Auxiliar biblioteca
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43
44.

Vacant
Vacant
Manuel Prado
Antònia Montal
Josep M. Oliveras
Antonio Márquez
Vacant
Vacant
R. Parada
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant

C 16 Auxiliar biblioteca
C 16 Tècnic auxiliar informàtica
E 10 Peó cultura
D 12 Auxiliar administratiu
D 12 Oficial jardiner
E 10 Peó medi ambient
B 20 Tècnic mig
D10 Peó
E 10 Peó
E 10 Peó
E 10 Peó
E 10 Peó
E 12 Treballadora familiar

TOTAL: 44 llocs de treball reservats a personal laboral
Tercer.- Insertar el pressupost definitivament aprovat, resumit per
capítols, i la plantilla orgànica i quadre de llocs de treball en el Butlletí
Oficial de la Província, així com trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat
i de la Comunitat Autònoma, tal com estableix l’article 169, apartats 3, i 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.
~~~~~~~~~~
En acabar aquest punt de l’ordre del dia i abans de passar als punts de
control de l’equip de govern, el Sr. alcalde pregunta si algun grup
municipal vol presentar alguna moció per la via d’urgència, sense que
ningú manifesti la seva intenció de fer-ho.
~~~~~~~~~~
12.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DE LA
CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.
L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la següent correspondència
rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la corporació se’n
dóna per assabentada:
•

Un escrit del Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya comunicant la inclusió de
l’obra de construcció del nou dipòsit d’aigua del Turó de la Mare de
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Déu del Puig de Sant Celoni, al Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, amb una subvenció d’import 130.451,45 €.
•

Una carta del President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Pasqual
Maragall, agraint la invitació de l’Alcaldia als actes de celebració del
25è aniversari de la represa del Ball de Gitanes a Sant Celoni, però
excusant la seva assistència i comunicant la presència de la
Consellera d’Interior, Sra. Montserrat Tura.

•

Un escrit del Delegat del Govern a Catalunya, Sr. Joan Rangel,
comunicant que, d’acord amb el nou Reglament d’estrangeria,
s’estableix un període extraordinari de 3 mesos (del 7 de febrer al 7
de maig) per facilitar que totes aquelles persones estrangeres que
compleixen els requisits fixats puguin residir i treballar legalment al
nostre país.

•

Dues cartes, una del Sr. Artur Mas, secretari general de
Convergència Democràtica de Catalunya i l’altra de la Sra. Isabel
Nonell, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, agraint la tramesa de la moció aprovada pel Ple
municipal en sessió de 28 de desembre de 2004 per a impulsar la
possible creació de la comarca del Baix Montseny.

•

Un escrit de la Sra. Montserrat Domènech, alcaldessa de Caldes de
Montbui i diputada de la Diputació de Barcelona pel partit judicial de
Granollers, comunicant el seu recent nomenament com a diputada
delegada per a la Societat del Coneixement.

•

Un escrit de la Delegació Territorial a Barcelona del Govern de la
Generalitat informant de l’homologació per part de la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya en sessió de 16 de febrer de 2005 del
Pla d’Actuació Municipal (PAM) per risc químic (PLASEQTOR).
elaborat per l’Ajuntament de Sant Celoni.

•

Un escrit de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
informant de l’acord adoptat per la Junta de Govern en el sentit de
recolzar la planificació i gestió de la superfície forestal de diversos
municipis, entre els que s’inclouen aquells que formen part de la
serralada del Montnegre – Corredor.

•

Una carta rebuda avui de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya) comunicant-nos que l’obra de restauració
del Pont Trencat ha estat seleccionada per a optar als Premis
Construmat 2005 d’Enginyeria Civil, que es lliuraran el dia 14
d’abril.
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13.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L’ALCALDIA I EL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS
MESOS DE GENER I FEBRER DE 2005.
L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions
dictades durant els mesos de gener i febrer de 2005, i la corporació se’n
dóna per assabentada:
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL
MES DE GENER DE 2005
Dia
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05

Descripció
Contractació d’un peó
Contractació d’una auxiliar administrativa
Contractació d’un tècnic mig
Contractació d’un peó
Contractació d’un tècnic mig
Contractació d’un peó
Contractació d’un tècnic superior
Contractació d’una auxiliar administrativa
Contractació d’un tècnic superior
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant el canvi de destinació d’una activitat
Incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial
Incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial
Incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant una despesa per a l’assegurança d’un cotxe
Aprovant una despesa per assegurança d’incendis d’edificis
Contractació d’un tècnic superior
Contractació d’un tècnic mig
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Contractació del servei de manteniment de màquines expenedores de tiquets
Aprovant el pressupost estimatiu de la festa de Sant Antoni Abad
Concessió de llicència d’activitats a Fruites Moya
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant despeses nòmina desembre
Aprovant el pressupost de la festa de Reis de Ll Batllòria
Concessió de drets funeraris
Concessió llicència d’activitats classificades a Jaume Pou Bernat
Acceptant el desistiment per a l’obtenció d’un certificat urbanístic
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
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05
06
07
07
07
07
07
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Baixa padró d’habitants
Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant definitivament un estudi de detall
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció sobre el taller de flor seca
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció sobre el Casal d’Hivern
Concessió llicència primera ocupació a Enric Ventura Palacios
Aprovant el Pla de seguretat i salut de les obres del nou dipòsit del Turó
Concessió reducció de jornada a Montserrat Rovira Ruiz
Aprovant el projecte de reparcel·lació d’una UASU
Estimant la reclamació de responsabilitat patrimonial de Josep Boix Clos
Alta padró d’habitants
Aprovant la despesa per a la distribució de programes de les Fetes de Nadal
Aprovant la despesa per a l’adquisició d’enllumenat per a la Plaça de la Vila
Autorització a Telefònica
Autorització a Telefònica
Autorització a Telefònica
Donant de baixa una parada del mercat setmanal de Montse Alcaraz la Cruz
Donant de baixa una parada del mercat setmanal de M. Mercè Satorras Martí
Alta padró d’habitants
Atorgant subvenció a la Junta de Compensació Boscos del Montnegre per enllumenat
Aprovant certificació 18 de Tiferca per obres del complex esportiu Pla de Palau
Aprovant aportació corresponent al Consorci per a la Normalització Lingüística
Alta per omissió al padró d’habitants
Declarant extingida una llicència
Atorgant permís d’abocament a Aluminis KM-20 SL
Aprovant una liquidació
Aprovació definitiva de l’Ordenança per a la concessió de subvencions
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Comunicant a dos veïns el resultat favorable del control inicial d’una activitat
Facilitant unes fotocòpies a la Comunitat de propietaris del carrer Ramis 22
Facilitant còpia d’un projecte d’obres a la Sra. M. Carmen Leal Fernández
Aprovant despesa per adquisició d’un ordinador per a l’ambulatori de La Batllòria
Estimant un recurs presentat per M. Catalina Díaz Romo
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Contractació d’una auxiliar administrativa
Contractació d’una auxiliar administrativa
Declarant extingida la llicència d’una botiga i autoritzant-ne una altra
Concessió de llicència de gual a Aticprom SL
Concessió de llicència de gual a Montserrat Domènech Mota
Concessió de llicència de gual a M. Rosa Mayneris Montasell
Concessió de llicència de gual a Teresa M. Sarlat Cervera
Concessió de llicència de gual a Antoni Triadó Roquet
Acceptant la renúncia a la llicència municipal d’una botiga
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció sobre gestió d’una sortida cultural
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17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21

Estimant una petició feta per a la instal·lació de senyalització a diferents carrers
Acceptant la cessió d’una finca
Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
Concessió de llicència de primera ocupació a Marc Belfort Arenas
Declarant extingida la llicència d’una botiga i autoritzant-ne una altra
Desestimant una reclamació de responsabilitat patrimonial de Jordi Frias Reales
Acceptant la renúncia a una llicència municipal
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Incoant expedient de responsabilitat patrimonial
Notificant tràmit d’audiència en una expedient de responsabilitat patrimonial
Notificant tràmit d’audiència en una expedient de responsabilitat patrimonial
Desestimant una petició feta per SIC Bosch SL
Alta per omissió al padró d’habitants
Concedint informació del padró al Servei d’Atenció Primària Granollers
Considerant justificada una quantitat en concepte de dietes de viatge
Prenent coneixement informe Intervenció activitats físiques per a gent gran
Prenent coneixement informe Intervenció cursos Escola d’adults
Prenent coneixement informe Intervenció cursos Escola d’adults
Facilitant el projecte d’un edifici a la Comunitat de propietaris del C/ Jaume I 87
Concessió llicència de gual a Josep M. Espejo
Reconeixement d’antiguitat a l’agent de la Policia Local Abel Morón
Considerar justificada una subvenció atorgada a la UBIC
Considerar justificada una subvenció atorgada al Club d’Amics de Tennis Taula
Considerar justificada una subvenció a Moto Club Sant Celoni
Aprovant diferents contractes per a publicitat a la ràdio
Aprovant diferents contractes per a publicitat a la ràdio
Aprovant la concessió d’una subvenció al Club Esportiu Sant Celoni
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Concessió llicència de gual a Josep Belfort Planas C/ Univers 15
Concessió llicència de gual a Josep Belfort Planas C/ Univers 13
Concessió llicència de gual a Montserrat Cobos Navarro
Concessió llicència de gual a Genís Puig Teruel
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant una despesa per a l’assegurança de l’estació de Medi Ambient
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21
21
21
21
21
21
21
21
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27

Autoritzant al PSAN per posar una paradeta a la Plaça de el dia 5 de febrer
Contractació d’una auxiliar administrativa
Autoritzant una reserva de via pública
Desestimant un recurs presentat per Schlecker SA
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Contractació de dos peons
Contractació d’un administratiu
Autoritzant a la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública
Autoritzant el canvi de nom d’una llicència d’activitat d’aparcament
Autoritzant una reserva de via pública a Carles Sala Cervera
Autoritzant una pròrroga de reserva de plaça d’aparcament per disminució
Autoritzant una petició feta per la cap dels Mossos d’Esquadra
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant contractació coordinació de Seguretat i Salut obres urbanització Can Sans
Autorització a Endesa SL
Autorització a Gas Natural SDG SA
Estimant reclamació de responsabilitat patrimonial de Jordi Berenguer Clapera
Aprovant una liquidació del mercat setmanal
Donant de baixa una parada del mercat setmanal de Josep Campeny Vellvehí
Donant de baixa una parada del mercat setmanal d’Immaculada Corpas Medina
Donant de baixa una parada del mercat setmanal de Miquel Huguet Deulofeu
Donant de baixa una parada del mercat setmanal de Montserrat Muñoz Pastor
Donant de baixa una parada del mercat setmanal de Sun Fuguang
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant factures de En Doina
Autorització a Telefònica
Prenent coneixement informe Intervenció activitat física gent gran
Comunicant la no procedència d’una llicència de parcel·lació
Concessió de gratificacions a diferent personal
Concessió de complement de productivitats a diferent personal
Aprovant una despesa per a la sortida a Andorra a esquiar
Donant de baixa una parada del mercat setmanal d’Albert Roig Muñoz
Aprovant una factura de CEDIA
Aprovant una factura de despeses de l’estació depuradora
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
Ordenant l’enterrament d’un difunt per ordre judicial
Concessió llicència de gual a Daniel Fuster Guzmán
Concessió de llicència d’activitats classificades a Planantic SCP
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27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Comunicant que unes obres estan sotmeses al règim de comunicació
Anul·lant diverses liquidacions d’ocupació de via pública
Atorgant beques de menjador
Alta per omissió al padró d’habitants
Autoritzant a la CUP instal·lar una taula informativa a la Plaça de la Vila
Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris
Delegació a un regidor per poder celebrar un matrimoni
Autorització d’una plaça d’aparcament al carrer Sant Pere 18
Concessió de llicència de gual a Joan Codina Martínez
Aprovant liquidació per tancament de carrers
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Concessió de drets funeraris
Denegant la reincorporació d’un agent de la Policia Local
Contractació d’un tècnic mig
Autoritzant el pagament d’un curs de fotografia
Encomanant la direcció de les obres dels escènics de l’Ateneu
Aprovant liquidació per tancament de carrers
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Canvis de domicili
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant una relació de factures

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT
CIUTADANA DURANT EL MES DE GENER DE 2005
Dia
04
04
04
04
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Descripció
Desestimar resolució Anna M. Fernández Ramos
Estimar resolució Carme Perea Gallardo
Estimar resolució M. Fernanda Ruiz González
Estimar resolució Miguel Ventura Vera
Desestimar resolució Anna M. Fernández Ramos
Desestimar resolució Alexandre Cervantes Azcona
Estimar resolució Ana M. Morales Fernández
Desestimar resolució Antonio Amella Lizana
Estimar resolució Ramon M. Miralles Sanz
Desestimar resolució Carlos Ramos Puig
Desestimar resolució César Cabrera González
Estimar parcialment Consuelo Ortiz Hernández
Desestimar resolució Daniel Villero Pi
Desestimar resolució Dolors Codony Recio
Desestimar resolució Fernando Mesa Guillot
Estimar resolució Francisco Castro Saborido
Estimar resolució Ignacio Roig Lorenzo
Estimar resolució Joan Maresma Graupera
Estimar resolució Josep Arenas Serra
Desestimar resolució Lambe COSAT
Desestimar resolució Laura Àlvarez Pulido
Estimar resolució M. Dolores Arroyo Paz
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10
10
10
10
10
10
10
10
11
18
18
18
18
18
18
21
21
24
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Estimar resolució M. Glòria Coll Sibina
Estimar resolució Pere Garriga Taberner
Estimar resolució Pilar Martí Coll
Desestimar resolució Ricard Truc Grau
Estimar resolució Ricardo Expósito Lemus
Estimar resolució Salvador Gelabert Massegu
Estimar resolució Salvador Martínez Peñaranda
Estimar resolució Correos y Telégrafos
Estimar resolució Manuel Arjona Díaz
Estimar resolució Carlos Ramos Puig
Desestimar resolució Francisco Vilchey Fernández
Desestimar resolució Joan Cortina Crous
Desestimar resolució José Antonio González Matarín
Desestimar resolució Manel Renau Vila
Estimar resolució Neus Ventura Dalmau
Desestimar resolució Carles Vives Camús
Desestimar resolució Josep Oriol Monrabà Domènech
Desestimar resolució Antoni Pujals Usero
Desestimar recurs de reposició Pere Tayeda Argemí
Desestimar resolució Albert Tallet Tur
Estimar resolució Antònia Izquierdo Egea
Desestimar resolució Antonia Reche Mirón
Desestimar resolució Antonio Manuel Escobar Videira
Desestimar resolució Antonio Trabal Pina
Estimar resolució Aplicacions Informàtiques del Vallés
Estimar resolució Bartomeu García Pradell
Desestimar resolució Bartomeu Valls Codony
Estimar resolució Crit d’Or SL
Desestimar resolució Dídac Jiménez Serra
Desestimar resolució Dolors Pelegrí Garcés
Estimar resolució Elisabet Lacomba Julià
Estimar resolució Enric Puigdomènech Palomé
Estimar resolució Francesc García Mundet
Desestimar resolució Francesc Grau Majó
Estimar resolució Francesc Sarreta Torras (Exp. 0400001400)
Estimar resolució Francesc Sarreta Torras (Exp. 0400001421)
Desestimar resolució Francisco Giol Planas
Desestimar resolució Glòria Campdepadrós Camús
Desestimar resolució Immaculada Garriga Paituví
Estimar resolució Jesús Àlvarez Pinillas
Desestimar resolució Joan Carles Martínez Prat
Estimar resolució Joan Coll Jaén
Desestimar resolució Joan Maresma Graupera
Estimar resolució Joan Montplet Parera
Estimar resolució Joan Puig Tarridas
Desestimar resolució Jordi Archs Fontiguell
Arxivar expedient per sentencia Jordi Armengol Serra
Desestimar resolució Jordi Fernández Ocaña
Estimar resolució Jordi Llerins Sala (Exp. 0400000715)
Estimar resolució Jordi Llerins Sala (Exp. 0400001067)
Estimar resolució Jordi Mancera Raya
Desestimar resolució Jordi Pujades Alarcón
Desestimar resolució Jose Amador Vicente Farreras
Desestimar resolució Autoescola Gimeno
Estimar resolució Josefina Vinardell Rios
Estimar resolució Josep Alonso Garcia
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26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Desestimar resolució Josep Oriol Monrabà Domènech (Exp. 0400000696)
Estimar resolució Josep Roca Rovira
Estimar resolució Josep Serrat Castanyer
Desestimar resolució Juan Blanco Charro (Exp. 0400001287)
Desestimar resolució Juan Blanco Charro (Exp. 0400001744)
Estimar resolució Lluís Obach Martínez
Desestimar resolució Maria Carme Grau Donada
Estimar resolució M. del Mar Piñero Lojas
Estimar resolució M. Rosa Puchol Tort
Desestimar resolució M. Victoria Romano Herrera
Estimar resolució M. Mercè Robles Garcia
Desestimar resolució Magdalena Latre Beltran
Desestimar resolució Mateu Jaumandreu Ros
Desestimar resolució Miquel Barri Vigas
Estimar resolució Montserrat Guñalons Villada
Desestimar resolució Núria Espejo Padilla
Estimar resolució Oscar Lecegui Vilches
Estimar resolució Paloma Molina Gonzalez
Estimar resolució Pedro Checa Rubio
Desestimar resolució Pere Puigdefàbregas Olivé
Desestimar resolució M. del Pilar Moreno Auladell
Desestimar resolució Rafael Adrián Rochel
Desestimar resolució Ramon Pujals Usero
Estimar resolució Xavier Falip Andiñach

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL
MES DE FEBRER DE 2005
Dia
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02

Descripció
Sol·licitant una subvenció per a l’equipament del consultori de La Batllòria
Aprovació definitiva projecte d’enllumenat carrers Ponent, Alguersuari i Sant Jaume
Autorització a Gas Natural SDG SA
Autorització a Gas Natural SDG SA
Desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial Felipa Morrondo Garrido
Desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial Joaquim Ferrer Barrera
Autorització reserva plaça aparcament per minusval·lia
Notificant tràmit d’audiència en un expedient de responsabilitat patrimonial
Aprovant liquidacions taxa tancament de carrers del 26 al 31 de gener
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Facilitant fotocòpies diferents parcel·les de la UASU 58 A Lluís Bueno Comas
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant despeses nòmina gener i desembre
Autorització canvi de titularitat de drets funeraris
Autorització canvi de titularitat de drets funeraris
Autorització a Endesa
Concessió llicència d’activitats a Aluminis KM 20 SL
Concessió llicència d’activitats a Josep M. Torras Riera
Autoritzant el canvi de titularitat de la parada 37 del mercat municipal
Desestimant una petició feta per Berta Bayés Martínez
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02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Facilitant còpia de dades d’un expedient a Carles Ayats Terradas
Facilitant còpia de diferents resolucions a Lluís Bueno Comas
Concessió llicència de gual a La Comarca Instal·lacions i Serveis SL
Concessió llicència de gual a Antonio Fradera Luengo
Concessió llicència de gual a M. Carme Garcia Ibáñez
Concessió llicència de gual a Jordi Mestre Sabaté
Concessió llicència de gual a Manuel Orihuela Frias
Concessió llicència de gual a Eugenio Rubio Brisa
Alta d’una parada al mercat setmanal de Francisco Gilart Galindo
Alta d’una parada al mercat setmanal de Mònica López López
Aprovant una factura de despeses de la depuradora del mes de desembre
Concessió d’una subvenció al Centre Excursionista Sant Celoni
Concessió d’una subvenció al Moto Club Sant Celoni
Concessió d’una subvenció al Club Ciclista Sant Celoni
Concessió d’una subvenció al Club Tennis Montnegre
Concessió d’una subvenció a l’Associació Cultural Eixam
Concessió d’una subvenció a Arc Sant Celoni
Concessió d’una subvenció a la Penya Barcelonista Sant Celoni
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant el pressupost estimatiu de la Festa de Carnestoltes
Aprovant la despesa d’assegurança d’un vehicle
Autoritzant allargar l’horari de tancament al bar Musical Berlin la nit de Carnestoltes
Aprovant l’increment del preu de Celo-Net SL per al 2005
Autoritzant allargar l’horari de tancament de Discoteca 4 la nit de Carnestoltes
Aprovant una despesa per adquisició de material per enllumenat públic
Autoritzant allargar l’horari de tancament de Lord Byron la nit de Carnestoltes
Desestimant una petició feta per Enric Vigas Terats
Declarant extingida una llicència d’instal·lació
Concessió llicència d’obres menors a Remei Pascual Paytuví
Aprovant una despesa per treballs de reparació d’un vehicle
Autoritzant allargar l’horari de tancament bars musicals Pride i Turó per Carnestoltes
Concessió reducció de jornada a una treballadora
Autoritzant allargar l’horari de tancament a Xavorna Musical SL per Carnestoltes
Denegant autorització per posar una xurreria a la via pública
Aprovant una liquidació d’una parada del mercat setmanal
Donant de baixa una parada del mercat setmanal
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Arxivant un expedient de Fundació Acció Baix Montseny del carrer Esteve Mogas, 20,
Acordant la suspensió d’un expedient
Concessió reducció de jornada a una treballadora
Denegant una petició en relació a la quota de cementiri
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció de diversos cursos
Aprovant la valoració d’un nínxol venut a aquest Ajuntament
Aprovant la valoració d’un nínxol venut a aquest Ajuntament
Aprovant la valoració d’un nínxol venut a aquest Ajuntament
Aprovant la valoració d’un nínxol venut a aquest Ajuntament
Aprovant la valoració d’un nínxol venut a aquest Ajuntament
Aprovant la valoració d’un nínxol venut a aquest Ajuntament
Aprovant la valoració d’un nínxol venut a aquest Ajuntament
Aprovant la valoració d’un nínxol venut a aquest Ajuntament
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07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14

Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Facilitant fotocòpia del projecte de reparcel·lació de Can Sans a Josefa Turida Codina
Facilitant fotocòpies de Can Sans a Miquel Alfaras Panareda
Aprovant despesa pel subministrament de 3 ordinadors
Notificant tràmit d’audiència en expedient de responsabilitat patrimonial
Desestimant petició de responsabilitat patrimonial de Manuela Contreras Correa
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Autoritzant l’accés al cementiri per una filmació per al programa Catalunya Avui
Acceptant la renúncia a una activitat a d’Antoni Berenguer Clapera
Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant despesa per a la contractació de la gestió i coordinació tècnica de “El Tritó”
Concessió de llicència de gual a Cardona Inversions SL
Alta padró d’habitants
Imposant una sanció per unes obres sense llicència
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció gestió econòmica Àrea de Joventut
Contractació d’una treballadora social
Estimant una petició feta per Josep M. Espejo Diumenge
Aprovant una despesa per a la implantació del PAM
Alta d’una parada al mercat setmanal
Concessió d’una subvenció al Club Patí Sant Celoni “Patinatge Artístic”
Concessió d’una subvenció al GRIMM
Concessió d’una subvenció al Club Patí Sant Celoni
Concessió d’una subvenció a l’Associació Cultural Quico Sabaté
Estimant una sol·licitud de Concepció Ragué Mir
Concessió d’una subvenció al CEASC
Alta padró d’habitants
Aprovant relació d’alumnes de l’Escola de música del mes de gener
Concessió de drets funeraris a Montserrat Costa Riera
Arxivant expedient d’activitats de Simod Control SL per trasllat d’ubicació
Aprovant despesa renovació assegurança d’incendis i robatori biblioteca municipal
Aprovant una despesa per assegurança d’un vehicle Nissan Cabstar
Aprovant despesa per l’assegurança de les obres del Fons Lluís Montané
Aprovant una despesa per dues cortines per a la sala polivalent del CME
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant una despesa gestió i coordinació tècnica “El Tritó”
Aprovant augment de preus del contracte amb Fundació Acció Baix Montseny
Aprovant una despesa per a l’organització de diferents cursos
Concessió llicència d’obres menors a Anna M. Mas Rebolleda
Concessió llicència d’obres menors a Jordi Cairol Clopés
Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
Aprovant una despesa per adquisició de senyals de trànsit per al c/Sant Roc
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Concessió d’informació del padró a Isabel Bernardos Alsina
Baixa d’ofici de diferents persones
Prenent coneixement d’un informe gestió econòmica Festes de Carnestoltes
Autoritzant la Policia Local per a retirar un vehicle de la via pública
Aprovant liquidació taxa ocupació via pública mes de gener
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
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14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21
21
21
21
21

Baixa padró d’habitants
Aprovant increment preu de contracte amb Catalunya SLK per a l’any 2005
Aprovant despesa per renovació assegurança d’un vehicle
Aprovant despesa per renovació assegurança d’un vehicle
Autoritzant el canvi de destí de la parada 38 del mercat municipal
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció gestió econòmica Parc de Nadal
Aprovant despesa per al subministrament de vestuari vigilants estacionament
Aprovant una despesa per vestuari de la Policia Local
Concessió d’una subvenció al Club Petanca Sant Celoni
Concessió d’una subvenció al Club Atletisme Sant Celoni
Concessió d’una subvenció a la Fundació Xarxa
Concessió d’una subvenció al Club Arc Sant Celoni
Aprovant el compte de gestió recaptatòria de multes de circulació
Alta d’una parada al mercat setmanal
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant despesa per a l’adquisició de 5 deshumidificadors per a l’Ateneu
Aprovant una despesa per a l’adquisició de senyals per al Plaseqtor
Concessió d’una subvenció al Club de Futbol Sala Afin
Concessió d’una subvenció al Club Amics Tennis Taula
Concessió d’una subvenció al Club Petanca Les Borrelles
Concessió d’una subvenció per arranjament de façana
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Concessió de subvencions a diferents persones per arranjament de façanes
Concessió de diferents subvencions a escoles i AMPAS de la vila
Concessió de diferents subvencions a clubs esportius de la vila
Aprovant 3a certificació obres d’urbanització carrers Ramon Llull i Josep M. Sagarra
Facilitant informació sobre una llicència d’obres a Aureli Reberté Vilagran
Admetent el desestiment d’una llicència d’obres de Francisca Medina Gómez
Comunicant llicència d’activitats a Planantic SCP
Concessió d’una subvenció al Club de Futbol Sala Sant Celoni
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Prenent coneixement informe Intervenció gestió Àrea de Comunitat
Facilitant informació demanada sobre un expedient a César Gómez Sinobas
Declarant la caducitat d’un expedient d’obres
Concessió llicència d’ocupació a Celonesa Constructora SL
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant una despesa per cortines a l’escola Montnegre de La Batllòria
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Concessió llicència d’activitats classificades a Hamid Zaoui Chilah
Concessió de llicència d’obres a Metacel SL
Alta d’una parada al mercat setmanal de Domingo Almor Morujo
Alta d’una parada al mercat setmanal de Núria Simeón Garriga
Aprovant la concessió d’una subvenció al Club Minibòlids Sant Celoni
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21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Aprovant la concessió d’una subvenció a l’Agrupament Escolta GELS
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Denegant una llicència de primera ocupació
Aprovant una despesa per a baranes a l’escola Josep Pallerola
Aprovant una despesa per impressió publicitat exposició “Guinovart”
Autorització a Endesa SL
Concessió llicència de primera ocupació a Jordi Deulofeu Serrat
Aprovant despesa per impressió de publicitat de la programació de l’Ateneu
Aprovant despesa col·locació vidres a l’escola Montnegre de la Batllòria
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Concessió de drets funeraris a Antonio Porta Carrasco
Autorització a Endesa SL
Autorització a Endesa SL
Autorització a Gas Natural SDG SA
Concessió llicència de gual a Ricard Montané March
Concessió llicència d’obres a Tot Comunicació i Accessoris SL
Concessió llicència de primera ocupació a Kernos SL
Autorització per posar taules a Forn Ferrer SL carrer Sant Pere
Autorització per posar taules a Forn Ferrer SL carrer Esteve Cardelús
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovació definitiva contribucions especials enllumenat C/ Alfons Moncanut i altres
Aprovació definitiva contribucions especials urbanització C/ Artesania i C/ Agricultura
Autorització a Endesa SL
Autorització a Endesa SL
Autorització a Endesa SL
Autorització a Endesa SL
Concessió llicència de gual a Francisca Planesas Duran
Nomenament d’educadora social
Aprovació definitiva contribucions especials enllumenat carrers Sant Martí i Balmes
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Concessió de llicència de gual a Josep Borrull Coll
Concessió de llicència d’activitats a Santiago Moreno Marín i Concepció Clara Batista
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció sobre gestió Àrea d’Esports
Concessió llicència obres menors a Santiago Moreno Marín i Concepció Clara Batista
Autorització per al trasllat d’un vehicle al dipòsit municipal
Aprovant diferents contractes per a publicitat de la ràdio
Aprovant diferents contractes per a publicitat de la ràdio
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants

62

25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant el pressupost estimatiu del Dia d’Andalusia
Arxivant un expedient sancionador
Aprovant una despesa per assegurança de responsabilitat civil
Aprovant una liquidació per immobilització de vehicle de David Giménez González
Autorització a Endesa SL
Autorització a Endesa SL
Concessió de gratificacions a diferent personal
Aprovant una liquidació per immobilització vehicle de Jordi Herrera Leal
Concessió de complement de productivitat a diferent personal
Aprovant una liquidació per immobilització vehicle de Rafel Navarta Recio
Aprovant una despesa per a la gestió de l’Aula de música
Denegant una sol·licitud de canvi de lloc de treball d’Enric Pujol Humet
Autoritzant a la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública
Concessió de reducció de jornada a una treballadora
Autoritzant a la policia local a retirar un vehicle de la via pública
Autoritzant a la policia local a retirar un vehicle de la via pública
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant canvis de domicili
Aprovant les quotes d’alumnes corresponents al mes de febrer de l’Escola de música
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant certificació número 1 de les obres d’urbanització del carrer Fogars
Incoant expedient sancionador per infracció urbanística
Concessió de subvencions per IBI per família nombrosa
Aprovant la liquidació del pressupost de 2004

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT
CIUTADANA DURANT EL MES DE FEBRER DE 2005
Dia
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

Descripció
Arxivar expedient per sentencia Cándido Gómez Villafruela
Estimar resolució Cecílio Molina López
Estimar resolució David Ruiz Escobar
Estimar resolució Ignasi Calls Mayneris
Desestimar resolució Jaume Torrents Pastells
Desestimar resolució Joan Cortina Crous
Estimar resolució Joan Perich Barnola
Estimar resolució Jordi Palanques Calls
Estimar resolució Jordi Rodríguez Belmonte
Desestimar resolució Jose Antonio Gonzalez Pérez
Arxivar per sentencia Josep Cuberta Masnou
Desestimar resolució Josep Oriol Arias Carbó
Desestimar resolució Juan Fernández Lechuga
Desestimar resolució Juan Robles Alderete
Estimar resolució Lluís Garcia Sánchez
Estimar resolució Margarita Ponce Serrano
Desestimar resolució Pere Freixes Auladell
Estimar resolució Raquel Garcia Olivas
Desestimar resolució Salvador Clapes Vilajuana
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02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
08
08
08
08
08
08
08
08
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Desestimar resolució Sebastián A. Domínguez Lozano
Desestimar resolució Teodora Gonzalez Murillo
Estimar resolució Xavier Catarineu Aragay
Desestimar resolució Zurab Dzodzuasiivili
Desestimar resolució Alexandra Mena Labrador
Estimar resolució Àngel Herrero Cortes
Estimar resolució Enrique Colet Graña
Estimar resolució Francesc Garcia Mundet
Estimar resolució Francisca Cortijos Carrion
Estimar resolució Francisco Calvache Muñoz
Desestimar resolució Francisco Guirao Benajes
Desestimar resolució Sra. Isabel Cañabate Garcia
Desestimar resolució Joan Codina Ramos
Estimar resolució Joan Cortina Crous
Estimar resolució Jordi Bru Campuzano
Desestimar resolució Jordi Serra Arno
Estimar resolució Josep Maria Casas Massaguer
Desestimar resolució José Maria Morales Carrasco
Desestimar resolució Marco Flavio Bragagnolo Spini
Estimar resolució M. Àngels Trabal Plana
Estimar resolució M. Fidela Orihuela Padilla
Desestimar resolució Ramon León de Santos Ocampo
Execució resolució disciplinaria Abel Morón Machín
Estimar resolució Roser Sayol Prat
Estimar resolució Samuel Penalva Segarra
Estimar resolució Virgínia Ruiz Gil
Desestimar resolució Yolanda Navas Medina
Estimar resolució Brígida Sánchez Olmos
Estimar resolució Cèlia Muelas Ortiz
Estimar resolució Francisco Calvache Muñoz
Estimar resolució Josefa Morales Luque
Estimar resolució Lídia Coll Serra
Estimar resolució M. Rosa Pena Antonio
Estimar resolució M. Montserrat Giner Donaire
Estimar resolució Nieves Ramírez Jurado
Desestimar resolució Jordi Palanques Calls
Desestimar resolució Manel Poblet Clavaguera
Desestimar resolució Ramon Mabras Granell
Estimar resolució Àngel Manuel Herrera Pérez
Estimar resolució Antoni Pujol Forn
Estimar resolució Antonio Morales Moya
Estimar resolució Carla Boada Montané
Estimar resolució Carles Font del Valle
Estimar resolució Daniel Hoyo Vega
Estimar resolució Dolors Reverter Ferran
Estimar resolució Elena Dosal Vila
Estimar resolució Francisco Pérez Mateos
Desestimar resolució Jaume Planells Moré
Desestimar resolució Jose Pisos Magariños
Estimar resolució M. Àngels Masnou Clopés
Estimar resolució M. del Mar Sánchez Luengo
Estimar resolució Manuel Domínguez Villar
Desestimar resolució Margarita March León
Estimar resolució Maria Saladina Rodríguez Ferreiros
Estimar resolució Marta Montané Soldevila
Desestimar resolució Montserrat Martínez Garcia
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15
15
15
15
15
15
15
16
16
16

Estimar resolució Montserrat Navarro Rovira
Desestimar resolució Montserrat Nieto Moyano
Desestimar resolució Oscar Lecegui Vilches
Estimar resolució Pedro Marín Baldio
Estimar resolució Pilar Magem Rovira
Desestimar resolució Rafael Cervero Simal
Estimar resolució Sergio Àlvarez Fernández
Desestimar resolució Ana Garcia Herrera
Estimar resolució Josep Arenas Serra
Desestimar resolució Manel Simó Martín

14.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL
REALITZADES PER L’ALCALDIA DURANT ELS MESOS DE GENER I
FEBRER DE 2005.
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions urgents
de diferent personal realitzades durant els mesos de gener i febrer de
2005.
Atès que durant el mes de gener de 2005 s'ha procedit a la contractació
del següent personal:
- Un peó per a donar servei al creixement de la demanda d’ús
d’instal·lacions esportives a l’inici de temporada.
- Una auxiliar administrativa de reforç a l’Àrea de Cultura.
- Una tècnic mig per a promoure la modernització de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà.
- Un peó de suport a l’adequació de les instal·lacions del CEIP Montnegre.
- Un tècnic mig per a la gestió, seguiment i control dels serveis de recollida
de residus, neteja viària i manteniment de parcs i jardins.
- Un peó per al manteniment i preparació de les instal·lacions esportives
municipals.
- Un tècnic superior per a l’assessorament jurídic a la unitat jurídico
administrativa de la Policia Local.
- Una auxiliar administrativa per a l’anàlisi dels circuits documentals i la
seva normalització i introducció dins el sistema informàtic.
- Un tècnic superior per a la redacció de modificacions puntuals de
planejament urbanístic.
- Una tècnic superior de suport jurídic a l’Àrea d’Entorn en matèria de
planejament, gestió urbanística, llicències i habitatge.
- Un tècnic mig per a la redacció de projectes d’urbanització.
- Una auxiliar administrativa per a substituir una treballadora en situació
de baixa per maternitat.
- Una auxiliar administrativa de suport als serveis de l’equipament Rectoria
Vella.
- Una auxiliar administrativa de suport en les tasques relacionades amb la
implantació i operativitat del PAM i del Plaseqtor.
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- Dos peons per a la neteja de franges forestals.
- Un tècnic auxiliar d’esports per a l’Àrea de Cultura.
- Un tècnic mig per a treballs tècnics previs a la incoació d’expedients de
contribucions especials.
Atès que durant el mes de febrer de 2005 s'ha procedit a la contractació
del següent personal:
Una treballadora social de recolzament en el procés de regularització
d’immigrants.
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 dóna compte al Ple de la contractació temporal del següent
personal, i la corporació se’n dóna per assabentada:
Gener 2005
Concepció Garcia Garcia
Eva Castro Castellà
Elisenda Ramírez Gil
Joan Bruguera Pesaferrer
Jordi Jubany Fontanillas
Salvador Cardona Olivé
Albert Puig Tous
Carme Fernández Gros
Francesc Xavier Fàbregas Tomàs
Anna Comella Munmany
Sergi Rodríguez Valcarcel
Laura Bassols Tayeda
Montse Rovira Ruiz
Anna Germà Gelonch
Carlos Merino Gasco
Josep Oriol Tur Cortés
Carles Salgado Planas
Francesc Peña Busquets

Peó
Auxiliar administrativa
Tècnic mig
Peó
Tècnic mig
Peó
Tècnic superior
Auxiliar administrativa
Tècnic superior
Tècnic superior
Tècnic mig
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Peó
Peó
Administratiu
Tècnic mig

Febrer 2005
Sandra Ortigosa Trotter

Treballadora Social
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15.- PRECS I PREGUNTES.
Preguntes que formula el grup municipal de CiU:
9 El Sr. Deulofeu pregunta quan pensa l’equip de govern posar
en marxa el Consell de Comunicació? Recordem que l’any
2000 el grup municipal d’ICV va presentar una moció en la
que, per motius de pluralitat i transparència, es demanava la
creació d’aquest consell. Si estigués constituït, potser no
passaria el que s’ha comentat en el primer punt (que en les
retransmissions per ràdio de les sessions del Ple es censurin
algunes de les coses que s’han dit).
El Sr. alcalde indica que ha rebut un missatge a través del telèfon mòbil de
la persona responsable de l’emissora de ràdio municipal, dient que un tall
informatiu va coincidir amb el moment de la grabació en que es feia un
determinat comentari. Tothom que pensi el que vulgui, però no hi ha hagut
cap mala fe.
Permeti’m que ho posi en dubte –diu el Sr. Deulofeu- per dos motius. Un,
perquè és massa casualitat; i dos, perquè em consta (per un altre canal
d’informació) que hi havia la intenció de que el comentari no aparegués.
Vostè mateix pot llegir el missatge que m’ha arribat –respon el Sr. alcaldei lamento les seves suspicàcies. El missatge diu textualment “No es va
tallar res, un indicatiu va tapar unes paraules que no tenien res a veure
amb el Ple. En tot cas és culpa meva. Enric”. Malament si no ens refiem de
la gent i sospitem coses estranyes. Si s’hagués produït intencionadament,
s’hauria de reconèixer i seria un error polític, però no és aquest el cas, ni
molt menys. Respecte de la pregunta formulada, properament es
constituirà el Consell de Comunicació; ja us passarem per escrit la
convocatòria.
9 Pren la paraula el Sr. Bosch i diu que, analitzant les
inversions de la Generalitat per al 2004 i 2005, ens ha
sorprès (i suposo que també a l’equip de govern) que al
2004 es van destinar a Sant Celoni només 30.050 € (molt
poca cosa per un poble que vol ser capital de comarca, en
relació amb altres municipis com Granollers o Mollet) i al
2005 la inversió al nostre municipi és zero. És cert que
s’invertiran 1.816.000 € per a les rotondes de la sortida de
l’autopista i de la carretera C-35, però encara que aquestes
actuacions ens beneficien, també podem dir que la primera
és una inversió en terme municipal de Santa Maria de
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Palautordera i que la segona beneficia també a Breda o
Gualba. Si ens hi fixem, Santa Maria de Palautordera ha
obtingut al voltant de 5 milions d’euros d’inversions de la
Generalitat. La pregunta que volem formular és de quina
manera podem col·laborar tots els grups polítics,
independentment del color de la Generalitat, per tal que
aquest poble sigui reconegut com es mereix? I no em tregui
per favor, Sr. alcalde, el que passava a l’antiga Generalitat.
Repeteixo, què podem fer uns i altres per a aconseguir
inversions? No oblidem que aquests diners són els impostos
que paguem cada ciutadà d’aquest poble i, per tant, no
estem demanant res que no sigui també nostre. I insisteixo,
sobta molt veure que per al 2005 les inversions a la comarca
del Vallès són de 65 milions d’euros i que a Sant Celoni són
zero. Potser seria bo que féssim quelcom tots junts per a que
això canviï, perquè l’esforç econòmic i de treball que es fa
des
de
l’Ajuntament
queda
molt
mermat
si
no
s’aconsegueixen de les grans administracions inversions
importants que donin viabilitat, accessibilitat i transparència
(tot allò que no pot fer el municipi perquè no té recursos). La
pregunta és: què hauríem de fer per ser mínimament igual
als altres? Gràcies.
El Sr. alcalde respon que segurament el que cal fer és alguna de les coses
que han sortit en aquest Ple: tenir projectes per poder fer realitat les obres
necessàries al nostre municipi. El pressupost de 2004 va ser, si no recordo
malament, el primer pressupost que va posar diners per tirar endavant
l’escola la Tordera (sembla que les obres s’acabaran aquest proper mes de
juny). Crec que estem en el bon camí. Fa una estona parlàvem de la cessió
d’uns terrenys a la Generalitat per a l’ampliació de l’escola Montnegre de
La Batllòria, obra totalment necessària; també a l’Institut Baix Montseny
cal fer obres de reforma. Es tracta de posar “toda la carne en el asador”
perquè es puguin anar realitzant projectes que també requereixen inversió
de l’administració autonòmica.
Pel que fa a la rotonda de l’autopista, jo no miraria a quin terme municipal
pertany, sinó al fet que és molt necessària i que l’obra ja està adjudicada i
aviat tirarà endavant. Segur que ens manquen moltes coses i jo recullo la
voluntat de col·laboració expressada pel grup municipal de CiU. Val a dir,
però, que tenim la percepció de que s’han destinat poques inversions a
una part de la nostra comarca i la Generalitat té la intenció de corregir-ho.
I el treball conjunt, no només per part dels grups polítics d’aquest
Ajuntament, sinó també dels diferents ajuntaments de la comarca,
organitzacions sindicals, empresarials, etc. pot ser important per a donarhi una empenta.
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El Sr. Bosch indica que també pot ser important el fet que vostè (referintse al Sr. alcalde) sigui ara el president del Consell Comarcal, i que jo en
sigui també conseller. D’altra banda, la Generalitat és del mateix color que
l’equip de govern municipal. Entenc que totes aquestes circumstàncies
haurien d’afavorir que Sant Celoni fos molt més reconegut a nivell
d’inversions.
El Sr. alcalde diu que és evident que el tarannà dels governs autonòmic i
estatal ha canviat, i estan posant mans a la feina per tal de corregir
dèficits.
9 El Sr. Bosch formula la darrera pregunta: per quan està
prevista la construcció del nou Centre d’Atenció Primària de
Sant Celoni? El Sr. alcalde ha dit que es faria aquest any
2005, però a nosaltres ens consta que es farà al 2007.
Voldríem aclarir-ho.
El Sr. alcalde diu que la Fundació Hospital de Sant Celoni va aprovar un Pla
estratègic en el que consten l’ampliació de l’hospital i la construcció del
nou CAP, que s’ubicarà al solar de l’antic dipòsit d’aigües davant de l’escola
La Salle, i que depèn del Servei Català de la Salut. Amb aquesta
construcció s’alliberaria l’actual edifici del CAP que servirà per a que
l’hospital pugui ampliar serveis i consultes. S’ha redactat ja el Pla funcional
del nou CAP i la intenció és que l’any 2006 puguin començar les obres, si
ens autoritza la Generalitat de Catalunya, així com les obres d’ampliació de
l’hospital, si comptem amb el vist-i-plau del Servei Català de la Salut.
S’està redactant un conveni - pacte amb la Conselleria de Salut per tal de
fer-ho possible.
El Sr. Bosch diu que en un document signat per la Consellera de Salut,
Sra. Marina Geli, es deia que la previsió per a la construcció del nou CAP
de Sant Celoni era per al 2007. Novament ens sobta que Sant Celoni som
els últims de la comarca perquè de tots els CAP’s que està previst construir
al Vallès Oriental, el de Sant Celoni ocupa l’últim lloc en les previsions.
Evidentment creiem en la paraula de l’alcalde i celebrem que l’actuació
sigui per al 2006.
El Sr. alcalde respon que segurament molts altres municipis que tenen
CAP’s sol·licitats no apareixen en aquest llistat (la qual cosa vol dir que no
es construiran ni al 2006 ni al 2007). Les previsions d’inversió de la
Conselleria de Salut s’han d’adequar als pressupostos i a l’endeutament
previst. Tal com he comentat, la idea és començar el CAP de Sant Celoni al
2006, amb l’autorització de la Conselleria de Salut, però amb fons
municipals propis (això permetrà avançar l’actuació), dels que després ja
ens rescabalarem.
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I en no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les
23:30 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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