ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2007

Sant Celoni, 22 de novembre de 2007
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:25 hores del
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Francesc
Deulofeu Fontanillas, a l'objecte de portar a terme una sessió ordinària del Ple de
l'Ajuntament, les regidores Josefa Lechuga Garcia, Laura Costa Olivé, Magalí
Miracle Rigalós, Júlia de la Encarnación Gómez i Montserrat Vinyets Pagès, i els
regidors Jordi Cuminal Roquet, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre Sánchez,
Marià Perapoch Valls, Joan Castaño Augé, Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín,
Josep M. Bueno Martínez, Raül Casado Jiménez, Miquel Vega Vega i Albert
Ventura Rovira, assistits per la secretària accidental de la corporació Anna Puig
Soler i amb la presència de l’interventor accidental Joan Muntal Tarragó.
Pren la paraula el Sr. alcalde i demana disculpes pel retard en l’inici del Ple,
motivat per la presentació a última hora de diverses mocions, que s’han hagut
de negociar.
A continuació, 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 S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE
MUNICIPAL.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a l’acta de la sessió del Ple municipal del dia 30 d’octubre d’enguany,
l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no
formular-se cap objecció, per unanimitat, s'acorda l’aprovació de la referida acta.

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ D’UN NOU MEMBRE
EN EL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA, EN REPRESENTACIÓ D’UNA
ENTITAT CIUTADANA.
El Sr. alcalde explica que es proposa la incorporació al Consell de Poble de la
Batllòria de la Sra. Julia Olivares Álvarez, en representació de l’AMPA del CEIP
Montnegre.
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Intervé el Sr. Capote per demanar a l’equip de govern que es posin els mitjans
necessaris per a la imminent posada en funcionament del Consell de Poble de la
Batllòria, com ara les dependències necessàries per celebrar les reunions.
El Sr. Cuminal diu que fa pocs dies el Sr. Capote ja li va comentar aquesta
qüestió. L’equip de govern ho té present –diu- i evidentment garantirà els
mitjans necessaris per tal que el president del Consell de Poble pugui
desenvolupar la seva tasca i treballar per la Batllòria. En aquest sentit, si us
sembla bé, des d’alcaldia es vol convocar a les persones i les entitats que formen
part del Consell (i, fins i tot, fer-ho saber a tot el poble de la Batllòria) per tal de
celebrar una primera sessió plenària la setmana del 10 de desembre.
El Sr. Capote agraeix les paraules del Sr. Cuminal i diu que no demana res més
del que tenia l’anterior presidenta del Consell.
El Sr. alcalde diu que demà trucarà al Sr. Capote per acabar de coordinar
aquests temes logístics.
La Sra. Vinyets indica que el grup municipal de la CUP votarà afirmativament en
aquest punt i anima a adherir-se al Consell de Poble a les entitats que encara no
ho han fet. Alhora –diu- també recolzem al Sr. Capote en la seva petició de
poder disposar de mitjans.
Després d’aquestes intervencions i 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 de creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada.
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta potestat, va considerar adient la
creació d’un canal de participació de les persones i entitats de la Batllòria,
mitjançant la instauració 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.
Atesa la necessitat de disposar d’un reglament que possibilités 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; reglament que es va declarar definitivament
aprovat per resolució de l’Alcaldia de data 21 de juliol de 2004 al no haver-se
presentat cap al·legació dins el termini d’exposició pública de l’expedient.
L’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix
que 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 voluntàriament
hagin sol·licitat formar-ne part.
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•

Un representant de cada una de les associacions sectorials amb seu a la
Batllòria, designat pel seu màxim òrgan de govern.

•

Un representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal
Park, designat pel seu màxim òrgan de govern.

•

Un representant de l’Associació de veïns de la Batllòria, designat pel 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.

Així mateix, el Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix
en el seu article 5 que tots els òrgans del Consell han de ser renovats i/o
ratificats per acord del Ple, amb ocasió de la renovació dels membres de la
corporació local, tant les persones a títol individual, com els representants de les
entitats i/o associacions i els representants polítics.
L’article 12 del reglament estableix que presidirà el Consell de Poble de la
Batllòria el regidor o regidora que, a aquest efecte, designi l’alcalde, a proposta
del cap de la llista més votada a l’àmbit territorial de la Batllòria.
En sessió de 5 de juliol de 2007 el Ple municipal va designar, a proposta dels
respectius grups municipals, els regidors de cada una de les formacions
polítiques que integraran el Consell Plenari:
Pel grup municipal de CiU……………………………………. Josefa Lechuga Garcia
Pel grup municipal del PSC………………………………….. Josep Capote Martín
Pel grup municipal de la CUP…………………………….... Montserrat Vinyets Pagès
Per resolució de l’Alcaldia de data 18 de juliol de 2007 es va nomenar el senyor
Josep Capote Martín president del Consell de Poble de la Batllòria, per ser la
llista del PSC-PM la més votada a la Batllòria en les darreres Eleccions
Municipals.
Des de la Secretaria municipal, durant el passat mes de juliol, es va sol·licitar
per escrit a les associacions sectorials amb seu a la Batllòria, a la Junta de
Compensació de la urbanització Royal Park i a l’Associació de veïns Vall de Llor,
que designessin, per acord del seu màxim òrgan de govern, les persones que els
representaran en endavant en el Consell de Poble; així mateix, es va demanar,
també per escrit, a les persones que formaven part fins ara del Consell de Poble
a títol individual que manifestessin la seva voluntat de continuar o no formant
part d’aquest òrgan de participació.
Posteriorment, durant el mes d’agost de 2007, es va distribuir porta a porta,
entre tots els domicilis de la Batllòria, una nota informativa de l’Alcaldia oferint a
tots els ciutadans i ciutadanes la possibilitat de formar part de la nova
composició del Consell de Poble, amb motiu d’aquest procés de renovació.
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A la vista de les instàncies rebudes fins a la data, el Ple municipal, en sessió de
30 d’octubre de 2007, va aprovar la nova composició del Consell Plenari del
Consell de Poble de la Batllòria, amb ocasió del canvi de mandat corporatiu,
d’acord amb el següent detall:
Persones a títol individual:
Juan Sánchez Duran
Maria del Mar Durbau Torrent
Lourdes Donado Riera
Eduard Vallhonesta Alarcón
Joan Xamaní Cabra
Jordi Gómez Barrero
Per les associacions sectorials:
AMPA CEIP Montnegre...........................
Colla de geganters i grallers...................
Penya barcelonista la Batllòria Culé.........
El Llor 1..............................................
Patronat de la gent gran........................
Trup de nassos.....................................
Club esportiu INACSA............................

No designat
No designat
Antonio Lobo Pinós
Joaquim Torrent Bru
Joan Fugarolas Rodenas
Carme Lluís Puig
Joan Fugarolas Rodenas
No designat

Per la Junta de Compensació de la urbanització Royal Park:
Eudaldo Puig Serradell
Per l’Associació de veïns Vall de Llor:
No designat
Pels partits amb representació municipal:
Pel grup municipal de CiU……………………………………. Josefa Lechuga Garcia
Pel grup municipal del PSC………………………………….. Josep Capote Martín
Pel grup municipal de la CUP…………………………….... Montserrat Vinyets Pagès
Posteriorment, en data 15 de novembre de 2007 s’ha rebut a l’ajuntament de
Sant Celoni un escrit de la presidenta de l’AMPA del CEIP Montnegre de la
Batllòria, senyora Julia Olivares Alvarez, informant que ha estat designada per
representar l’entitat en el Consell de Poble de la Batllòria.
Per aquest motiu, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals,
per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar la incorporació de la senyora Julia Olivares Alvarez al Consell de Poble
de la Batllòria, en representació de l’AMPA del CEIP Montnegre.
2. Notificar aquest acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als
oportuns efectes, amb expressió del recursos a què tingui dret.
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3. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DE L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ DE
LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (AMTU).
El Sr. alcalde explica que es tracta de ratificar una modificació dels estatuts de
l’AMTU, que ja va ser aprovada per l’assemblea d’aquesta associació. Bàsicament
la modificació estatutària consisteix en aspectes de forma.
Després d’aquesta intervenció i atès que
La constitució de l’Agrupació de municipis titulars del servei de transport urbà de
la regió metropolitana de Barcelona (AMTU) va ser propiciada en primera
instància pels ajuntaments de Granollers, Mataró, Rubí, Sabadell, Terrassa i
Vilanova i la Geltrú (situats en la segona corona metropolitana).
L’associació està constituïda sense afany de lucre i amb personalitat jurídica
pròpia i es regeix pels Estatuts aprovats per les entitats constitutives.
L’AMTU té com a finalitat contribuir a la millora constant dels serveis públics de
transport col·lectiu que són titularitat dels ens associats, per la qual cosa articula
les eines de cooperació i col·laboració entre les administracions que en formen
part, i amb altres institucions i organismes que també intervinguin en el
transport públic.
L’associació s’estructura en els següents òrgans: assemblea general, presidència,
vice-presidència i comitè executiu, sent el primer l’òrgan suprem de l’associació
en el qual cada membre hi podrà tenir fins a dos representants però amb només
un vot.
Per tal de formar part d’aquesta associació, els municipis han de ser titulars de
serveis públics de transport col·lectiu i que pertanyin a comarques de la Regió
metropolitana o del Sistema d’integració tarifària.
Sant Celoni és un municipi englobat dins de la tercera corona metropolitana, que
pertany a l’Entitat metropolitana del transport.
El Ple municipal, en sessió de data 17 de maig de 2004 va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament de Sant Celoni a l’Associació de municipis titulars del servei de
transport urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU).
En el mateix acord plenari es va acceptar com a norma rectora de l’entitat els
seus Estatuts, aprovats pels membres fundadors de l’associació.
En data 19 d’octubre de 2007 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni un escrit
del president de l’AMTU, senyor Josep Mayoral Antigas, informant que en
l’Assemblea general celebrada el passat dia 5 d’octubre es va acordar, entre
altres qüestions i per unanimitat, modificar els Estatuts de l’Agrupació en els
termes que figuren en el document adjunt que s’acompanya a la tramesa.
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Bàsicament les modificacions estatutàries consisteixen en una ampliació dels
membres del comitè executiu i en un perfeccionament de les seves
competències, alhora que es fan constar els nous ajuntaments adherits des de
l’aprovació dels Estatuts.
En el mateix escrit se’ns requereix que pel nostre ajuntament es procedeixi a la
ratificació de l’acord de modificació dels Estatuts, en el benentès, i així ho va
acordar l’Assemblea, que es considerarà atorgada la nostra conformitat si
transcorreguts 30 dies, no s’ha manifestat res al respecte.
A la vista d’aquests antecedents, a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
1. Ratificar l’acord adoptat per l’Assemblea general de l’Agrupació de municipis
titulars del servei de transport urbà de la regió metropolitana de Barcelona
(AMTU), celebrada el passat dia 5 d’octubre, de modificació dels Estatuts de
l’Agrupació en els termes que figurem al document que forma part de l’expedient
instruït a l’efecte.
2. Notificar aquest acord al president de l’AMTU, per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
4. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT PER A LA
CREACIÓ DEL REGISTRE DE SOL·LICITUDS D’HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL DEL MUNICIPI DE SANT CELONI.
Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que es porta a aprovació del Ple el
Reglament que ha de regular el registre municipal de sol·licituds d’habitatge
protegit, que té com a objectiu crear una llista única de les demandes
d’habitatge social al nostre municipi. El fet de disposar d’aquest registre ens
permetrà conèixer la quantia i les característiques de la demanda, podrem
gestionar adequadament les necessitats d’habitatge protegit, alhora que
disposarem d’una nova eina per fer millors polítiques globals d’habitatge. Aquest
registre únic de sol·licitants farà també possible dotar d’una major objectivitat i
transparència el procés d’adjudicació dels habitatges socials, des del moment en
que formar part del registre es converteix en un requisit per poder optar a un
habitatge protegit. És una prioritat d’aquest equip de govern –diu- realitzar una
política global d’habitatge que ens permeti incidir en el dret dels ciutadans a
gaudir d’un habitatge digne i adequat i, de fet, aquest registre únic és una eina
important per fer-ho possible. La nostra voluntat és que aquesta eina afavoreixi
la dinamització del mercat de lloguer. Pensem que probablement permetrà
optimitzar l’ocupació del parc d’habitatges vacant i que incidirà en la promoció
del manteniment i la rehabilitació d’habitatges, així com en el foment de l’accés
a l’habitatge protegit. Crec que tots els grups polítics municipals compartim la
voluntat d’impulsar i prioritzar l’habitatge social a Sant Celoni, i l’aprovació
d’aquest reglament ens ha de permetre continuar treballant tots junts per fer
possible un dret tan bàsic com és el dret a l’habitatge.
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El Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC votarà a favor d’aquest punt
perquè, després de dotar-nos de l’Oficina local d’habitatge, el següent pas ha de
ser la creació del registre municipal de sol·licituds d’habitatge protegit, com a
eina que ens permeti continuar en la tasca de fer possible l’habitatge de
protecció oficial al nostre municipi. Per la demanda que ha tingut la darrera
promoció de 36 habitatges de protecció oficial de lloguer feta per l’ajuntament,
veiem que s’haurà de seguir construint més immobles d’aquest tipus.
Intervé la Sra. Vinyets i diu que el grup municipal de la CUP també votarà
afirmativament en aquest punt perquè, de fet, era un dels elements bàsics del
seu programa electoral. Ens agradaria, però, fer algunes consideracions –diu-:
En primer lloc, valorem positivament que l’ajuntament de Sant Celoni sotmeti
avui a debat i aprovació el reglament que permetrà posar en marxa el registre
únic de sol·licitants d’habitatge social, una eina clau que garantirà poder
planificar una política d’habitatge ajustada a les necessitats de les veïnes i veïns
de Sant Celoni. Tanmateix, aquesta és només una primera mesura per garantir
el dret a l’habitatge dels celonins i celonines, que ha d’anar acompanyada d’una
bateria d’accions que permetin remoure els obstacles que impedeixen que
moltes veïnes i veïns no puguin accedir a l’habitatge.
Cal subratllar que a Sant Celoni, durant els darrers anys, l’únic partit que ha
posat en l’agenda política el debat sobre l’habitatge ha estat la CUP. Ho ha fet
durant quatre anys des del carrer i ara ho continuarà fent. Només recordar que
la CUP va organitzar ara fa dos anys una campanya específica per plantejar
possibles solucions a la problemàtica de l’accés a l’habitatge. En el marc
d’aquesta campanya es va presentar en públic a Sant Celoni per primera vegada
el funcionament i les tasques que desenvolupa una borsa jove d’habitatge. Així
mateix, cal recordar que el 23 d’abril de l’any passat, la CUP va regalar als
celonins i celonines una completa guia d’habitatge que incloïa, entre d’altra
informació, una àmplia explicació sobre els serveis que presta la borsa
d’habitatge, llavors recentment estrenada. Una tasca que l’anterior govern no va
dur a terme i l’actual encara tampoc.
El registre únic de sol·licitants d’habitatge ha de radiografiar amb precisió i
exactitud les característiques dels demandants d’habitatges, la qual cosa
permetrà, per exemple, diferenciar les persones que només tenen un problema
econòmic d’accés a l’habitatge, d’aquelles per les quals la vivenda esdevé el pilar
fonamental a partir del qual consolidar el seu procés d’inclusió social. En aquest
sentit, el programa de pobresa zero que impulsa la CUP ens permetrà conèixer
amb exactitud les característiques de les persones que a Sant Celoni pateixen
exclusió social. Per tant, la confrontació de totes aquestes dades que tindrem a
partir d’aquest registre únic ens serviran per estudiar i abordar el problema de la
pobresa d’una manera efectiva.
Diferenciar aquests dos grans àmbits d’actuació en política d’habitatge és clau
perquè permet dimensionar la problemàtica de l’accés a l’habitatge i, al mateix
temps, facilita determinar quins són els col·lectius que s’han de prioritzar a l’hora
de facilitar l’accés a la vivenda.
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Avui les polítiques d’habitatge han de ser diverses i l’habitatge de nova
construcció no sempre és la solució. Només cal pensar en les persones grans que
viuen soles, les famílies monomarentals amb problemes o les unitats familiars
amb membres que pateixen atur estructural. En canvi, les polítiques de
transformació del patrimoni immobiliari residencial o la construcció
d’equipaments d’allotjament sí que són la solució adequada en aquests casos.
És a dir, les noves necessitats d'habitatge no només s’han de satisfer construint
més vivendes, sinó que és fonamental promoure polítiques de transformació i
rehabilitació del patrimoni immobiliari. En aquest sentit, el document “Pla local
d’habitatge. Municipi de Sant Celoni. Fase primera, diagnosi i anàlisi”, d’abril de
2005, subratlla, en relació amb la política urbanística impulsada per l’anterior
govern tripartit, el contrast existent entre el ràpid desenvolupament de sòl
urbanitzable que l'ajuntament va promoure i "el més absolut immobilisme en
totes les operacions urbanístiques de renovació urbana" i no de nou
desenvolupament urbanístic.
El dret a l’habitatge no només implica disposar d’un allotjament, sinó que també
suposa garantir el dret a no patir un desnonament il·legal, a gaudir de
l’habitatge sense amenaces o el dret d’una persona sense sostre a disposar d’un
espai on refugiar-se. Per tant, tot això haurà de tenir-se en compte.
Garantir l’accés a l’habitatge també vol dir portar a terme una política de sòl
adequada. Volem recordar que ja es van vendre moltes parcel·les de propietat
municipal i això és una mesura que no ha ajudat gens a fomentar el dret a
l’habitatge.
Finalment –conclou la Sra. Vinyets- ens agradaria aportar els models que
s’utilitzen a l’ajuntament de Gijón per fer els tràmits d’aquest registre únic de
sol·licituds d’habitatge social, perquè ens poden servir de base a nosaltres a
l’hora de conèixer quines són les necessitats bàsiques que demanden aquestes
persones.
El Sr. alcalde agraeix l’aportació d’aquests documents, com a model referent per
al nostre registre.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació d’un Reglament per a la creació del
registre de sol·licituds d’habitatge amb protecció oficial del municipi de Sant
Celoni.
Atès que la Disposició Addicional 4a del Decret 454/2004, 14 de desembre, de
desplegament del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, ja assenyala la
necessitat que la Generalitat portés a terme les gestions oportunes per posar en
marxa un Registre unificat de sol·licituds.
Atès que encara es troba en tràmit parlamentari el projecte de Llei del dret a
l’habitatge on és previst el desenvolupament d’un Registre de sol·licitants
d’habitatge amb protecció oficial amb abast a tot el territori de Catalunya.
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Atès que arrel de les darreres modificacions legislatives en matèria d’urbanisme i
d’habitatge, Sant Celoni disposa de diferents parcel·les inscrites en el Registre
del Patrimoni del sòl i l’habitatge destinades a l’habitatge protegit.
Atès que per a delimitar la política municipal d’habitatge convé conèixer quina
demanda d’habitatge té actualment la població de Sant Celoni, perquè sinó
qualsevol proposta estarà mancada d’un recolzament en la previsió de persones
interessades.
Atès que enguany s’ha obert al públic l’Oficina Local d’Habitatge i es considera
un àmbit adequat per a centralitzar les demandes, els requeriments i les
necessitats d’habitatge de Sant Celoni.
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni pot crear el seu propi registre de
sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial que, si s’escau, s’afegirà al que
subsidiàriament creï i mantingui el Departament competent en matèria
d’habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Vist allò establert a l’article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, perl
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
Atès que segons l’article 71 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i 28 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local, correspon a l’Ajuntament exercir la potestat reglamentària en
aquesta matèria.
Vist l’informe obrant a l’expedient.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Reglament per a la creació del registre de sol·licituds
d’habitatge amb protecció oficial del municipi de Sant Celoni.
2. Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de
publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la formulació de
reclamacions i al·legacions. En cas que no hi hagi cap reclamació o suggeriment,
l’acord inicial esdevindrà definitiu.
5. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ (UASU) NÚMERO 19 “PUIG DE
BELLVER” I DELS CARRERS JOAQUIM COSTA, GERMANA REYES, CONSELL
DE CENT I AVINGUDA VERGE DEL PUIG.
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Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que es porta a aprovació inicial el projecte
d’urbanització de la zona que popularment coneixem com a turó de la Verge del
Puig (i que tècnicament s’anomena UASU 19) i dels seus carrers adjacents, que
formen part del nucli urbà. El projecte és únic (malgrat tractar-se de dos àmbits
urbanístics diferenciats) perquè s’ha considerat més adequat que les obres
s’executin en conjunt, sota un sol contracte. Crec –diu- que aquest és un
moment històric perquè estem parlant d’una zona de Sant Celoni que fa molts
anys que està pendent d’urbanitzar. Finalment, això serà possible gràcies al
treball de moltes persones: els tècnics que hi han treballat de forma decidida,
juntament amb les dues comissions de veïns que s’han creat. L’acord a què s’ha
arribat ens permetrà acabarà d’endreçar el nucli urbà de Sant Celoni per tal que
els veïns de la zona, però també tots els celonins i celonines, en puguem gaudir.
Intervé el Sr. Capote i diu que el grup municipal del PSC votarà favorablement la
proposta perquè, com ha dit el Sr. alcalde, aquest projecte representa acabar
d’endreçar l’última zona del nucli urbà de Sant Celoni pendent d’urbanitzar.
Aquesta feina es va engegar fa quasi 2 anys; es van crear dues comissions
veïnals (una en representació dels veïns de la UASU i l’altra dels veïns del nucli
urbà) perquè els seus interessos són diferents, ja que els propietaris de l’àmbit
de la UASU hauran d’assumir el 100% del cost de les obres i els propietaris dels
carrers en sòl urbà pagaran el percentatge de les contribucions que es va
acordar en la reunió que vam mantenir al respecte els tres grups municipals.
L’equip de govern anterior volia portar aquest projecte a aprovació del Ple el
passat mes d’abril, però va ser impossible per un desacord amb una o dues
persones per causa d’unes expropiacions que s’havien de fer. També voldria
recordar –diu- que vam arribar a altres acords amb les comissions de veïns, dels
quals n’haurem de parlar en el moment en que es porti al Ple l’acord d’imposició
i ordenació de contribucions especials. Només dir que des del grup municipal
socialista vetllarem perquè aquests acords es compleixin en la seva totalitat.
Intervé el Sr. Ventura i diu que des de la CUP són conscients que avui pot ser
l’inici del tancament d’un expedient complex i obert des de fa molts anys. També
som conscients –diu- que aquest prolongament en el temps, ve provocat per la
dificultat tècnica del mateix projecte, però també per la manca de diàleg per part
dels polítics celonins amb els ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni, com va ser
en el seu moment, arribar a un acord de qui havia de fer-se responsable
d’encarregar el projecte d’urbanització del Puig de Bellver.
Esperem que aquesta manca de diàleg no torni a passar amb la resta de zones
de Sant Celoni que encara queden pendents per ordenar urbanísticament, com
poden ser les urbanitzacions de Cal Batlle, Can Coll o Boscos del Montnegre, on
després de més de trenta anys es troben encara sense acabar d’urbanitzar, amb
greus problemes dels serveis bàsics i amb manca de seguretat en cas d’incendi
forestal o risc químic. Podríem dir que l’ajuntament no se’n vol fer responsable i
se’n desentén, però segons per què, perquè per cobrar els seus impostos no ha
estat així.
Per fi, almenys sembla que la cosa va pel bon camí, i els veïns i veïnes del Puig
de Bellver i dels carrers adjacents podran gaudir d’uns carrers asfaltats, amb
clavegueram, amb enllumenat i amb zones verdes condicionades, com la majoria
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dels celonins i celonines que paguen els seus impostos degudament cada any.
Perquè fins avui, els veïns del turó de la Mare de Déu, han pagat, trinco, trinco,
el seu impost sobre bens immobles com a zona residencial o “d’alt standing”,
això sí, sense els serveis bàsics característics d’una zona tant ben considerada.
També volem felicitar els veïns i veïnes del turó, que gràcies a la seva constància
i amb l’ajuda dels tècnics municipals, han aconseguit rebaixar el pressupost
inicial del projecte d’urbanització, ni més ni menys que en 1.138.121 € (més
d’una tercera part del pressupost inicial). I aquesta disminució del pressupost no
ve donada per una rebaixa econòmica, ve donada per l’adequació dels preus a la
realitat, com pot ser la partida de l’enllumenat, o la identificació d’aquelles
partides no necessàries, o passar de fer una reparcel·lació a fer una
reparcel·lació només econòmica.
Per finalitzar, dir que estem a favor que s’aprovi la modificació del projecte
d’urbanització del Puig del Bellver amb els carrers adjacents (Joaquim Costa,
Germana Reyes, Consell de Cent i avinguda Verge del Puig), aprovem les
al·legacions fetes pels seus veïns i estem d’acord que s’obri un nou període
d’exposició pública.
D’altra banda –conclou el Sr. Ventura- des de la CUP voldríem que el Sr. Capote
ens resumís els compromisos pactats amb els veïns, que abans ha citat, dels
quals no en tenim constància.
Pren la paraula el Sr. Capote i diu que no se sent al·ludit per l’afirmació feta per
la CUP de falta de diàleg. Són presents a la sala representants dels veïns del turó
de la Mare de Déu que poden corroborar que l’ajuntament s’ha reunit amb ells
moltes vegades. També jo personalment –diu- he assistit a moltes reunions amb
representants de les urbanitzacions del Montnegre. Respecte dels compromisos
adquirits amb els veïns del turó, en parlarem quan arribi el moment d’aprovació
de les contribucions especials per part el Ple. Es tracta senzillament que, davant
de l’esforç econòmic tan important que han de fer aquests propietaris, i ja que
és pràcticament l’última zona de Sant Celoni pendent d’urbanitzar, l’ajuntament
podria fer un altre tipus d’esforç i assumir determinades despeses. No em sento
al·ludit, repeteixo, per les afirmacions de manca de diàleg. Potser jo no he
assistit a moltes festes o dinars, però de reunions amb veïns de Sant Celoni en
feia moltes cada setmana quan era a l’equip de govern. Per això, diguem les
coses amb propietat i no fem aquestes generalitzacions que, a vegades, fan mal.
I quan arribi el moment d’aprovar el finançament d’aquestes obres
d’urbanització, ja parlarem dels compromisos adquirits per l’anterior equip de
govern amb les comissions de veïns, i dels pactes a què vam arribar. Em sembla
una qüestió prou complexa com per parlar-ne ara aquí.
La Sra. Vinyets respon al Sr. Capote (respecte de la seva afirmació sobre el mal
que poden fer les generalitzacions) que als regidors de la CUP també els molesta
que contínuament ell els estigui acusant de que són la dreta, o de que pacten
amb la dreta.
Intervé el Sr. Castaño i, en primer lloc, agraeix la paciència que han tingut els
veïns de la Mare de Déu del Puig al llarg de tot aquest temps. Cal recordar que,
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històricament, a Sant Celoni s’havia intentat urbanitzar alguns carrers
directament pels mateixos veïns, però els fets van demostrar que és
pràcticament impossible l’acord de tothom en aquests temes. A més, en
determinades zones (Boscos del Montnegre, Can Coll, el turó de la Mare de Déu
del Puig...) s’ha seguit una fórmula urbanística que es coneix com a
compensació, segons la qual els veïns s’han de posar d’acord per urbanitzar.
Però per fer-ho més viable, darrerament alguna d’aquestes zones s’ha passat al
sistema de cooperació, com és el cas del turó de la Mare de Déu del Puig, per tal
que sigui l’ajuntament qui assumeixi tirar endavant les obres d’urbanització.
Com ha dit el Sr. Capote, gràcies a les reunions que s’han fet amb els veïns, s’ha
aconseguit tenir un projecte més mesurat i realitzable, i em sembla que d’aquí a
poc temps es podran veure les màquines treballant i els veïns tindran la qualitat
de vida que es mereixen.
Intervé el Sr. Ventura per matisar que, quan ha parlat de manca de diàleg, no
volia dir que no s’haguessin fet reunions amb els veïns, sinó que el fet de passar
del sistema de compensació a cooperació va ser un procés dificultós, que va
costar per falta de diàleg entre veïns i ajuntament.
El Sr. alcalde diu que, per concloure, voldria fer algunes matisacions. Fa molt
temps que la urbanització del turó de la Mare de Déu està sobre la taula i els
veïns han hagut de tenir molta paciència. Certament en els darrers dos anys les
coses es van començar a moure i això ha permès que avui es pugui tancar el
tema, però la voluntat ve de més temps enrere. Si no vaig equivocat, el tipus de
fórmula urbanística (compensació o cooperació) ve definit pel Pla general
d’ordenació, és a dir, que ve de l’any 1997, per tant parlem de fa alguns anys.
Sense voler entrar en discussions de si ha existit més o menys comunicació, la
voluntat de l’actual equip de govern és de dialogar i construir. Per això, hem
volgut arribar a un acord que s’ajusti a la normativa urbanística i que estigui dins
el marc legal. I si el govern anterior va arribar a altres pactes amb els veïns,
hauria estat útil que ens ho haguessin passat per escrit. En parlarem i ho
valorarem quan correspongui... En qualsevol cas, aquest equip de govern ha
arribat a un acord amb la comissió de veïns i això és el que ens permet en
aquest moment aprovar el projecte d’urbanització.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació del projecte d’urbanització de la
UASU-19 “Puig de Bellver” i que també inclou la urbanització dels carrers
Joaquim Costa, Germana Reyes, Consell de Cent i Avinguda Verge del Puig,
d’aquest terme municipal.
El Pla general d’ordenació de Sant Celoni, aprovat definitivament per la Comissió
d’urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de juny de 1997, classifica com a sòl
urbà la unitat d’actuació UASU-19 “Puig de Bellver”, establint com a sistema
d’actuació el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. Pel que fa als
carrers Joaquim Costa, Germana Reyes, Consell de Cent i Avinguda Verge del
Puig, el planejament general els classifica com a sòl urbà amb la clau 5 zona
d’edificació aïllada unifamiliar, sense que constin inclosos en cap polígon o unitat
d’actuació urbanística.
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Per resolució de l’Alcaldia de data 30 de novembre de 2005 es va aprovar
inicialment el projecte d’urbanització de la UASU-19 i dels carrers adjacents
Joaquim Costa, Germana Reyes, Consell de Cent i Avinguda Verge del Puig, amb
un pressupost conjunt de 3.146.076,48 €, i el projecte de reparcel·lació de la
UASU-19, redactats ambdós per Gesa SL.
L’anunci d’informació pública es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província
número 75 de 29 de març de 2006, i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 12 d’abril de 2006, amb citació a les persones interessades.
Per resolució de l’Alcaldia de data 10 d’abril de 2006 es va ampliar el termini
d’informació pública fins el dia 18 de juliol de 2006, acord que va ser publicat al
diari El Periódico de dates 13 i 14 d’abril de 2006 i al Butlletí Oficial de la
Província número 94 de 20 d’abril de 2006.
El motiu d’aquesta ampliació fou permetre que els veïns poguessin tenir un
major coneixement de l’actuació que s’anava a executar, i a la vegada fomentar
la col·laboració entre els propietaris i l’administració, per garantir que en resultés
una bona documentació tècnica que permetés la urbanització dels carrers del
turó del Puig de Bellver i adjacents.
En aquest context de col·laboració es van constituir dues comissions de veïns, l’una
per a la UASU-19 i l’altra per a la resta de carrers colindants, amb les quals es va
treballar en la modificació del projecte i la reducció del pressupost d’execució
d’obra tot mantenint la qualitat de la urbanització.
Des de l’Àrea d’Entorn i seguint les indicacions tractades amb les comissions de
veïns s’ha redactat una modificació d’aquest projecte d’urbanització amb un
pressupost global de 2.007.955,36 €, dels quals 1.479.351,96 € corresponen a
la urbanització de la UASU-19 i els restants 528.603,4 € als carrers colindants, i
concretament en els accessos de l’ermita i instal·lacions dels dipòsits el
pressupost és de 53.980,01 €, en el sector A, a l’Avinguda Verge del Puig el
pressupost és de 74.688,85 €, en el sector B, a l’Avinguda Verge del Puig el
pressupost és de 87.891,85 €, en el sector C, al carrer Germana Reyes el
pressupost és de 133.183,58 €, en el sector D al carrer Consell de Cent el
pressupost és de 48.927,95 €, en el sector E al carrer Consell de Cent el
pressupost és de 46.901,89 €, en el sector F al carrer Consell de Cent el
pressupost és de 17.862,74 € i per últim en el sector G al carrer Joaquim Costa
on el pressupost és de 65.166,55 €.
L’arquitecte municipal ha emès informe on es relacionen les modificacions
efectuades al projecte d’urbanització, consistents en les modificacions en el traçat o
alineacions que corresponen a l’eliminació a nivell de calçada de la gran intersecció
entre l’Avinguda Verge del Puig i el camí que porta a l’ermita, mantenint l’espai
lliure a nivell de voreres i zones enjardinades; també s’ha modificat el traçat de les
alineacions i encintats dels vials per eliminar diferents estrangulaments que es
produïen a les voreres; i finalment pel que fa a les zones verdes s’ha modificat el
traçat d’alguns camins per tal d’adaptar-los a la situació topogràfica real.

13

El tècnic municipal relaciona també les modificacions a nivell constructiu que s’han
efectuat respecte el projecte com són el moviment de terres, simplificant i reduint
les tasques a realitzar, essent el capítol que més modificació té; els murs i
tancaments; els passos de serveis; la xarxa de sanejament i pluvials; l’aigua
potable, xarxa que ara contempla el nou dipòsit del Turó ja executat; la xarxa de
gas de la qual s’ha suprimit el cost dels elements materials de la xarxa; la xarxa
elèctrica de la qual Fecsa Endesa ha tramés nou estudi d’electrificació en base a
reduir la necessitat d’electrificació de 490,25 Kw a 252,4 Kw; l’enllumenat públic
del que s’ha modificat el tipus de làmpada i de llumenera per adaptar-lo a l’habitual
en altres zones de la vila, rebaixant el seu cost; la xarxa de telecomunicacions, pel
que fa al sistema de treball; les vorades, voreres i rigoles, el seu cost augmenta a
causa de l’increment de les seves superfícies al passar zones de vial rodat a ser
peatonals; les esplanades i paviments, on es produeix la modificació més important
ja que s’ha ajustat el paviment al trànsit previst a la zona i la jardineria, capítol on
s’ha eliminat els elements artificials com el reg automàtic.
Fora de la unitat d’actuació s’han previst diferents actuacions de millora com són
l’adequació del camí d’accés a l’ermita i la instal·lació d’una línea elèctrica
independent del dipòsit soterrat a l’espai lliure del Turó i de l’antena on s’emplaça
les comunicacions de la Policia local i de Ràdio Sant Celoni.
Les comissions de veïns han validat la modificació del projecte d’urbanització, així
com les noves opcions tècniques adoptades i és previst que s’obri un nou període
d’informació pública per a la formulació d’al·legacions.
Atès que obra a l’expedient certificat del secretari de la corporació conforme envers
el projecte d’urbanització durant el termini d’exposició pública esmentat
anteriorment s’han presentat quatre al·legacions, pel senyor Jordi Bosch Pérez,
pels senyors Xavier Aymar Cortina i Montserrat Camps Antolínez, pels senyors M.
Pilar Altés Machín i Miquel Amat Riera i una altra conjunta on figura com a primer
signant el senyor Antonio Pérez Pérez més setanta-nou persones.
El dia 22 de juny de 2006 el senyor Jordi Bosch Pérez mitjançant escrit sol·licita
que es revisi l’emplaçament dels contenidors d’escombreries situats davant la seva
façana i l’emplaçament de l’estació transformadora que es preveu situar-la afegida
a la seva façana, no complint la distància a veïns i que es podria situar a la resta de
la zona verda.
El tècnic municipal informa que la modificació del projecte d’urbanització no
contempla l’emplaçament dels contenidors de recollida de residus urbans atès que
no es fa cap obra pública d’adequació. En quant a l’estació transformadora
l’emplaçament s’ha adequat a la normativa urbanística però a la vegada es permet
l’accés de la companyia a peu de carrer.
El dia 28 de juny de 2006 presentaren un escrit d’al·legacions els senyors Xavier
Aymar Cortina i Montserrat Camps Antolínez sol·licitant que es supediti el projecte
d’urbanització de la UASU 19 al resultat de les al·legacions presentades al projecte
de reparcel·lació del mateix àmbit.
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Dins del context de participació ciutadana, per resolució de l’alcaldia de data 7 de
novembre de 2007 s’ha acordat a petició dels propietaris afectats l’arxiu de
l’expedient de reparcel·lació de la UASU-19 “Puig de Bellver” i s’està redactant des
de l’àrea d’Entorn un nou projecte de reparcel·lació que serà simplement
econòmica i que permetrà repartir equitativament els costos a assumir per dita
unitat d’actuació de forma més adequada.
El projecte d’urbanització es tramitarà de manera simultània amb la
reparcel·lació econòmica de la UASU-19, en expedients separats, d’acord amb
l’article 125.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
El dia 18 de juliol de 2006 els senyors M. Pilar Altés Machín i Miquel Amat Riera,
presenten un escrit d’al·legacions, exposant que la seva finca situada al carrer
Montseny núm. 9 i Avinguda Verge del Puig ja va contribuir de forma individual en
el cost de la urbanització del carrer Montseny.
Segons el tècnic municipal efectivament el tram de carrer disposa de tots els
serveis i s’ha procedit a actualitzar la valoració de les obres d’urbanització
efectuades, estimant-se amb un total de 3.272,47 €, quantia que es recollirà en el
compte de liquidació del projecte de reparcel·lació econòmica de la UASU-19 com a
compensació econòmica en les corresponents quotes d’urbanització, atès que es
troba inclòs dins l’àmbit de la unitat d’actuació.
Per últim un altre escrit d’al·legacions presentat el dia 10 de juliol de 2006 signat
per Antonio Pérez Pérez, com a primer signant de setanta-nou persones més que
sol·liciten la suspensió temporal de la tramitació del projecte d’urbanització durant
el temps que s’estimi necessari per analitzar la viabilitat de les actuacions a favor
dels propietaris i de la població de Sant Celoni en general i també que un cop es
disposin dels documents esmentats s’obri un nou període d’informació pública.
Atès el que disposen l’article 70 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 96.1 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
en el sentit que els projectes d’urbanització són projectes d’obres que tenen per
finalitat posar en pràctica l’execució material de les determinacions del
planejament en els àmbits d’actuació corresponents.
D’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal la modificació del projecte
d’urbanització redactat per l’Àrea d’Entorn ha assolit el grau de projecte d’execució
i s’ajusta a les directrius que estableix l’article 97 del Decret 305/2006.
Atesos els articles 87.6 i 113.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, en relació la tramitació del
projecte.
Atès que les obres ordinàries de la modificació del projecte corresponen als
accessos de l’ermita i instal·lacions dels dipòsits i als sectors anomenats A, B, C,
D, E, F, i G, esmentats, i seran finançades mitjançant contribucions especials.
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Les administracions locals tenen plena capacitat per a contractar qualsevol obra
que sigui necessària per a la consecució de les finalitats que tenen encomanades
per la llei i, d’acord amb la legislació aplicable, la competència per a la
contractació d’aquesta obra correspon a la Junta de Govern Local.
Atès que el referit projecte tècnic té la consideració d’obres ordinàries pel que fa
als accessos de l’ermita i instal·lacions dels dipòsits i als sectors anomenats A, B,
C, D, E, F, i G i li és d’aplicació l’article 234 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.
Atès que l’article 66.3 d) del mateix text legal i a l’article 25.2 d) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local atribueixen al municipi
competències pròpies en parcs i jardins i pavimentació de vies públiques
urbanes.
Atès allò assenyalat a l’article 235 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Vist l’informe jurídic emès al respecte pel qual s’indica que encara que el projecte
ja va ser objecte d’aprovació inicial i d’informació pública, però tenint en compte
que ha sofert modificacions que es consideren substancials, tant en el sistema
constructiu com en els materials emprats, es proposa una nova aprovació i una
nova informació pública del mateix previ a l’acord d’aprovació definitiva.
Atès que per resolució de 16 de novembre de 2007 l’Alcaldia ha delegat en favor
del Ple la competència per a la resolució de les al·legacions presentades al
projecte d’urbanització de la unitat d’actuació UASU-19 “Puig de Bellver” i dels
carrers adjacents Joaquim Costa, Germana Reyes, Consell de Cent i Avinguda
Verge del Puig, així com per a l’aprovació del projecte modificat d’aquestes
obres, redactat per l’Àrea municipal d’Entorn, el pressupost del qual ascendeix a
la quantitat global de 2.007.955,36 €, dels quals 1.479.351,96 € corresponen a
la urbanització de la UASU 19. i els restants 528.603,40 € als carrers adjacents
(Joaquim Costa, Germana Reyes, Consell de Cent i avinguda Verge del Puig) i
també per aprovar aquells projectes d’obres previstos al pressupost municipal,
l’import dels quals estigui comprès entre 60.101,21 € i fins al 10% dels recursos
ordinaris del pressupost de la Corporació, única i exclusivament a efectes de
l’aprovació del projecte tècnic d’obres ordinàries d’urbanització dels carrers
Joaquim Costa, Germana Reyes, Consell de Cent i avinguda Verge del Puig, amb
un pressupost de 528.603,40 €.
Atès el que disposa l’article 274.1 i 2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
respecte de la competència d’aprovació dels projectes de quantia superior al 10%
dels recursos ordinaris de la corporació.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:
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1. Estimar parcialment les al·legacions presentades per part del senyor Jordi Bosch
Pérez, dels senyors Xavier Aymar Cortina i Montserrat Camps Antolínez, dels
senyors M. Pilar Altés Machín i Miquel Amat Riera i del senyor Antonio Pérez Pérez
més setanta-nou persones, en els termes que consten al cos de la present
resolució.
2. Aprovar inicialment la modificació del projecte d’urbanització de la UASU-19
“Puig de Bellver” i dels carrers adjacents Joaquim Costa, Germana Reyes,
Consell de Cent i Avinguda Verge del Puig, d’aquest terme municipal, amb un
pressupost conjunt de 2.007.955,36 €, dels quals 1.479.351,96 € corresponen a
la urbanització de la UASU-19 i els restants 528.603,4 € als carrers colindants.
3. Obrir un nou termini d’informació pública i exposar al públic el referit projecte
durant trenta dies hàbils, amb publicació de l’acord en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant el qual
període es podran formular reclamacions i al·legacions.
4. Concedir audiència a les persones interessades amb citació personal.
5. Sol·licitar a les empreses de subministrament Sorea, Fecsa-Endesa, Gas Natural
i Telefònica que en el termini màxim d’un mes es pronunciïn sobre el projecte.
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ
CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ EN LA SEVA DEFENSA DE LA
CONTINUÏTAT DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ.
Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que es tracta d’una proposta consensuada
pels tres grups polítics municipals, en base a una moció presentada per Acció
Cultural del País Valencià. En una reunió que vam mantenir –diu- amb
representants d’aquesta entitat, ens van manifestar la seva inquietud per la
sanció de 300.000 € que els ha estat imposada pel fet de voler mantenir les
emissions de TV3 al País Valencià. Per poder fer front a aquesta multa, Acció
Cultural del País Valencià està demanant el suport econòmic dels municipis.
A petició del Sr. alcalde, la Sra. secretària procedeix a llegir el text de la moció
consensuada pels tres grups municipals.
Intervé el Sr. Arenas i diu que el grup municipal del PSC està totalment d’acord
amb el contingut de la moció, bàsicament per una qüestió de defensa de la
llibertat d’expressió i de la pluralitat informativa. A més, l’ajuntament de Sant
Celoni ja va establir relacions anteriors amb Acció Cultural del País Valencià, com
quan es va fer l’agermanament amb el Casal Jaume I de Llíria.
La Sra. Vinyets indica que la negació dels drets (en aquest cas, del dret a la
llibertat d’expressió) és una pràctica constant que està patint el País Valencià. I
amb l’aprovació d’aquesta moció, -diu- volem contribuir des de l’ajuntament de
Sant Celoni perquè d’alguna manera els valencians se sentin recolzats en tot el
què han de patir contínuament.
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El Sr. alcalde manifesta que la voluntat del grup municipal de CiU és la de
treballar en favor de la llengua i, des d’aquest punt de vista, també de la llibertat
d’expressió. De tota manera és bo saber que qui ha imposat la sanció a Acció
Cultural del País Valencià és el govern de Madrid (en la persona del ministre Joan
Clos) a instància del govern autonòmic valencià. No deixa de ser sorprenent que
un ministre català sigui el qui imposi una multa per unes emissions en català...
El Sr. Castaño matisa que si la imposició d’aquesta sanció s’ha imposat és
perquè el govern autonòmic valencià ha fet la denuncia corresponent. I, en tot
cas, no és el ministre qui imposa la multa, sinó el Ministeri.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Durant més de 20 anys Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha garantit
l’arribada de les emissions de TV3 al País Valencià. Ara, però, la Generalitat
Valenciana ha incoat un expedient sancionador contra ACPV per emetre aquestes
emissions, i aquesta entitat s’enfronta a una ordre administrativa de cessament
de les emissions i a una sanció econòmica de 300.000 €.
La continuïtat d’aquestes emissions és de vital importància per a la normalització
del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre
Catalunya i el País Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim
accés a més televisions en llengües, continguts i orientacions polítiques ben
diverses, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en
particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a
mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.
L’ajuntament de Sant Celoni, junt amb més de 300 ajuntaments, ja es va
pronunciar en favor de la llibertat d’expressió i de la pluralitat informativa, i de
suport a la continuïtat de les emissions de TV3 al País Valencià arran de
l’expedient sancionador de l’actual govern autonòmic valencià contra ACPV per
aquest motiu.
L’ajuntament de Sant Celoni des de fa molts anys col·labora activament amb
l’ACPV i està agermanat amb el Casal Jaume I de Llíria.
Davant aquesta situació, i fent-se ressò de la carta signada pels Molt Honorables
expresidents Srs. Jordi Pujol i Pasqual Maragall, pels abats dels monestirs de
Poblet i Montserrat i pel president d’Acció Cultural, en la qual els signants fan
“una crida al conjunt de la societat (associacions, entitats, ajuntaments,
sindicats, partits, i persones individuals) perquè, amb la màxima implicació de
tots, es pugui fer front a aquesta situació”, a proposta de tots els grups
municipals de l’Ajuntament de Sant Celoni, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:
1. Expressar el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni, reunit en sessió plenària,
a un acord entre els governs de Catalunya i el País Valencià perquè tots els
respectius canals de ràdio i televisió autonòmiques arribin als dos territoris amb
normalitat, i demanar al Govern de Catalunya que consideri una prioritat el
tancament d’aquest acord el més aviat possible.
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2. Demanar a la Generalitat de Catalunya que busqui una solució perquè quedi
arxivat de forma immediata, i sense imposició de cap sanció econòmica o de
qualsevol altra mena, l’expedient sancionador obert contra Acció Cultural del País
Valencià.
3. Col·laborar econòmicament amb el pagament de la multa imposada a ACPV,
com a expressió de la solidaritat de la corporació amb la llibertat d’expressió i
amb l’associació cultural que ha fet possible les emissions de TV3 al País
Valencià durant més de vint anys, ja que entenem que aquesta multa significa
un esforç excessiu per a qualsevol entitat cultural sense ànim de lucre.
4. Remetre còpia d’aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya,
i a ACPV, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
~~~~~~~~~~

A continuació el Sr. alcalde anuncia que abans de passar als punts de control de
l’equip de govern municipal, es posaran a consideració del Ple tres mocions que
no estaven contemplades a l’ordre del dia de la sessió, i de les quals caldrà
aprovar en primer lloc la seva urgència.
•

La primera és una moció presentada pel grup municipal de la CUP per
acordar la realització i publicació d’un informe semestral de les despeses
de tots els regidors i grups municipals pel que fa a dietes, telèfons mòbils,
locomoció i tasques de representació.

•

La segona és una moció presentada pel grup municipal de CiU en la que
es proposa l’adhesió de l’ajuntament de Sant Celoni a la manifestació
convocada per al proper 1 de desembre de 2007 per la Plataforma pel
dret a decidir.

•

I la tercera moció la presenta el grup municipal del PSC per a la
modificació del Reglament orgànic municipal (ROM).

El Sr. alcalde indica que, inicialment, cal votar la urgència de sotmetre a debat
del Ple el contingut de les tres mocions.
Tots els regidors es mostren favorables a acceptar la urgència de les tres
mocions, per la qual cosa queda aprovada per unanimitat la urgència de
sotmetre les tres mocions presentades a consideració del Ple municipal.
Es transcriu a continuació el contingut d’aquestes mocions, amb detall de les
intervencions i dels resultats de les votacions per a cada una d’elles.
~~~~~~~~~~
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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER ACORDAR,
SI S’ESCAU, LA REALITZACIÓ I PUBLICACIÓ D’UN INFORME SEMESTRAL
DE LES DESPESES DE TOTS ELS REGIDORS I GRUPS MUNICIPALS PEL
QUE FA A DIETES, TELÈFONS MÒBILS, LOCOMOCIÓ I TASQUES DE
REPRESENTACIÓ.
Pren la paraula el Sr. Ventura i explica que en el Ple del mes de setembre ja es
va anunciar la presentació de la moció que des del grup municipal de la CUP es
porta avui al Ple per la via urgència, amb l’objectiu de dotar de més
transparència les finances del consistori, especialment pel que fa a aquelles
despeses en què els beneficiats són els regidors. Un cop reduït el dispendi
municipal en sous de càrrecs electes, volem fer ara un altre pas: publicar les
despeses que vénen donades per les tasques de representació dels regidors i
grups municipals i, a més, donar llum a aquelles partides dels pressupostos
referides a dietes, locomoció i telèfons mòbils. Per tot això, proposem:
•

La realització d’un informe de les despeses de tots els regidors, on
s’inclouran les dietes, telèfons mòbils i locomoció dels regidors de l’equip
de govern, així com les despeses destinades a tots els regidors i grups
municipals per la seva tasca de representació.

•

Que en aquest informe, es detalli cada despesa amb el seu concepte i
amb el nom del regidor, regidora o grup municipal que la rep.

•

Publicar semestral aquest informe al web de l’ajuntament i a l’informatiu
municipal.

Per acabar –conclou el Sr. Ventura- només dir que des de la CUP pensem que
una gestió transparent i austera de les despeses derivades de la representació
política pot ser un petit pas per tal d’apropar ciutadania i institucions.
Intervé el Sr. Castaño i diu que, pel que ha llegit el Sr. Ventura, sembla que s’ha
retocat alguna frase del text inicial de la moció presentada per la CUP, per
intentar arribar a un consens entre els tres grups municipals. Amb aquests
matisos, el grup municipal del PSC votaria a favor de la moció. També pensem –
diu- que l’últim paràgraf (“creiem que un dels primers passos per tal d’apropar
ciutadania i institucions ha de ser una gestió transparent i austera de les
despeses derivades de la representació política”), hauria de formar part del
preàmbul de la moció. I els acords que es proposen serien: primer, la realització
d’un informe semestral de totes les despeses de tots els regidors, dietes,
telèfons, locomoció, etc. I, segon, aquest informe es publicarà al web de
l’ajuntament i també a l’informatiu municipal i inclourà a cada despesa, el seu
concepte, el nom de l’electe i/o grup municipal que la rep.
El Sr. Ventura es mostra d’acord amb aquests canvis.
Intervé el Sr. alcalde i diu que l’equip de govern està absolutament a favor de la
transparència, i no té cap problema perquè es publiquin les despeses en dietes,
telefonia, transport i representació dels regidors. Ens sembla un acte de total
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normalitat. Tot i que es pot modificar una mica la forma, el text inicial de la
moció deixa molt clar l’objectiu que es pretén. Considero –diu- que és bo que la
ciutadania conegui la feina dels responsables polítics, així com la quantitat i el
motiu de les nostres despeses. Hem de reivindicar la feina dels polítics, tant dels
que estem a l’equip de govern com dels que esteu a la oposició. Tots plegats hi
dediquem moltes hores, sovint moltes més del que seria una jornada de treball
habitual. I per la nostra feina necessitem determinades eines (telèfons mòbils,
mitjans de desplaçament...) que ocasionen una sèrie de despeses que, com és
lògic, van a càrrec del pressupost municipal perquè forma part de la nostra
pròpia feina. Per tant, és bo que es coneguin aquetes despeses, però també cal
reivindicar la feina i la responsabilitat dels regidors municipals, evitant qualsevol
excés que estigui per sobre del que és estrictament la feina. I aquesta és una
excel·lent manera de fer-ho.
Després d’aquestes intervencions i,
Fidels als nostres compromisos programàtics de dotar de més transparència les
finances del consistori i especialment aquelles en les que els beneficiats són
membres del consistori, un cop reduïda la despesa en sous de càrrecs electes,
també volem donar a conèixer una altra de les parcel·les dels pressupostos: les
depeses en dietes, locomoció i telèfons mòbils.
Estudiant els pressupostos dels darrers anys, considerem molt elevada la
despesa realitzada en aquests conceptes, fet que provoca àmplies mostres de
suspicàcia entre la ciutadania.
Creiem que un dels primers passos per tal d’apropar ciutadania i institucions ha
de ser una gestió transparent i austera de les despeses derivades de la
representació política.
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP, per unanimitat, el Ple
municipal ACORDA:
1. Aprovar la realització d’un informe semestral de les despeses de tots els
regidors: les dietes, telèfons mòbils i locomoció dels regidors de l’equip de
govern, així com les despeses destinades a tots els regidors i grups municipals
per la seva tasca de representació.
2. Aquest informe es publicarà al web de l’ajuntament de Sant Celoni i també a
l’informatiu municipal. Inclourà cada despesa, el seu concepte i l’electe o grup
municipal que la rep.
~~~~~~~~~~
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER A L’ADHESIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI A LA MANIFESTACIÓ DEL DIA 1 DE
DESEMBRE CONVOCADA PER LA PLATAFORMA PEL DRET A DECIDIR

21

El Sr. alcalde procedeix a llegir el text de la moció presentada pel grup municipal
de CiU.
Intervé la Sra. Vinyets i diu que, en principi, el grup municipal de la CUP està
d’acord amb el cos de la moció, si bé hi voldria fer algunes esmenes. La moció
comença dient que “Catalunya té un dèficit d’infraestructures evident”; nosaltres
creiem –diu- que s’hauria de puntualitzar dient que “Catalunya té un dèficit
d’infraestructures de transport públic evident”, i això lligaria amb el que es diu
després que “aquest dèficit està provocat per una manca d’inversió al llarg del
temps pels successius governs de Madrid que no han invertit a Catalunya”. Però
nosaltres afegiríem que, no obstant, “aquesta manca d’infraestructures de
transport públic també és atribuïble als govern de CiU i del Tripartit”. Així
mateix, també volem manifestar que la solució als problemes de mobilitat no
passa per construir més carreteres (com ara el projecte del quart cinturó, que
tenim molt a prop) i tampoc per prioritzar xarxes de ferrocarril d’alta velocitat
mentre la xarxa de rodalies (que és la que utilitzem la majoria de nosaltres) és
absolutament deficitària, antiquada i centralitzada a Barcelona. I com a última
esmena, a l’apartat dels acords que es proposen, voldríem afegir que es fomenti
i prioritzi la mobilitat en bicicleta a les ciutats, municipis i pobles, per sobre dels
cotxes i les motos.
El Sr. Capote diu que el grup municipal del PSC subscriu el 80% del que ha dit la
companya de la CUP. Els polítics d’aquest país (de Catalunya i també d’Espanya)
–diu- perdem molta credibilitat perquè diem les coses en funció de si estem al
govern o a l’oposició. No fa ni sis mesos que el Sr. Mas es va fer la foto amb el
president Zapatero, i moltes de les afirmacions que ara fa les podia haver dit en
aquell moment. No deixa de ser una hipocresia atribuir al Sr. Zapatero el mal
estat del servei de rodalies, quan no fa ni quatre anys que és al govern, i més
quan en el darrer mandat del PP, el Sr. Pujol i el Sr. Aznar van pactar treure
diners d’una partida pressupostària destinada al servei de rodalies. D’altra
banda, hem de parlar de quines infraestructures volem (en el si del mateix grup
municipal del PSC hi ha gent que estem en contra del quart cinturó i altres que
hi estan a favor). Em sembla que el contingut d’aquesta moció no deixa de ser
una consigna de partit... I, com a qüestió bàsica, no estem d’acord en que
l’ajuntament de Sant Celoni aprovi una moció donant suport a la manifestació
convocada pel dret a decidir, perquè en el municipi hi ha gent de totes les
tendències, i no tots els partits polítics recolzem aquesta manifestació. No deixa
de ser una politització del problema del dèficit d’infraestructures. Ja n’hi ha prou
de fer política. A Catalunya falta que es facin infraestructures de qualitat, que es
potenciï el transport públic i que es defineixi quines són les infraestructures que
volem. És una hipocresia molt gran culpar de tot el que passa al govern tripartit i
al president Zapatero... Penso que no hem d’utilitzar aquest fòrum (el Ple
municipal) per aprovar mocions de caire polític, perquè altres problemes tenim...
Si la moció es presenta en aquests mateixos termes, el grup municipal del PSC
votarà en contra.
Pren la paraula el Sr. Cuminal i diu que si el Ple ha començat 20 minuts més tard
de l’hora prevista és perquè s’han hagut de consensuar les tres mocions
presentades per la via d’urgència. Nosaltres hem donat una mostra de bona
voluntat i hem estat condescendents a l’hora de votar la urgència de les tres
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mocions. Si presentem aquesta moció per la via d’urgència –diu- és perquè la
manifestació està convocada per al dia 1 de desembre, i no farem cap altre Ple
abans d’aquesta data. I, fent un gest de bona fe, no hem volgut qüestionar si
una modificació del ROM s’ha de presentar d’urgència al Ple, després de tants
anys de govern socialista sense haver-ho plantejat mai... Ara, però,
sorprenentment, sembla que el grup municipal del PSC ha fet un lleuger canvi de
postura respecte del seu posicionament inicial. Discrepo quan dieu que no hem
de fer política. Nosaltres som els grups polítics i, si algú ha de fer política, seria
molt recomanable que fóssim els partits polítics. El que sí demano és no avorrir a
la gent amb determinats debats que segurament se’ls dóna més bé als
parlamentaris i als responsables dels partits que no pas als regidors d’un
municipi, que el que hem de fer és treballar pels veïns. Per tant, en aquest
sentit, des del grup municipal de CiU demanem que, tal com s’ha fet amb les
anteriors mocions, a l’hora d’expressar la seva voluntat de vot, cadascú faci una
exposició de motius. És normal que no estiguem d’acord al 100% en tot perquè
representem a partits diferents, però, en tot cas, no cal oblidar que,
precisament, el que importa de les mocions són els acords als quals s’arriba. El
nostre grup no té cap inconvenient a incorporar les propostes de la CUP en els
acords, perquè com a ajuntament som partidaris de fomentar altres mitjans de
mobilitat per sobre dels motoritzats. Però demanaria que a l’hora de votar,
malgrat que no estem tots d’acord en el preàmbul de la moció, donéssim suport
a la manifestació perquè hi ha molta gent, que durant molt de temps, ve patint
els maldecaps de tot el què ha passat amb les infraestructures a Catalunya.
Aquesta manifestació també ve a ser un acte de reivindicació per demanar la
gestió de moltes coses que pensem que funcionarien millor si es gestionessin des
de Catalunya. Aquests són els acords que es proposen, a banda del que proposa
la CUP de fomentar altres mitjans de mobilitat per sobre dels motoritzats, i jo
demanaria de no entrar en un debat poc fèrtil, acceptar que en la part expositiva
no hi estem tots d’acord al 100%, però sí en els acords que s’han de traslladar al
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a la Plataforma pel dret a
decidir.
Intervé el Sr. Castaño i diu que el grup municipal del PSC entén que si fos una
manifestació convocada amb un ampli consens de tots o de la majoria dels grups
polítics de Catalunya, no hi hauria cap problema, però no és aquest el cas. Sí
que estem totalment d’acord en exigir el traspàs de la xarxa de transports i
infraestructures a la Generalitat de Catalunya, en prioritzar les obres i serveis de
mobilitat basats en el ferrocarril, el tramvia i altres sistemes de transport públic,
i també en exigir la publicació de les balances fiscals. Però respecte de l’últim
punt de la moció, que diu “exigim a la Generalitat de Catalunya que recapti i
gestioni tots els nostres impostos”, tal com deia el Sr. Capote, fa pocs dies que
la majoria de partits polítics, entre ells el PSC i CiU, vam aprovar un Estatut
d’autonomia de Catalunya que delimita tot el tema dels impostos. Em sembla
que posar constantment sobre la taula un tema de confrontació com aquest no
és bo ni per al país, ni per als municipis, ni per a la ciutadania. Estaríem d’acord,
per tant, en votar els primers tres acords que es proposen a la moció, més el
punt incorporat per la CUP, però no el que es refereix a exigir que la Generalitat
de Catalunya recapti i gestioni tots els nostres impostos, perquè seria fer-nos un
mal a nosaltres mateixos i a la ciutadania. Demanem que s’esmeni la proposta
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en aquest sentit i, si és així, hi votarem a favor. Si no es canvia, hi votarem en
contra.
La Sra. Vinyets diu que la CUP no pot votar en contra d’una manifestació que
està convocada per la Plataforma pel dret a decidir, que no està formada per
partits polítics, sinó que és una plataforma de caire social, amb gent molt
representativa. D’altra banda, l’equip de govern ha acceptat incorporar la
proposta de la CUP de prioritzar la mobilitat amb bicicleta. Ara bé, sí que volem
que consti expressament el que hem dit anteriorment, de que el dèficit
infraestructural de Catalunya ve provocat tant pel govern Tripartit com pel
govern de CiU, i també que la solució als problemes de mobilitat no passa per
construir més carreteres, com els projectes del quart cinturó i el tren d’alta
velocitat, sinó que va més enllà d’això i va per una altra via.
El Sr. alcalde diu que l’acord principal de la moció és donar suport a la
convocatòria de la manifestació del dia 1 de desembre i, entenem –diu- que la
resta dels acords s’han de mantenir tal i com s’ha presentat.
El Sr. Castaño comenta que, respecte de la planificació de les infraestructures,
les coses estan canviant. Polítics i tècnics estan entrant en la percepció de
pensar que cal potenciar els sistemes de transport públic. Per primera vegada en
molts anys es farà el projecte de connexió ferroviària de Mataró amb Granollers,
que continuarà cap a Vilafranca i que, a diferència de la resta, no confluirà a
Barcelona. Creiem que aquesta és una fórmula vàlida que s’anirà imposant per
tal d’esponjar i alliberar vehicles de les autovies i carreteres. Una part del dèficit
que tenim en infraestructures ve d’un creixement pensat a manera de taca d’oli
a tot el país, però per sort les normatives urbanístiques actuals intenten fer les
oportunes correccions per impedir que això continuï passant de la manera
exagerada com ha passat en aquests darrers anys. Per tant, davant de la moció
presentada pel grup municipal de CiU el nostre vot seria l’abstenció perquè,
malgrat que no tots, subscrivim en bona part la majoria dels acords que es
plantegen.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Catalunya té un dèficit d’infraestructures evident. Aquest dèficit està provocat,
en la seva immensa majoria, per una manca d’inversió al llarg del temps, pels
successius governs a Madrid que no han invertit a Catalunya el percentatge
corresponent en infraestructures.
Davant la reiterada fallida de les infraestructures a Catalunya, cal cercar
solucions i cal que els ciutadans i ciutadanes manifestem el nostre rebuig a
aquesta situació.
És l’hora que s’acabi el maltractament sistemàtic i continuat a la societat
catalana. El menyspreu i el passotisme amb que la ministra espanyola
Magdalena Álvarez tracta una qüestió importantíssima per al benestar dels
catalans i catalanes ha de tenir com a resposta la mobilització popular.
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Des de Catalunya cal que es gestionin les infraestructures; els catalans i les
catalanes han de poder decidir quin model nacional d’infraestructures i de
mobilitat volen. Cal trencar la dependència, que significa ineficàcia i menyspreu
cap a les necessitats i les decisions de la ciutadania del nostre país, pensada i al
servei dels interessos centralistes de l’Estat Espanyol. El dèficit inversor, un
sistema de finançament injust i l’espoli fiscal són, en aquest sentit, els principals
elements que ens porten al carreró sense sortida d’uns serveis i unes xarxes
públiques d’ínfima qualitat.
Catalunya té una xarxa viària, especialment la secundària, deficient i més d’un
terç dels peatges de tot l'Estat.
Les infraestructures aeroportuàries, peça clau per al desenvolupament nacional
en el context global, han d’estar gestionades des del territori i no al servei, de
nou, d’un sistema centralitzat al servei d’un únic aeroport de primera, Barajas.
El model de mobilitat i la xarxa viària i d’infraestructures que reivindiquem ha
d’estar al servei i a l’interès general de les ciutadanes i els ciutadans de tota
Catalunya i amb criteris d’equilibri territorial. La societat es mereix un servei de
transports públics de persones i de mercaderies de qualitat i de proximitat.
En relació als antecedents exposats, a proposta del grup municipal de CiU, i amb
la incorporació de l’acord proposat per la CUP, per 9 vots a favor de les senyores
Lechuga, Costa i Vinyets i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch
i Ventura, i amb 8 abstencions de les senyores Miracle i de la Encarnación i dels
senyors Castaño, Vila, Capote, Bueno, Casado i Vega, el Ple municipal ACORDA:
1. Donar suport a la manifestació convocada el proper dia 1 de desembre a les
17 h a la Plaça Catalunya, sota l’eslògan “Som una nació i diem prou! Tenim el
dret a decidir sobre les nostres infraestructures”.
2. Exigir el traspàs de la xarxa de transports i d'infraestructures a la Generalitat
de Catalunya.
3. Exigir que es prioritzin les obres i serveis de mobilitat basats en el ferrocarril,
el tramvia i altres sistemes de transport públic, tant a l’àrea de Barcelona com al
conjunt del territori català.
4. Exigir que es fomenti i prioritzi la mobilitat amb bicicleta a les ciutats,
municipis i pobles, per sobre dels cotxes i les motos.
5. Exigir la publicació de les balances fis0cals entre Catalunya i l'Estat espanyol.
6. Exigir que la Generalitat de Catalunya recapti i gestioni tots els nostres
impostos.
7. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de
la Generalitat i a la Plataforma pel dret a decidir.
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~~~~~~~~~~
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER A LA
MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
(ROM)
El Sr. Castaño explica que el grup municipal del PSC considera que el Reglament
Orgànic Municipal (ROM) és una de les eines de funcionament intern més
importants de l’ajuntament, a nivell de reglamentar la representació dels
diferents grups municipals. Creiem, però, que és una eina que s’ha de posar al
dia. Nosaltres entenem -diu- que el ROM és com la Constitució de l’ajuntament,
una norma bàsica que ha de ser treballada i aprovada amb un ampli consens, a
poder ser de tots els grups municipals, i també amb la participació d’entitats,
associacions, etc. En la moció que presentem proposem una modificació del ROM
per fer-lo més actiu, més dinàmic i, sobretot, més participatiu. El ROM actual es
va aprovar ja fa uns quants anys i se n’han fet dues modificacions. Ara, però,
s’ha d’adequar a la llei, a les noves demandes de la ciutadania i a la voluntat
política d’obrir l’ajuntament a la participació de la gent i les entitats. Per això,
presentem als grups municipals de CiU i de la CUP un esborrany de ROM en el
que hem estat treballant i en el que es fa especial èmfasi en aquesta
participació. En el document també es fa esment als consells sectorials de
participació com a òrgans consultius, es regula la figura del defensor del ciutadà,
la participació del públic, de les entitats i associacions del municipi en el Ple, i
també es formulen audiències públiques (algunes obligatòries i anuals) per
explicar als ciutadans les ordenances, el pressupost i el programa d’actuació de
cada any. En aquest nou ROM també s’inclou la possibilitat de fer una consulta
popular i es recullen els drets de les entitats ciutadanes. No dubtem que la
modificació del ROM actual ha de ser una tasca de tots els grups municipals i per
això proposem la creació d’una comissió de treball per avançar en aquest tema i
discutir àmpliament els diferents documents que es posin sobre la taula (com el
que presentem nosaltres), tot amb l’objectiu de poder disposar d’aquí a pocs
mesos d’un ROM actualitzat, que compti amb el consens de tothom.
El Sr. alcalde diu que li ha sorprès que una moció com aquesta s’hagi presentat
avui per la via d’urgència. Si per al Sr. Castaño el ROM ve a ser com la
Constitució d’un ajuntament, no deixa d’estranyar-nos que es presenti una
proposta per modificar-lo amb aquesta urgència. Segurament –diu- en els 18
anys de govern socialista hi ha hagut temps suficient per plantejar una
modificació del ROM en la que s’incloguin tots aquests elements de participació
que s’han esmentat, i per això ens sorprèn moltíssim que avui, mitja hora abans
de començar el Ple, ens presenteu aquesta moció. I, permeteu-me que ho digui,
no em sembla massa seriós, i més si es pretén equiparar el ROM a una
Constitució municipal. Considero que el ROM estableix unes regles importants
que ens marquen les pautes per funcionar, però d’aquí a ser una Constitució hi
ha molta distància... En qualsevol cas, si ho consideréssim així, mai se’ns hauria
acudit presentar aquesta moció mitja hora abans de l’inici d’un Ple. Hi veig un
cert oportunisme perquè l’equip de govern i el grup municipal de la CUP estan
treballant conjuntament en la modificació del ROM, amb la voluntat de posar-ho
en comú en una reunió amb les tres forces polítiques municipals per debatre-ho i
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pactar un document de consens. És més o menys conegut que s’està treballant a
nivell tècnic al respecte (fins i tot això es va dir en un Ple, arrel d’una pregunta
del públic). Per tant, el grup municipal del PSC ja sabia que aquest tema estava
sobre la taula; i, per tant, presentar-ho d’aquesta manera, em sembla certament
oportunista. Compartim el fons de la qüestió, malgrat que no estem d’acord en
la forma, l’oportunitat i el moment de fer-ho. Nosaltres votarem a favor de la
moció només en el cas que es redueixi a un de sol acord: aprovar la constitució
d’una comissió de treball per a la modificació del ROM. Si la moció queda
d’aquesta manera, hi donarem el nostre recolzament.
Pren la paraula la Sra. Vinyets i diu que, malgrat haver votat a favor de la
urgència d’aquesta moció, també els ha sorprès enormement que s’hagi
presentat amb tanta precipitació i sense possibilitat de revisar a fons la proposta
de modificació del ROM que s’acompanya. Està claríssim –diu- que aquest és un
tema que a la CUP ens interessa molt treballar i que tenim moltes ganes de tirar
endavant. De fet, ja fa temps que tenim preparat un esborrany, però cal tenir en
compte que qualsevol modificació del ROM s’ha d’adequar a la normativa vigent i
per això es necessita que tècnicament s’informi si la proposta que preparem
s’adequa a la legislació actual. Pensem que el fet de presentar aquesta moció per
la via d’urgència té només finalitats electorals. Tres anys enrere la CUP va
presentar una sol·licitud per modificar el ROM i en aquell moment el govern
tripartit va decidir no portar-ho al Ple perquè, segons se’ns va dir, no era un
tema urgent. Per això ens sorprèn moltíssim que ara, de cop i volta, el ROM
s’hagi tornat una prioritat absoluta. Evidentment no votarem en contra de crear
una comissió de treball per modificar el ROM perquè segur que entre tots
podrem elaborar un document molt interessant, però torno a remarcar –diu- que
ens sembla bastant fort que avui el grup municipal del PSC presenti aquesta
proposta per la via d’urgència, cinc minuts abans del Ple, juntament amb un
esborrany de ROM, sense que anteriorment no ens n’haguessin dit res i, en
canvi, quan fa tres anys nosaltres us vam presentar per ser aprovada pel Ple una
proposta de modificació d’un article concret del ROM, als efectes d’afavorir la
participació, es va decidir que no havia de ser objecte de debat i que no s’havia
de sotmetre al Ple. No entenem massa aquesta postura...
El Sr. Castaño explica que la moció presentada pel grup municipal del PSC
proposa l’adopció de tres acords.
•

La creació d’una Comissió especial constituïda per tots els grups
municipals per modificar el Reglament orgànic municipal.

•

Que el Ple accepti com a document base de treball la proposta de text
íntegre de Reglament orgànic municipal que aporta el grup municipal
socialista, a l’igual que totes aquelles propostes que puguin aportar els
altres grups municipals.

•

Que un cop modificat i aprovat inicialment el Reglament orgànic
municipal, i abans de la seva aprovació definitiva, s’obri una fase de
participació pública amb concurs de les entitats i associacions de Sant
Celoni i La Batllòria perquè puguin fer les seves oportunes aportacions.
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De tota manera, continua el Sr. Castaño, als efectes que la moció es pugui
aprovar per unanimitat, com ja hem dit a la junta de portaveus prèvia al Ple,
proposem, si es creu convenient, aprovar només el primer punt que proposa la
creació d’una Comissió especial de treball constituïda per tots els grups
municipals per treballar en la modificació del ROM. D’altra banda, considero que
està fora de lloc que se’ns titlli d’oportunistes o de no ser massa seriosos quan
en l’acta del darrer Ple (que acabem d’aprovar) algú del públic va preguntar per
aquest tema i la resposta va ser: “Ara cal que nosaltres i la resta de forces
polítiques estudiem el document i es porti al Ple per la seva aprovació el més
aviat possible, si pot ser a la propera sessió”. La propera sessió és avui. Siguem
seriosos... Si la nostra moció ha de servir per desencallar el tema i afavorir que
es formi una comissió de treball, amb un esborrany de document sobre la taula
per debatre’l entre tots, penso que és positiu. I abans d’aprovar inicialment la
modificació del ROM potser seria oportú que les entitats i associacions tinguin
l’oportunitat de fer les seves aportacions. Aquesta moció pot ser el punt de
sortida per posar-nos mans a la feina...
La Sra. Vinyets reitera que li sembla molt fort que fa tres anys la CUP plantegés
una modificació del ROM i que l’equip de govern d’aleshores digués que no calia
ni discutir aquesta qüestió. I ara es cita literalment una frase que es va dir al Ple
en què dèiem que la modificació del ROM es presentaria al Ple el més aviat
possible, a ser possible en la següent sessió, com si ara vingués d’un mes, quan
fa anys que es podia haver fet. El ROM quasi està enllestit i jo crec que després
de tants anys no vindrà d’un mes o dos.
El Sr. Castaño diu que comparteix que no ve d’un mes o dos, però si tenim
documents, posem-nos a treballar.
El Sr. alcalde creu que les postures han quedat prou clares. És públic que la
modificació del ROM és un dels pactes que figuren a l’Acord de governabilitat per
desenvolupar en aquesta legislatura i és evident que es vol tirar endavant aquest
tema. Per tant, tal com s’ha dit, es manté el primer dels acords que es proposen
a la moció presentada pel grup municipal del PSC i s’eliminen els punts segon i
tercer.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Reglament orgànic municipal (ROM) d’un ajuntament és la norma fonamental
de funcionament que delimita el com, el quan i qui ha de realitzar les tasques.
El podríem definir com l’eina que configura les regles de convivència i
participació entre els diferents òrgans de gestió, polítics i de la ciutadania d’un
municipi. Amb aquest instrument orgànic es regula des del moment de la
constitució de la Corporació, la forma lingüística emprada per l’administració, els
estatuts dels regidors/regidores, dels òrgans de govern del municipi, la
representativitat política i la participació ciutadana en el funcionament quotidià i
institucional del consistori.
Però el ROM no hauria de ser una simple regulació normativa, freda i estàtica,
sinó tot el contrari, ha de ser un reglament que deixi molt clar les normes de
funcionament i de participació de tothom, però alhora dinàmic, modern i que
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reculli formes de participació actuals que agilitzin la pròpia sistemàtica
burocràtica de l’administració, que no solament percebi les demandes i
exigències dels nostres ciutadans i ciutadanes, sinó fer partícips a la ciutadania
en la gestió diària i funcional de l’ajuntament.
És per això que aquesta norma tan bàsica ha de ser realitzada amb l’ampli
consens de tots els grups municipals, ha de ser elaborada, discutida,
consensuada i aprovada per unanimitat de tots el grups municipals que integren
el Plenari, perquè així la legitima.
El grup municipal socialista de Sant Celoni proposa una modificació del ROM
actual, per adaptar-lo, per fer-lo més actiu, més dinàmic i, sobretot, més
participatiu; per incrementar la transparència democràtica i participativa, així
com per fomentar els òrgans de defensa dels ciutadans i ciutadanes amb la
creació del Defensor del Ciutadà (òrgan neutral, que vetllarà pels drets i deures
dels nostres ciutadans i ciutadanes)
Des del grup municipal socialista no proposem solament una modificació i
adaptació de l’anterior Reglament orgànic municipal, sinó una proposta més
ambiciosa, de creació d’un nou instrument organitzatiu, que doni resposta al
model municipal que, al nostre judici, està configurat pel nostre sistema
constitucional, en base, no solament al principi d’autonomia local
constitucionalment garantit, sinó també al principi de subsidiarietat reconegut
per la Carta Europea d’Autonomia Local, en base als principis d’objectivitat i
transparència, celeritat i eficàcia que han de presidir l’actuació municipal.
L’objectiu és establir canals necessaris per a facilitar la participació dels
ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics municipals, i aconseguir així una
societat participativa, conscient i responsable dels assumptes que l’afectin, com
autèntica titular dels drets que es deriven d’aquests.
Per tot això, a proposta del grup municipal del PSC, per unanimitat, el Ple
municipal ACORDA:
Únic. Aprovar la creació d’una Comissió especial constituïda per tots els grups
municipals de l’ajuntament de Sant Celoni amb l’objectiu de modificar el
Reglament orgànic municipal (ROM).
~~~~~~~~~~
7. INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DEL DARRER
PLE ORDINARI.
L'Alcaldia proposa que es doni compte al Ple municipal de la següent
correspondència rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la Corporació
se’n dóna per assabentada:
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9

Un escrit del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya cancel·lant el tràmit d’autorització ambiental sol·licitat per
ERCROS INDUSTRIAL SA atès que l’establiment ha cessat la seva activitat.

9

Una carta del director de Serveis de Relacions Internacionals de la
Diputació de Barcelona comunicant que el proper 27 de novembre a
Barcelona es celebra una conferencia sobre “L’objectiu de Cooperació
Territorial Europea 2007-2013”, adreçada especialment a càrrecs electes i
tècnics dels nostres ajuntaments.

9

Un escrit de la Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria informant que
properament ens comunicaran el nom de la persona que els representarà
en el Consell de Poble de la Batllòria, revocant així la seva decisió inicial
de renunciar a formar part del Consell.

9

Un escrit del Departament de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat de Catalunya comunicant que el 6 de novembre de 2007, el
Govern de Catalunya va aprovar el Decret de convocatòria per a la
formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC 20082012).

9

Un escrit del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales informant que a
partir del 3 de desembre d’enguany la Direcció Provincial de la Tresoreria
General de la Seguretat Social, deixarà de lliurar l’informe de vida laboral
de forma presencial, per així evitar desplaçaments innecessaris al ciutadà
i reduir el temps d’espera a les seves oficines. En endavant, els canals
que es poden utilitzar per sol·licitar un informe de vida laboral poden ser
per via telefònica o a través d’Internet.

9

Un escrit del Consell Comarcal del Vallès Oriental notificant el pagament
de la quota de participació que correspon a l’Ajuntament de Sant Celoni
com a membre del Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia
del Vallès Oriental.

9

Un escrit del senyor Salvador Torras en nom de Laboratoris Feltor i
Deltacolor agraint al Sr. alcalde la seva eficiència i rapidesa per la seva
resposta en les accions que s’han emprès i que es comencen a notar amb
la neteja del polígon Molí de les Planes. Al mateix temps convida a tots
els membres del consistori a visitar les instal·lacions de les empreses.

8. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I PER
LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE SETEMBRE
I OCTUBRE DE 2007.
Es dona compte al Ple municipal de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la
regidora de Seguretat Ciutadana en els mesos de setembre i octubre de 2007, i
la Corporació se’n dóna per assabentada:
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LLISTAT DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA DEL MES DE SETEMBRE DE 2007
Dia
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Descripció
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Concedir una bestreta del salari a un treballador
Retornar un dipòsit urbanístic
Incoar un expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial
Aprovar despesa per instal·lació d’una canonada al C/ Esteve Cardelús
Aprovar despesa per àpats del personal d’orquestres de la Festa Major
Aprovar despesa per subministrament d’infraestructura elèctrica de la Festa Major
Aprovar despesa per servei de neteja a la zona de fira i concerts de la Festa Major
Aprovar despesa per treballs de pintura al sostre del CEIP Pallerola
Cessar del càrrec al director de l’Àrea d’Espai Públic
Cessar del càrrec al de coordinador de directors d’àrea
Aprovar una pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal per al transport escolar
Contractar un tècnic auxiliar (Àrea de Comunitat)
Baixa del padró municipal d’habitants
Contractar una treballadora familiar (Àrea de Comunitat)
Autoritzar l’ampliació de l’horari del bar musical Berlín els dies de la Festa Major
Aprovar el preu públic per a la utilització del servei de transport escolar
Aprovar projectes a desenvolupar pels agents d’ocupació i desenvolupament local
Aprovar despesa per treballs de pintura al CEIP Pallerola
Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatges
Aprovar els preus públics per a la participació en els actes de la Festa Major
Aprovar la despesa per lloguer i transport de taules i cadires per la Festa Major
Aprovar la despesa de personal per a la “paradeta” de la Festa Major
Aprovar la despesa per subministrament de tanques mòbils de la Festa Major
Facilitar a un particular còpia d’un informe tècnic municipal
Canvi de domicili en el padró municipal d’habitants
Adquirir una porció de finca al C/ Breda de la Batllòria
Aprovar el projecte tècnic d’instal·lació d’enllumenat al C/ Joaquim Sagnier i altres
Aprovar el pressupost estimatiu de la Festa Major de setembre
Ordenar una execució d’obres de reparació de coberta al C/ Mossèn J. Verdaguer
Altes al padró municipal d’habitants
Aprovar la despesa per treballs d’impressió de la Guia CLIP
Baixa del padró municipal d’habitants
Aprovar liquidacions de la taxa per retirada de vehicles a la via pública
Contractar una tècnica auxiliar (Àrea de Cultura, àmbit de Joventut)
Facilitar a un particular còpia d’un plànol
Aprovar la despesa per elaboració d’informe sobre la situació financera municipal
Concedir drets funeraris d’un nínxol del cementiri municipal
Prendre coneixement de l’informe econòmic per l’ús de locals de la Rectoria Vella
Baixa del padró municipal d’habitants
Baixa del padró municipal d’habitants
Aprovar la despesa per subministrament de munició a la Policia Local
Aprovar la despesa per reparació d’equip de climatització
Aprovar les liquidacions de taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Concedir llicència municipal d’activitats classificades
Aprovar la despesa per nòmines de personal corresponent al mes d’agost
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Contractar una persona per tasques de suport al Consell de Poble de la Batllòria
Atorgar una subvenció a la Junta de Compensació Can Coll
Retornar un dipòsit urbanístic
Concedir una llicència d’obres menors
Concedir llicència de primera ocupació d’habitatge
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13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Concedir llicència de primera ocupació d’habitatge
Aprovar un contracte per emissió de falques comercials a la ràdio municipal
Aprovar liquidacions de la taxa per tancament de carrers, mes de juliol
Aprovar liquidacions de la taxa per tancament de carrers, mes d’agost
Aprovar liquidació de la taxa per instal·lació de parada al mercat setmanal
Aprovar liquidació de la taxa per instal·lació de parada al mercat setmanal
Contractar una auxiliar administrativa (Àrea d’Entorn)
Contractar un tècnic auxiliar pel centre cívic les Casetes
Contractar un professor per al Centre de formació d’adults
Contractar dos professors per al Centre de formació d’adults
Incoar expedient per modificar el contracte de restauració de la xemeneia Can Pamias
Aprovar liquidació de taxa per ocupació de la via pública
Aprovar liquidació de taxa per ocupació de la via pública
Aprovar liquidació per reserva de via pública, mes de setembre
Alta al padró municipal d’habitants
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Prendre coneixement de l’informe d’ingressos dels cursos de l’Escola de música
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Contractar un professor d’informàtica pel Centre de formació d’adults
Autoritzar canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir llicència municipal d’entrada de vehicles
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aixecar una ordre de suspensió d’una llicència d’obres menors
Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge
Instal·lar una reserva d’aparcament per a persona amb minusvalia
Desestimar reclamació per no existir responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Notificar tràmit d’audiència en un expedient de reclamació per possible responsabilitat
patrimonial de l’ajuntament
Incoar expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Facilitar a una mercantil còpia d’un projecte d’obres majors
Autoritzar canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar factura de l’estació depuradora d’aigües residuals, despeses pendents 2006
Aprovar factura de l’estació depuradora d’aigües residuals, maig 2007
Aprovar factura de l’estació depuradora d’aigües residuals, juny 2007
Aprovar factura de l’estació depuradora d’aigües residuals, juliol 2007
Aprovar devolució de l’import de les targes T-10 de transport per a la gent gran
Denegar la bonificació d’una quota de la taxa per recollida d’escombraries
Aprovar la bonificació d’una quota de la taxa per recollida d’escombraries
Concedir subvencions sobre la quota íntegra de l’IBI
Adjudicar el contracte de manteniment i neteja dels espais verds públics
Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres d’instal·lació d’ascensor al Casal d’avis
Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres d’adequació de l’espai comprès entre el
C/ Mossèn Jacint Verdaguer i el talús del ferrocarril
Denegar el retorn de la garantia definitiva d’una obra
Aprovar liquidació per taxa d’ocupació de la via pública
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18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26

Autoritzar una reserva de via pública al C/ Ramon i Cajal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Facilitar a un particular còpia de resolucions d’Alcaldia referents a una activitat
Desestimar una sol·licitud de subvenció de la quota de l’IBI
Estimar una sol·licitud de plaça d’aparcament reservada al C/ Pau Casals
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir una llicència d’obres menors per reformar una coberta
Alta d’una entitat en el Registre municipal d’entitats i associacions
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Aprovar la despesa per renovació de l’assegurança d’un vehicle
Aprovar la despesa per renovació de l’assegurança d’un vehicle
Baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Contractar informadors pel Parc Montnegre - Corredor
Designar un vocal del tribunal per la provisió de dues places de vigilant municipal
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir un permís de paternitat a un treballador municipal
Concedir una reducció de jornada per maternitat a una treballadora municipal
Alta al padró municipal d’habitants
Atorgar a PROIDE una subvenció per un projecte de cooperació
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Contractar un peó per treballs de manteniment de parcs i jardins
Contractar un oficial de primera per treballs de manteniment a la via pública
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Contractar una monitora de gimnàstica per activitats per a la gent gran
Contractar una auxiliar administrativa per a l’Oficina municipal d’escolarització
Contractar un tècnic mig pel Pla de transició al treball (PTT)
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Prendre coneixement de l’informe econòmic sobre la sortida a Colliure
Aprovar la despesa per a la celebració d’un dinar de la Policia Local
Aprovar despesa per subministrament de Pendrive USB a la Policia Local
Aprovar despesa per la redacció del Pla bàsic d’emergència municipal
Aprovar despesa per treballs de verificació de parallamps
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Contractar un auxiliar administratiu pel Centre de la mediateca escolar
Contractar dos monitors pel servei de canguratge dels cursos de català per a
nouvinguts
Contractar tutors per als tallers d’estudi assistit del Pla educatiu d’entorn
Encomanar la direcció facultativa de les obres d’urbanització C/ Mn. Jacint Verdaguer
Encomanar la direcció facultativa de les obres d’adequació de l’espai comprès entre el
C/ Mn. Jacint Verdaguer i el talús del ferrocarril
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
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26
26
26
26
26
27
27
28
28
28
28
28
29
30

Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Aprovar la liquidació de la taxa per una parada del mercat setmanal
Concedir gratificacions al personal laboral i funcionari, setembre 2007
Atorgar complement de productivitat al personal laboral i funcionari, setembre 2007
Declarar definitius els acords d’imposició de contribucions especials per obres
d’enllumenat del carrer Esteve Mogas i altres
Aprovar relacions corresponents a propostes de fallits
Concedir una llicència d’obres menors
Aprovar relació de factures en concepte de bestreta de caixa
Autoritzar el canvi de vehicle per prestar el servei d’auto-turisme
Altes en el padró municipal d’habitants
Altes i baixes del padró municipal d’habitants

LLISTAT DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA DEL MES D’OCTUBRE DE 2007
Dia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5

Descripció
Concessió d’una bestreta del salari a un treballador municipal
Concessió d’una bestreta del salari a un treballador municipal
Baixa del padró municipal d’habitants
Facilitar accés d’un particular a un projecte d’obres majors
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris d’un nínxol del cementiri municipal
Concessió de llicència municipal d’obres a Endesa
Aprovar despesa pel subministrament d’una assecadora
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Aprovar certificació número 1 obres d’urbanització vial paral·lel a la carretera C-35
Encomanar la direcció facultativa de les obres de restauració de la Força
Inadmetre una reclamació per presumpta responsabilitat patrimonial
Notificar tràmit d’audiència en expedient per presumpta responsabilitat patrimonial
Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial
Requeriment a un particular per a que acrediti la representació amb què actua
Notificar tràmit d’audiència en expedient de responsabilitat patrimonial
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Contractar una persona per tasques de disseny del web municipal
Delegar la signatura de confrontació de factures als directors de les àrees
Concessió de llicència municipal d’obres a Endesa
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Estimar la sol·licitud de trasllat d’una zona de càrrega i descàrrega
Estimar la sol·licitud de trasllat d’una zona de càrrega i descàrrega
Concessió de llicència municipal d’obres a Endesa
Requerir informe a l’àrea municipal d’Entorn
Baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Alta al padró municipal d’habitants
Baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Contractar una auxiliar administrativa per tasques de suport en prevenció de riscos
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5
5
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
15
15
15
15
16
16
16
16

Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Facilitar a un particular còpia d’un projecte d’obres
Concessió de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Declarar caducitat de l’expedient de Pla especial per a la instal·lació d’un càmping
Acceptar la concessió de comissió de serveis sol·licitada pel secretari municipal
Retornar un dipòsit urbanístic per obres
Retornar un dipòsit per gestió de runes
Concessió de llicència municipal d’obres a Endesa
Concessió de llicència municipal d’obres a Endesa
Concessió de llicència municipal d’obres a Endesa
Aprovar el Plec de clàusules regulador del contracte de servei de transport escolar
Aprovar la certificació 1 de les obres de millora del CEIP Josep Pallerola
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concessió de llicència d’entrada de vehicles
Declarar béns no utilitzables diversos llibres donats per la biblioteca municipal
Aprovar despeses corresponents a la nòmina del mes de setembre 2007
Autoritzar una reserva de la via pública
Autoritzar una reserva de la via pública
Aprovar liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
Aprovar despesa per renovació de la pòlissa d’assegurança d’un vehicle
Aprovar despesa per renovació de la pòlissa d’assegurança d’un vehicle
Aprovar despesa per renovació de la pòlissa d’assegurança d’un vehicle
Aprovar despesa per renovació de la pòlissa d’assegurança d’un vehicle
Baixes al padró municipal d’habitants
Retornar garantia definitiva del contracte d’impermeabilització del pavelló esportiu
Aprovar despesa corresponent a treballs de reparació d’equip de climatització
Aprovar liquidacions de la taxa de tancament de carrers, setembre 2007
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Contractar un informador per al Parc Montnegre i Corredor
Aprovar Plec de clàusules regulador d’un contracte de millora d’enllumenat públic
Concessió de llicència de primera ocupació d’habitatge
Concessió de llicència de primera ocupació d’habitatge
Concessió de llicència municipal d’obres a Telefónica de España
Nomenar alcalde accidental amb motiu de les vacances del seu titular
Altes al padró municipal d’habitants
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Aprovar relació d’alumnes matriculats a l’Escola de música, curs 2007-2008
Aprovar despesa per la realització d’un subministrament
Aprovar una relacions de valors corresponents a propostes de fallits
Admetre al·legacions contra la legalització d’una activitat
Reconèixer el temps de servei prestat a l’ajuntament per un treballador municipal
Desestimar un recurs de reposició per baixa al padró municipal d’habitants
Desestimar un recurs de reposició per baixa al padró municipal d’habitants
Facilitar còpia de les al·legacions presentades en un expedient d’obres majors
Aprovar contractes de publicitat a l’emissora de ràdio municipal
Acceptar la renúncia a una llicència d’instal·lació d’activitat
Aprovar liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
Estimar sol·licitud de reserva de plaça d’estacionament reservat
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Ordenar el pagament d’una indemnització ordenada per sentència judicial
Prendre coneixement de l’informe econòmic de la gestió de les entrades de la
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
22
22
22
22
23

Festa Major 2007
Prendre coneixement de l’informe econòmic de la gestió de la XXVI Copa de Futbol
Sala 2007
Concedir llicència de primera ocupació d’un habitatge
Aprovar definitivament regularització jurídica de finques de la UASU-48 i UASU-58
Concedir reducció de jornada laboral a un treballador municipal
No admetre una reclamació per possible responsabilitat patrimonial
Incoar expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial
Incoar expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial
Concedir autorització per col·locació de taules i cadires a la via pública
Aprovar despesa per treballs d’impressió de programes i cartells de la Festa Major
Aprovar despesa per subministrament 2 prestatgeries per a l’àrea d’Entorn
Aprovar despesa per subministrament de targes T-10 per a la gent gran
Aixecar la suspensió d’una de llicència urbanística d’obres
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Retornar un dipòsit urbanístic i un dipòsit per gestió de runes
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Denegar una llicència d’entrada de vehicles
Prendre coneixement de l’informe econòmic de gestió de l’àrea d’Esports
Aprovar el preu públic per a les activitats destinades a la gent gran
Aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos en la selecció d’un arquitecte tècnic
Aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos en la selecció d’una auxiliar
administrativa
Aprovar definitivament el text refós del projecte de reparcel·lació voluntària del
polígon 1 del pla de millora urbana a l’àmbit comprès per la C-35, el ferrocarril i
els carrers Olzinelles i Indústria
Oposar-se a la pròrroga del contracte d’assegurança amb MAPFRE
Donar de baixa una part d’una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona
Contractar un informador per al Parc Montnegre i Corredor
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris d’un nínxol del cementiri municipal
Retornar un dipòsit urbanístic per obres
Denegar la concessió de la bonificació del 90% de la taxa d’escombraries
Aprovar la concessió de la bonificació del 90% de la taxa d’escombraries
Prendre coneixement de l’informe econòmic dels ingressos del lloguer de l’Ateneu
Incoar expedient per modificar un contracte de serveis
Incoar expedient per modificar un contracte de consultoria i assistència tècnica
Concedir llicència de primera ocupació d’habitatge
Retornar un dipòsit per gestió de runes
Autoritzar una reserva de la via pública
Aprovar una liquidació de la taxa per ocupació de la via pública
Aprovar despesa per subministrament de cadires a la biblioteca municipal
Atorgar una subvenció a la Fundació Esclerosi Múltiple
Altes al padró municipal d’habitants
Aprovar factura corresponent a despeses de l’estació depuradora, agost 2007
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’activitats classificades
Aprovar relació de factures per la venda de llibres editats per l’ajuntament
Aprovar factura per regularització de preus de l’estació depuradora, gener a juliol
2007
Alta al padró municipal d’habitants
Acceptar la renúncia a una llicència de segregació del pati d’una finca
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música, setembre 2007
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Aprovar la modificació d’un contracte de consultoria i assistència tècnica
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
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23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Prendre coneixement de l’informe econòmic de les entrades a la “Programació a
l’Ateneu 2007”.
Aprovar despesa per treballs de tractament de vegetació a la Ctra. de Montnegre
Contractar una auxiliar administrativa de suport a salut pública i orientació laboral
Concessió de llicència per tinença d’animals potencialment perillosos
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris d’un nínxol del cementiri municipal
Estimar recurs contra un rebut de la taxa d’escombraries
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Facilitar a un particular documentació d’una llicència d’activitats
Aprovar el Plec de clàusules regulador del contracte de servei del Parc de Nadal
Suspendre una llicència urbanística per obres a la coberta d’un edifici
Donar de baixa una subvenció per actuacions no executades
Contractar una auxiliar administrativa per a l’àrea d’Espai Públic
Contractar un peó per a tasques de manteniment de les zones verdes municipals
Contractar un tècnic mig per a tasques d’agent de desenvolupament local
Atorgar una subvenció a la Junta de Compensació Boscos del Montnegre
Prendre coneixement de l’informe econòmic sobre les activitats organitzades per
l’àrea de Comunitat
Aprovar l’emissió d’una factura a la Universitat Autònoma de Barcelona
Concessió de gratificacions al personal laboral i funcionari
Concessió de subvencions del pagament de l’IBI a famílies nombroses
Adjudicar el contracte de megafonia del pavelló municipal d’esports
Concedir complement de productivitat al personal laboral i funcionari
Aprovar una relació de factures en concepte de bestreta de caixa fixa
Acceptar la renúncia a una llicència ambiental per instal·lació de serralleria
Acceptar la renúncia a una llicència per instal·lació d’agència d’assegurances
Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència d’activitat classificada
Facilitar a un particular còpia d’una llicència d’activitats per instal·lació de bar
Concessió de llicència municipal d’obres a Endesa
Arxivar expedient de constrenyiment
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Trametre al grup municipal del PSC còpia d’un informe relatiu a la seguretat de
“l’Espai festa” de la Festa Major
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31

Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Atorgar pagament de rebuts d’electricitat a la urbanització Boscos del Montnegre,
abril i maig 2007
Atorgar pagament de rebuts d’electricitat a la urbanització Boscos del Montnegre,
juny i juliol 2007
Atorgar pagament de rebuts d’electricitat a la urbanització Boscos del Montnegre,
setembre 2007
Retornar dipòsit urbanístic per obres
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Concessió de llicència municipal d’obres a Endesa
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Junta de Compensació Boscos
del Montnegre
Concedir llicència per a legalització d’obres de condicionament de local
Aixecar l’ordre de suspensió d’una llicència municipal
Trametre al grup del PSC còpia d’un informe de l’àrea de comunitat relatiu a la
problemàtica d’una menor amb diabetis insulinodependent
Retornar garantia definitiva a per l’adjudicació d’un contracte
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Retornar a un dipòsit urbanístic per obres
Autoritzar l’ocupació de la via pública d’una parada al mercat setmanal
Estimar recurs contra un rebut de la taxa d’escombraries
Autoritzar l’ocupació de la via pública d’una parada al mercat setmanal
Designar les persones que constituir la mesa de contractació del concurs del servei
municipal d’abastament d’aigua potable
Requerir a la mercantil En Doina la presentació de documentació econòmica
relativa a les activitats d’estiu
Habilitar una funcionària com a secretària accidental de la corporació

LLISTAT DE RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT
CIUTADANA EN EL MES DE SETEMBRE DE 2007
14 Resolució 0026/2007 incoació zona blava
14 Resolució 0027/2007 incoant expedients 9990
14 Resolució sancionadora número 0028/2007

LLISTAT DE RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT
CIUTADANA EN EL MES D’OCTUBRE DE 2007
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4
4
16
n16
16
29
29
29

Resolució
Resolució
Resolució
Resolució
Resolució
Resolució
Resolució
Resolució

0029/2007 incoant expedients 9990
sancionadora número 0030/2007
0031/2007 incoació zona blava
0032/2007 incoant expedients 9990
sancionadora número 0033/2007
0034/2007 incoació zona blava
0035/2007 incoant expedients 9990
sancionadora número 0036/2007

9. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE
DE 2007.
Durant els mesos de setembre i octubre de 2007, i per raons de màxima urgència,
l’Alcaldia ha procedit a la contractació del personal que es descriu a continuació:
Setembre 2007
- Un tècnic auxiliar per realitzar la substitució de la treballadora Sílvia Cantallops
mentre duri el període de maternitat.
- Una treballadora familiar per una substitució per vacances.
- Una tècnica auxiliar per gestionar projectes de joventut i educació.
- Una auxiliar administrativa de suport al Consell de Poble de la Batllòria.
- Una auxiliar administrativa per a tasques de recepció a l’Àrea d’Entorn.
- Una tècnica auxiliar per a la dinamització del centre cívic les Casetes, festes i Pla
educatiu d’entorn de la Batllòria.
- Quatre professors per al Centre de formació d’adults per al curs 2007-2008.
- Dos informadors per al Parc Montnegre – Corredor.
- Un peó per al manteniment de parcs i jardins públics.
- Un oficial de primera per treballs de manteniment d’obres a la via pública.
- Una monitora de gimnàstica pel servei d’activitats esportives per a la gent gran.
- Una auxiliar administrativa de suport a l’Oficina d’escolarització de Sant Celoni.
- Un tècnic mig per a la formació de joves desescolaritzats i en atur.
- Un auxiliar administratiu per el Centre de la mediateca escolar del CEIP Pallerola i
del CEIP la Tordera.
- Dues monitores pel servei de canguratge de fills petits durant l’assistència de les
dones nouvingudes als cursos de català.
- Vuit tècnics auxiliars per realitzar el servei dels tallers d’estudi assistit del Pla
educatiu d’Entorn.
Octubre 2007
- Un administratiu per al disseny del web municipal i d’Intranet.
- Una auxiliar administrativa per a tasques relacionades amb la prevenció de riscos
laborals.
- Dos informadors per al Parc Montnegre - Corredor.
- Una auxiliar administrativa de suport a salut pública i orientació laboral.
- Una auxiliar administrativa de suport per al desplegament de noves línies de
gestió de l’espai públic.
- Un peó per reforçar el manteniment de les zones verdes municipals.
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- Un tècnic mig per desenvolupar tasques d’agent de desenvolupament local.
Atès allò que estableix l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de personal, l'Alcaldia
INFORMA al Ple de les contractacions temporals del següent personal, efectuades
durant els mesos de setembre i octubre de 2007, i la Corporació se’n dóna per
assabentada:
Setembre 2007
Joaquim Framis Amatllé
Anna Maria Martínez Maestro
Montserrat Guitart Sala
Montserrat Calabuig Burguete
Josefina Artola Petit
Yris Juncadella Blasco
Marcel Fontanillas Puigdefàbregas
Marta Palomé Planas
Anna Golzalvo Sánchez
Joan Marín Patino
Jordi Blas Flores
Noèlia Ripollès Rodríguez
Almany Jangana Tunkara
Francisco Castro Saborido
Dolors Reberté Ferran
Estel·la Orihuela Lorente
Meritxell Mas Artés
Samuel Penalva Segarra
Raquel Díaz Martínez
Sílvia Fernández de Fuenmayor
Marçal Montero Gimeno
Silvia Montero Gimeno
Glòria Marín Nogueras
Marc Quadras Bassa
Pau Mikel Salvadó Larrinaga
Oriol Comajoan Brutau
Gisela Martori Cavallé
Alejandra Español Vázquez

Tècnic auxiliar
Treballadora familiar
Tècnic auxiliar
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Tècnic auxiliar
Professor
Professora
Professora
Professor
Informador
Informadora
Peó
Oficial de primera
Monitora de gimnàstica
Auxiliar administrativa
Tècnic mig
Auxiliar administratiu
Monitora
Monitora
Tècnic auxiliar
Tècnic auxiliar
Tècnic auxiliar
Tècnic auxiliar
Tècnic auxiliar
Tècnic auxiliar
Tècnic auxiliar
Tècnic auxiliar

Octubre 2007
Josep Puigtió Ruíz
Anna Germà Gelonch
Salvador Colominas Carrión
Ferran Casajuana Valls
Núria Garcia López
M. Àngels Pasquina Carmona
Xavier Sadarangani Millet
Inés Balaguer Nadal

Administratiu
Auxiliar administrativa
Informador
Informador
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Peó
Tècnic mig
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10. PRECS I PREGUNTES.

9

Pregunta que formula el grup municipal del PSC

•

La Sra. Miracle explica que l’AMPA de l’escola Soler de Vilardell els ha fet
arribar la seva preocupació pels espais que es destinaran a l’escola el
proper curs 2008-2009 en l’edifici que actualment ocupa (l’edifici
Puigdollers), ja que el pis superior està essent utilitzat actualment pel
Centre de recursos pedagògics del Departament d’Educació. Voldria saber
si hi ha alguna novetat en aquest tema i si l’escola podrà disposar de la
planta superior per al proper curs.

El Sr. Cuminal explica que fins que no estigui construït l’edifici definitiu del nou
CEIP Soler de Vilardell, s’haurà de seguir utilitzant l’edifici Puigdollers. Per al
proper curs serà necessari disposar d’una aula més en aquest equipament, i per
aquest motiu ens hem reunit amb el Departament d’Educació i els hem
manifestat la nostra intenció de poder disposar del pis superior de l’edifici,
actualment utilitzat pel Centre de recursos pedagògics. Els hem dit que quedaria
molt malament haver de posar nens en barracons al pati, perquè els serveis
administratius de la Generalitat ocupen un espai que podria ser utilitzat com a
escola. D’altra banda, com a municipi, és important que Sant Celoni pugui
continuar comptant amb el Centre de recursos educatius. Tot això ho està
valorant el Departament d’Educació i no depèn de nosaltres. Estem convençuts,
però, que l’actual Govern de la Generalitat optarà per no haver de posar
barracons al pati, si existeixen altres opcions. Des de l’equip de govern confiem
en aconseguir que les aules de l’escola Soler de Vilardell s’estenguin al pis de
dalt i no s’hagin d’instal·lar mòduls prefabricats al pati, mentre s’està construint
el nou CEIP. En tot cas, estem pendents d’una nova reunió en la qual ens han de
donar resposta a aquestes qüestions, dels resultats de la qual us mantindrem
informats.
La Sra. Miracle ho agraeix i ofereix la col·laboració del grup municipal del PSC
per si fos necessària de cara a la propera reunió amb el Departament d’Educació.

9

Preguntes que formula el grup municipal de la CUP

•

El Sr. Ventura pregunta per quin motiu no han començat encara les obres
de construcció de la pista de patinatge o skate park del Pertegàs, malgrat
estar el contracte ja adjudicat.

El Sr. Cuminal explica que l’únic motiu que impedeix començar les obres és que
falta l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua atès que, per la seva
ubicació al costat de la riera del Pertegàs, la zona podria ser inundable. Des de
l’ajuntament estem fent gestions per tal que s’agilitzi l’emissió d’aquest informe.
El Sr. Ventura diu que, malgrat que no es tracta d’una actuació molt costosa, sí
que presenta dificultats tècniques i, si no està ben acabada, no s’hi podrà patinar
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bé. Hi ha exemples de poblacions properes en que pistes com aquesta no s’han
fet correctament i després gairebé no s’han utilitzat. Per això, demanem que
quan s’executin les obres, l’ajuntament hi estigui a sobre i procuri que tot es faci
correctament.
•

La Sra. Vinyets recorda que fa dues sessions plenàries la CUP va
preguntar quin tipus de seguiment es fa dels habitatges de protecció
oficial adjudicats per l’ajuntament de Sant Celoni. Agrairíem que ens ho
responguéssiu.

•

I, per acabar, el dia 26 d’octubre els Mossos d’esquadra van fer una
redada a quatre bars de Sant Celoni, amb un ampli desplegament, i es va
arribar a identificar i escorcollar fins a 35 persones. Agrairíem, si fos
possible, un petit informe del que va motivar aquesta actuació, de si
s’entén que va ser una actuació proporcionada o no i dels seus resultats.

La Sra. Lechuga respon que va ser una actuació dels Mossos d’esquadra, en
col·laboració amb la Policia Local. Per tractar-se d’un cas delicat, es contestarà
per escrit el més aviat possible.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:50 hores de la
nit, i s’estén la present acta de la que jo, la secretària accidental, en dono fe.
L’alcalde

La secretària accidental
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