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

Sant Celoni, 22 de febrer de 2007
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21,10 hores del
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Joan Castaño
Augé, a l'objecte de portar a terme una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, les
regidores M. Lourdes Donado Riera i Josefa Lechuga Garcia, els regidors Jordi
Arenas Vilà, Josep M. Bueno Martínez, Josep Capote Martín, Raül Casado Jiménez,
Francesc Garcia Mundet, Miquel Vega Vega, Emili Bosch Oliveras, Francesc
Deulofeu Fontanillas, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre Sánchez, Josep Alsina
Lloreda, Ramon Segarra Montesó i Josep M. Pasqual Arenas, assistits pel secretari
de la corporació José Luis González Leal i amb la presència de l’interventor
accidental Joan Muntal Tarragó.
Essent les 21,30 hores s’incorpora a la sessió el regidor Jordi Cuminal Roquet.
Inicialment el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol
comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui, sense que
ningú faci ús de la paraula.
Es procedeix, doncs, a tractar els punts continguts a l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE
MUNICIPAL.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a l’acta de l’anterior sessió del Ple municipal, l’esborrany de la qual s'ha
distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap objecció,
per unanimitat, s'acorda l’aprovació de la referida acta.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU, TITULAR I
SUPLENT.
El Sr. secretari procedeix a llegir la part dispositiva de la proposta.
El Sr. alcalde explica que el procediment per a l’elecció del Jutge de Pau de Sant
Celoni, titular i suplent, s’ha realitzat seguint la tramitació reglamentària.
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Intervé el Sr. Deulofeu per manifestar que el grup municipal de CiU està d’acord
amb la proposta i el seu vot serà favorable.
Després d’aquestes intervencions i atès que:
En data 26 de novembre de 2002 la Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya va nomenar com a Jutge de Pau titular de Sant Celoni el
senyor Raimon Puchol Cuevas i com a Jutge de Pau substitut el senyor Ramon
Pagès Planiol.
L’article 4 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, estableix que
aquests són elegits per un període de quatre anys des del nomenament per la Sala
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
D’acord amb l’anterior, el dia 26 de novembre de 2006 va finalitzar el període de
quatre anys pel qual van ser nomenats els actuals Jutges de Pau de Sant Celoni,
titular i suplent.
Segons determina l’article 1.2 del referit Reglament 3/1995, de 7 de juny, els
requisits per poder desenvolupar les funcions de Jutge de Pau són: ser espanyol,
major d’edat i no estar inclòs en cap de les causes d’incapacitat que estableix
l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial.
Per resolució de l’Alcaldia de data 10 de novembre de 2006 s’ha obert convocatòria
pública per a que les persones interessades, que reuneixin els requisits establerts,
puguin formular la seva candidatura als càrrecs de Jutge de Pau, titular i suplent.
Mitjançant edicte, s’ha fet pública la necessitat de cobrir aquestes vacants, així com
els requisits necessaris per poder presentar sol·licitud en el termini d’un mes, a
comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte esmentat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.
L’edicte s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província número 279, annex I, del dia
22 de novembre de 2006 i s’ha exposat als taulers d’anuncis d’aquest Ajuntament,
del Jutjat de Pau de Sant Celoni i del Jutjat Degà de Granollers, segons es
comprova a la documentació obrant a l’expedient.
Dins el termini establert s’han presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni instàncies
de sol·licitud de les dues persones següents:
Raimon Puchol Cuevas, optant a ser Jutge de Pau titular
Pere Muñoz Mena, optant a ser Jutge de Pau suplent
L’elecció del Jutge de Pau, titular i suplent, l’ha d’efectuar el Ple de l’Ajuntament
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones
que, acomplint els requisits legals, així ho hagin sol·licitat.
Atesos aquests antecedents, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
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Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
1. Elegir com a Jutge de Pau titular de Sant Celoni el senyor Raimon Puchol Cuevas
i com a Jutge de Pau suplent el senyor Pere Muñoz Mena.
2. Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els
corresponents nomenaments.
3. Comunicar aquests acords al Jutjat Degà de Granollers, el qual ho transmetrà a
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
4. Notificar aquests acords a les persones interessades, per al seu coneixement i
als efectes oportuns.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL
CONSELL PLENARI DEL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA.
El senyor alcalde explica que la Sra. M. Dolors Terradas Dávila ha presentat la seva
renúncia a seguir integrant el Consell de Poble de la Batllòria, del que formava part
a títol individual. Es tracta, doncs, d’acceptar aquesta dimissió.
Després d’aquesta intervenció i atès que:
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús de les facultats que li confereix la legislació
vigent, ha considerat adient la creació d’un canal de participació de les persones i
entitats de la Batllòria, mitjançant la 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.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya preveu expressament al seu article 61.1 la
possibilitat que el Ple municipal acordi la creació d’òrgans territorials de gestió
desconcentrada.
Atesa la necessitat de disposar d’un reglament que possibiliti la constitució i
posterior funcionament del Consell de Poble de la Batllòria, el Ple municipal en
sessió del dia 17 de maig de 2004 va aprovar inicialment el Reglament Orgànic del
Consell de Poble de la Batllòria, que ha estat participat pels veïns i pels diversos
grups polítics amb representació municipal, reglament que es va declarar
definitivament aprovat per resolució de l’Alcaldia de data 21 de juliol de 2004, ja
que dins el termini d’exposició pública no es va presentar cap al·legació ni
suggeriment al respecte.
L’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix que,
de conformitat amb l’article 65 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els
membres del Consell Plenari han de ser designats pel Ple de l’Ajuntament de Sant
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Celoni, i aquesta designació ha de recaure en:
•

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

•

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

•

Un/a representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal
Park, designat per acord del seu màxim òrgan de govern.

•

Un/a representant de l’Associació de veïns de la Batllòria, designat per
acord del seu màxim òrgan de govern.

•

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

El Ple municipal, en sessió de data 29 de juliol de 2004, va designar les persones
que han de formar part com a membres del Consell Plenari del Consell de Poble de
la Batllòria, tant a títol individual, com en representació de les associacions
sectorials, de la Junta de Compensació de la urbanització Royal Park, de
l’Associació de veïns de la Batllòria i dels partits amb representació municipal.
En sessions posteriors del Ple municipal s’han aprovat diverses modificacions en la
composició del Consell Plenari del Consell de Poble de la Batllòria, arrel de les
sol·licituds d’incorporació formulades per algunes persones, així com de les
dimissions d’alguns dels seus membres.
En data 9 de gener de 2007 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni una instància
de la senyora M. Dolors Terradas Dávila sol·licitant que se la doni de baixa com a
membre del Consell Plenari del Consell de Poble de la Batllòria, del que formava
part a títol individual.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
1. Acceptar la renúncia de la senyora M. Dolors Terradas Dávila a formar part del
Consell Plenari del Consell de Poble de la Batllòria, del que formava part fins ara a
títol individual.
2. Notificar aquest acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes
oportuns.
4. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU
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DIPÒSIT D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL CARRER CAMPINS
CANTONADA AMB EL CARRER GERMÀ EMILIÀ (DIPÒSIT DE LA SALLE).
Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que es tracta d’aprovar el projecte tècnic per
a la construcció d’un nou dipòsit d’aigua al carrer Campins, per substituir el que
popularment coneixem com a “dipòsit de la Salle”.
El Sr. Capote explica que el nou dipòsit es construirà al mateix solar del carrer
Campins on s’ubica l’actual dipòsit, i que el pressupost de l’obra està valorat en
més de 2 milions d’euros. Aquesta obra permetrà alliberar una part important del
solar, que podrà ser destinada a equipaments. Mostra als assistents un plànol de
situació.
Intervé el Sr. Deulofeu i pregunta si s’ha fet algun estudi d’enginyeria per buscar
altres possibles alternatives a la ubicació del nou dipòsit en aquest solar del carrer
Campins.
El Sr. Capote respon que, tal i com ja s’ha comentat en sessions anteriors, la
ubicació escollida és la ideal perquè l’alçada del solar proporciona al dipòsit el
desnivell necessari. A més, la construcció no hipoteca el terreny perquè es
construirà a la part superior del solar, deixant lliures molts metres quadrats per a
zona d’equipaments. Fa més d’un any que es va començar a discutir aquest
projecte i es va considerar que aquesta era la ubicació més apropiada, tenint en
compte que l’Ajuntament no disposa actualment de cap altre terreny en zona
urbana, ni que sigui més petit, per emplaçar el dipòsit. Si el grup municipal de CiU
té alguna alternativa millor, que la manifesti...
El Sr. Deulofeu dedueix del que ha dit el Sr. Capote que no s’ha realitzat cap estudi
valorant altres possibilitats que no sigui aquesta.
Intervé el Sr. alcalde per aclarir que tant l’empresa concessionària del servei
d’aigua, com els tècnics municipals van avaluar les possibles alternatives d’ubicació
del nou dipòsit. Hem de tenir en compte –diu- que a Sant Celoni la major part
d’aigua ens ve donada per mines (la mina de Palautordera i la mina de
Mosqueroles). Aquesta aigua ve rodada, és a dir, arriba al dipòsit de la Salle sense
necessitar cap tipus d’impulsió, fet que la converteix en una aigua “sostenible”
perquè no requereix cap despesa elèctrica, amb l’abaratiment que això representa.
A més, cal tenir en compte que al dipòsit de la Salle hi arriba també la conducció
d’aigua procedent del conducte del Ter, així com la canonada que es va portar des
de la Batllòria. En definitiva, valorant aquests elements i tenint en compte les
alternatives estudiades, els tècnics van concloure que qualsevol altra alternativa
sempre seria més costosa. La situació d’aquest dipòsit, a més, és molt adequada
per la seva alçada, gràcies a la qual les zones més baixes del municipi (les
Borrelles, el polígon de Gualba i la Batllòria) es poden abastir des d’aquest dipòsit i
tenen suficient pressió sense necessitat d’elevar les conduccions d’aigua, com
passa en altres llocs de Sant Celoni. En definitiva, la construcció d’aquest nou
dipòsit és indispensable i positiva perquè substituiria l’actual que, per la seva forma
rodona, ocupa molt espai, mantenint una capacitat similar d’emmagatzematge
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d’aigua.
El Sr. Deulofeu agraeix les explicacions del Sr. alcalde, però, de tota manera
dedueix que, malgrat les valoracions dels tècnics, no s’ha encarregat cap estudi
que valori diferents alternatives per acabar decidint quina és la opció més bona.
Quan fa anys es va construir l’actual dipòsit de la Salle, el solar estava a la perifèria
del nucli urbà; però Sant Celoni ha anat creixent i ara aquest dipòsit ha quedat
incorporat al centre del poble. És un terreny amb unes característiques, un valor i
unes possibilitats molt interessants pel què fa a equipaments, i pensem –diu- que
seria bo valorar la possibilitat de poder canviar-lo de lloc. Això requeriria un estudi
d’enginyeria que ens permetés, com a mínim, contraposar diferents alternatives.
Des d’aquest punt de vista a nosaltres sempre ens ha semblat que aquest espai,
d’unes dimensions considerables, podia tenir una gran utilitat i que seria
malbaratar-lo amb un nou dipòsit. Entenem que aquest estudi no s’ha fet i, per
tant, no compartim la decisió de l’equip de govern.
Pren novament la paraula el Sr. alcalde i explica que, tenint en compte que les
canonades procedents de les mines passen pel subsòl del nostre municipi, el cost
que representaria traslladar el dipòsit seria molt gran, i això sempre que es trobés
una ubicació a una alçada adequada, que és molt difícil. Com ja s’ha dit, el nou
dipòsit que es preveu construir deixarà lliure una bona part de la parcel·la per a l’ús
que es cregui convenient. Des de l’equip de govern volem ser molt seriosos amb el
tema de l’aigua, en el sentit de mantenir i incrementar el seu emmagatzematge.
D’acord amb el Pla director del servei d’aigua potable, presentat per l’empresa
concessionària, són necessàries tota una sèrie d’inversions que ja s’han començat a
fer en els darrers anys; el nou Plec de condicions que regularà l’adjudicació del
contracte per als propers anys, que es porta a aprovació en aquest mateix Ple,
també preveu un important volum d’inversions i suposarà un salt qualitatiu
endavant en aquest sentit. Voldria recalcar – conclou el Sr. alcalde - que de l’aigua
no se’n parla a nivell de carrer, a diferència del que passava anys enrere, perquè
ha deixat de ser un problema per a la població. I així ha de continuar sent.
Intervé el Sr. Bosch i diu que, si no ho ha entès malament, interpreta que el nou
dipòsit substituirà l’actual en tots els conceptes i s’alliberarà part del solar. A
l’expedient això no queda recollit...
El Sr. alcalde diu que, efectivament, s’alliberarà una bona part del solar perquè el
nou dipòsit que es construirà té una forma rectangular i allargada (no circular com
l’actual) i ocuparà una superfície menor. El cost de construcció és força alt per dues
raons: perquè s’ubica en un extrem de la parcel·la i això encareix la construcció ja
que els murs i contraforts han de ser més importants, i perquè el dipòsit es prepara
perquè pugui sostenir sobre la seva coberta l’estació de potabilització d’aigua que
pesa unes quantes tones.
El Sr. Bosch puntualitza que en el projecte no queda definit que es tracti d’una
substitució de dipòsit i agraeix que s’hagi aclarit.
El Sr. alcalde indica que mentre es construeixi el nou dipòsit s’haurà de continuar
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utilitzant l’actual, però quan estigui construït quedarà lliure una gran quantitat del
solar.
Intervé el Sr. Deulofeu per reiterar que el seu grup segueix pensant que no s’han
fet els estudis ni les valoracions alternatives pertinents per poder prendre una
decisió d’aquestes característiques amb prou seguretat. L’espai afectat no és gens
despreciable, gairebé 2.000 m2 en un terreny amb una ubicació especialment
interessant per al poble. Per això, el posicionament del seu grup en aquest punt
serà l’abstenció.
Diu el Sr. alcalde que no és tant important l’espai afectat com l’espai que es
desafecta. Actualment tota la parcel·la, llevat de la zona que ocupen les pistes de
petanca, està ocupada pel magatzem i pel dipòsit, i amb el nou dipòsit es
desafectarà una part d’aquest espai.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del projecte de construcció d’un nou
dipòsit d’aigua potable de La Salle.
L’empresa SAEM Enginyeria, adjudicatària del contracte administratiu de
consultoria i assistència tècnica per a la redacció del projecte de construcció d’un
nou dipòsit d’aigua potable de La Salle, va presentar un avantprojecte el mes de
març de 2006 i el juny de 2006 el projecte.
Es va sol·licitar informe a l’empresa Sorea SA, gestora del servei, envers el
projecte el qual va estar emès el dia 15 de novembre de 2006, on es feien constar
una sèrie de prescripcions.
Mitjançant decret de l’Alcaldia de 30 de novembre de 2006 es va suspendre
l’aprovació inicial del projecte i es va requerir a l’empresa SAEM Enginyeria perquè
modifiqués el projecte segons les prescripcions que constaven a l’informe emès pel
tècnic municipal de data 16 de novembre on es recollien també aquelles indicades
per Sorea SA.
SAEM Enginyeria va presentar el projecte modificat en el mes de desembre de
2006.
El dia 17 de gener de 2007 l’enginyer municipal ha emès informe favorable envers
el projecte presentat en el mes de desembre on fa constar que s’ha esmenat
correctament tot allò requerit per decret de l’Alcaldia de 30 de novembre de 2006
L’enginyer municipal en el seu informe diu que cal donar trasllat del projecte als
Serveis Territorials del Departament de Salut per tal que emetin l’informe
preceptiu.
El projecte esmentat té la consideració d’obra ordinària i li és d’aplicació l’article
218 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i 9.3
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del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Atès allò assenyalat a l’article 219 de la Llei de règim local i municipal de Catalunya
i vistos els informes que figuren a l’expedient.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 11 vots a favor
de la Sra. Donado i dels Srs. Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Vega, Garcia,
Casado, Alsina, Segarra i Pasqual i amb 5 abstencions de la Sra. Lechuga i dels
senyors Bosch, Deulofeu, Mas i Negre, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte executiu de construcció d’un nou dipòsit
d’aigua potable de La Salle presentat per l’empresa SAEM Enginyeria, el
pressupost del qual puja la quantitat de 2.066.978,22 €.
2. Que s’exposi al públic el referit projecte per un termini de trenta dies i es
publiqui l’acord en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i a un dels diaris de major circulació de la província,
així com al tauler d'edictes de la corporació, durant el qual període es podran
formular reclamacions i al·legacions.
3. Sol·licitar als Serveis Territorials del Departament de Salut l’emissió de l’informe
previ.
~~~~~~~~~~
En aquest moment els regidors Sr. Garcia i Sr. Bosch abandonen temporalment la
sessió del Ple que es celebra per raó de possibles conflictes d’interessos en el punt
que a continuació es tractarà.
~~~~~~~~~~
5. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DEL SECTOR P-16 I DELS CONVENIS
URBANÍSTICS QUE LA SUSTENTEN.
Pren la paraula el Sr. Capote i explica que es porta a aprovació inicial una
modificació puntual del Pla general d’ordenació (PGO) referida al sector P-16
“Residencial Institut”, que ha de permetre la cessió anticipada d’un total de 9.641
m2 de terreny destinats a l’ampliació de l’Institut d’educació secundària (IES). Amb
aquesta modificació el sector P-16 s’amplia en gairebé 1 hectàrea més (passa de
11 a quasi 12 hectàrees). La Llei d’urbanisme estableix que les modificacions de
planejament urbanístic general han de reservar un 20% del sostre total per a
habitatges de protecció pública i un 10% per habitatges protegits en règim
concertat. Així, s’incrementa la densitat d’habitatges del sector, passant de 30
habitatges/Ha a 43 habitatges/Ha (abans en resultaven 330 habitatges totals i ara
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se’n podran construir quasi 600, dels quals 159 seran protegits, 80 concertats i 360
de renda lliure). Els espais lliures passen d’un 22 a un 30% i els equipaments d’un
6 a un 10%. En línies generals aquests són els paràmetres de la modificació que es
proposa.
Aquesta densitat d’habitatges, continua el Sr. Capote, no és gens exagerada si la
comparem amb la d’altres sectors residencials del municipi (40 habitatges/Ha al
“Residencial Esports” i 50 habitatges/Ha a “Les Torres”, “Pla de Palau” i “Pertegàs”.
Val a dir que des de l’equip de govern s’intenta que els habitatges de protecció
oficial no es localitzin tots en el mateix lloc, a efectes d’afavorir la cohesió social.
Intervé el Sr. Deulofeu i pregunta per quina raó s’ha optat per modificar tot un pla
parcial per incorporar un terreny que abans tenia la condició de rústic, enlloc de
seguir un procés de compra o, fins i tot, un procediment d’expropiació, si fos el cas.
El Sr. Capote respon que d’aquesta manera s’aconsegueix la cessió gratuïta d’un
terreny de gairebé una hectàrea de superfície, que permetrà l’ampliació de l’IES,
sense necessitat d’efectuar una despesa econòmica. També amb la modificació del
planejament del sector serà possible disposar de més habitatge social per a Sant
Celoni. Per aquests dos motius l’equip de govern ha considerat que aquesta era
l’opció idònia.
El Sr. Deulofeu diu que l’operació no és gratuïta, perquè la modificació del PGO
implicarà un increment de la concentració d’habitatges. Des del grup municipal de
CiU –diu- hem revisat l’expedient i la veritat és que no acabem de veure clar el
perquè d’aquesta modificació puntual. Tenim alguns dubtes, i durant el període
d’exposició pública examinarem l’expedient amb més detall i farem les consultes
oportunes. De moment el nostre vot és negatiu.
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que la modificació del PGO que es proposa
implica diversos avantatges: disposar gratuïtament d’un terreny per a l’ampliació
de l’IES, incrementar del 6 al 10% el sòl destinat a equipaments, passar del 22 al
30% de sòl per a espais lliures i, sobretot, s’havia de fer per adequar a la llei la
construcció d’habitatge protegit. Sense aquesta modificació del planejament res de
tot això no hauria estat factible. Si haguéssim optat per comprar els terrenys que
han de servir per a l’ampliació de l’IES, l’operació seria molt més costosa; si
haguéssim iniciat un expedient d’expropiació, podríem tenir moltes dificultats i
seria un procés molt més llarg. Hem cregut convenient no demorar-nos ara que
tenim el compromís del Departament d’Educació de tirar endavant el projecte
constructiu del nou institut, que per a nosaltres és bàsic. No podíem desaprofitar
l’ocasió, ara que la Generalitat ha acceptat de fer un institut nou, en comptes de
reformar l’actual com es volia fer temps enrere. Finalment, d’una vegada per totes
disposarem d’un centre d’educació secundària que serà referent a la comarca i al
Baix Montseny i podrem potenciar, per exemple, els cicles formatius.
D’altra banda –continua el Sr. alcalde- s’ha incrementat la densitat d’habitatges de
protecció oficial i règim concertat que es poden construir en aquest sector perquè
la normativa ens determina els paràmetres que han de tenir aquest tipus
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d’habitatges (no es poden construir, per exemple, habitatges socials de 100 ò 120
m2 de superfície, com sembla lògic). Segons els actuals models urbanístics, es
tendeix a un tipus de ciutat més compacta. En aquest cas, el sector “Residencial
Institut” tindrà continuïtat amb el sector “Residencial Esports” d’una manera
harmònica.
Intervé el Sr. Segarra per manifestar que, tal com ha dit el Sr. alcalde, es tracta
d’una oportunitat que cal aprofitar perquè amb aquesta modificació puntual del
PGO referida al sector “Residencial Institut” podem aconseguir 240 habitatges de
protecció oficial d’uns 70 m2 de superfície, a uns preus d’entre 1.300 i 1.500 €/m2,
que donaran a molts joves, i a la població en general, l’oportunitat de poder
independitzar-se i tenir un sostre digne a un preu assequible. Respecto –diu- la
decisió del grup municipal de CiU de votar negativament la proposta perquè tenen
dubtes que volen consultar, però jo els demanaria que valorin la possibilitat
d’abstenir-se (si no volen votar afirmativament) perquè serà bo per al poble.
Només per coherència...
El Sr. Deulofeu diu que el grup municipal de CiU comparteix la idea que cal
construir habitatge social i, des d’aquest punt de vista, el seu posicionament estaria
en la línia d’acceptar la modificació del planejament que es proposa. De la mateixa
manera, també entenem –diu- que cal un nou institut d’educació secundària
perquè l’actual té importants mancances d’infraestructura, perquè Sant Celoni està
creixent de forma ràpida i perquè existeixen unes necessitats educatives que cal
solventar. De tota manera, la revisió del PGO de l’any 1997 any potser hauria
d’haver previst la possibilitat d’afectar un terreny per a ubicar la construcció d’un
nou institut. També ens preguntem per què s’ha optat per aquesta finca (que està
en zona d’afectació del tren d’altra velocitat) i no una altra. D’entrada, ens sorprèn
i no entenem perquè s’ha de modificar tot un pla parcial per aquest motiu. No ho
acabem de veure clar. No obstant, estem d’acord en aprofitar la modificació
urbanística per poder construir més habitatge social. Agraïm la reflexió del Sr.
Segarra pel què fa al sentit del vot i, si bé no hi votarem a favor perquè hi ha
diversos aspectes que no ens queden prou clars, el posicionament del grup
municipal serà probablement l’abstenció.
Intervé el Sr. Pasqual i comenta que en el Ple d’avui sembla que s’hagi de
qüestionar tot... Tal com ha dit el Sr. alcalde, s’havia d’aprofitar aquesta
oportunitat. Però jo encara diria més: l’hem buscat nosaltres aquesta oportunitat.
Penso que l’equip de govern està “fent els deures” i s’estan planificant els
equipaments futurs, d’acord amb les previsions de creixement i les necessitats del
municipi. El Departament d’Educació s’ha compromès a construir-nos un nou
institut si nosaltres fèiem l’esforç de buscar el terreny. Per tant, estic molt content
del que s’ha fet des de l’equip de govern. No penso que es tracti d’una manca de
previsió; al contrari, penso que gràcies a aquest esforç, a la imaginació i al treball
dels tècnics, farem possible un nou institut i d’això n’hem d’estar tots molt
orgullosos, tant el govern com l’oposició. D’altra banda, és indiscutible la millora
que representarà per a Sant Celoni poder disposar d’aquesta quantitat tan
important d’habitatge protegit. Ha estat un esforç, tant tècnic com polític, molt bo
per al nostre municipi.
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El Sr. Deulofeu, dirigint-se al Sr. Pasqual, diu que si se’ls facilités més informació i
hi hagués més comunicació per part de l’equip de govern sobre allò que s’està
treballant (en comptes d’exposar-ho només a les Comissions informatives i
presentar-ho després al Ple), potser el grup de l’oposició tindria una visió diferent
de les coses. Però si no se’ns fa partícips, és lògic que tinguem dubtes sobre
determinades qüestions. El posicionament a l’hora del vot és una responsabilitat i,
si no ho veiem clar, pensem que no hem votar afirmativament; tot i que, quan les
coses s’expliquen, no dubtem a reconèixer els avantatges de la modificació que es
preveu fer en aquest pla parcial.
El Sr. alcalde indica que, tal com comentava el Sr. Pasqual, és important que quedi
molt clar que la modificació urbanística que es proposa ha estat una iniciativa
municipal molt positiva. I tothom ha d’entendre que, si no s’aprova aquesta
modificació, es perdrà la possibilitat de construir un important volum d’habitatge de
protecció oficial. Ja fa dies que es va celebrar la Comissió informativa i es va fer
amb molta antelació al dia del Ple perquè tothom es pogués mirar els expedients
amb tranquil·litat. També voldria destacar –diu- que el projecte de pla parcial del
sector “Residencial Institut” no contemplava el soterrament de la línia elèctrica
d’alta tensió que passa per la zona. A la modificació proposada s’inclou aquest
soterrament com una càrrega més a suportar. Segur que hi ha gent que discrepa
del model de poble que es desprèn d’aquest plantejament urbanístic, però
nosaltres creiem que s’ha de tendir cap a aquest model més compacte, però amb
més espais lliures per a la gent i de protecció de l’entorn natural, en coherència
amb els principis de sostenibilitat.
El Sr. Deulofeu diu que, si aquesta modificació del PGO es fa amb l’objectiu
fonamental d’incrementar l’habitatge social, probablement també es podrien fer
més modificacions urbanístiques en altres sectors del municipi amb el mateix
objectiu.
El Sr. secretari respon que l’habitatge social té una cotització en el mercat molt
més baixa que l’habitatge lliure. Si volguéssim modificar, en aquest sentit,
qualsevol altre polígon o sector dels que estant pendents d’execució a Sant Celoni,
que ja no són gaires, potser econòmicament no funcionarien. Probablement també
ens obligaríem a incrementar la densitat o la superfície del sector. Jo no sóc
l’arquitecte municipal –diu- i desconec tècnicament en quins sectors es podrien
aplicar criteris d’aquest tipus pel que fa a l’habitatge social. Els sectors o els
polígons són sistemes econòmics tancats i, per la documentació tècnica que figura
a l’expedient, la modificació que es proposa per al sector “Residencial Institut”
funciona.
El Sr. Deulofeu agraeix l’explicació del Sr. secretari i diu que el posicionament del
seu grup serà l’abstenció.
Després d’aquestes intervencions i,
Vista la proposta de modificació puntual del Pla general d’ordenació, aprovat
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definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de juny
de 1997, promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni, relativa al sector P-16
Residencial Institut.
El Pla general d’ordenació delimita el sector P-16 amb una superfície de 11 Ha,
establint un coeficient d’edificabilitat bruta del 0’50 m2st/m2, una densitat màxima
de 30 hab/Ha i unes cessions previstes per a sistemes que suposen un total del
43% del sector.
És voluntat d’aquest consistori l’ampliació de l’actual institut d’educació secundària
IES Baix Montseny, per tal d’atendre adequadament les necessitats educatives i
d’escolarització presents i futures dels ciutadans.
L’Ajuntament ha assolit una proposta de conveni urbanístic amb els propietaris del
sòl afectat per l’ampliació de l’IES, que motiva, en part, aquesta modificació
puntual, i que té per objecte la cessió anticipada d’un total de 9.641 m2 de terreny
que es qualificaran com a equipament públic i es destinaran a l’ampliació de
l’institut, mitjançant la delimitació d’un sector de sòl urbanitzable discontinu.
Amb la nova delimitació discontínua del P-16 Residencial Institut, el sector assoleix
una superfície total de 119.641 m2 de sòl urbanitzable.
L’acord amb la disposició transitòria segona i l’article 57.3 de la Llei d’Urbanisme,
les modificacions de planejament urbanístic general han de reservar el sòl
necessari per la construcció d’un 20% del sostre total per a habitatges de protecció
pública, i d’un 10% del sostre total per a habitatges protegits en règim concertat.
Per tal d’aconseguir superfícies útils adequades als règims d’habitatges protegit, és
necessari establir una doble densitat per aquest tipus d’habitatges, mitjançant
l’establiment d’una ràtio de 75 m2 de sostre per habitatge protegit, resultant així
un total de 159 habitatges protegits en règim general, i 80 habitatges protegits en
règim concertat.
La present proposta de modificació puntual localitza l’emplaçament concret de les
reserves de sòl per habitatge protegit, mitjançant la seva qualificació expressa del
sòl amb aquesta destinació, a través de les claus 3HPP (referida a l’habitatge
protegit en règim general) i 3HPC (referida a l’habitatge protegit en règim
concertat).
Aquesta localització afavoreix la cohesió social i evita la segregació territorial dels
ciutadans per raó de llur nivell de renda.
Pel que fa a l’habitatge de renda lliure, es proposa incrementar la seva densitat fins
assolir els 43 hab/Ha, resultant un total de 360 habitatges lliures, als efectes de
compatibilitzar les noves càrregues que s’imposen al sector.
Es compleixen amb escreix les reserves de sòl per a espais lliures i equipaments
que estableix l’article 94.3 de la Llei d’urbanisme en casos d’augment de densitat
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sense increment d’edificabilitat.
S’incrementen els percentatges de cessions per a sistemes, arribant a un total del
55% del sector; en el cas dels espais lliures públics es passa d’un 22% a un 30% i
en el cas dels equipaments, es passa d’un 6% a un 10%.
L’increment del percentatge de cessió per espais lliures suposa una menor ocupació
de sòl i una major cohesió social, a la vegada que també atorga una major qualitat
de vida.
La modificació puntual estableix com a criteri a seguir pel planejament derivat que
els espais lliures públics es disposaran garantint d'una banda l'atansament de la
zona de ribera del Pertegàs cap a l'interior del sector, i d'altra la consecució
d'espais lliures públics significatius a les zones centrals de la nova ordenació,
garantint així la seva funcionalitat.
La present proposta de modificació puntual estableix com a noves càrregues
urbanitzadores del sector, a banda de les que ja determina el planejament i la
legislació vigent, el soterrament de l’actual línia elèctrica de 132kV que travessa
l’àmbit en sentit est-oest i la implantació d’un carril destinat a bicicletes i vianants,
per tal de donar continuïtat a l’existent al Passeig del Pertegàs, i anar configurant
una anella en el municipi.
El soterrament de la línia elèctrica d’alta tensió s’ha d’executar conjuntament amb
el sector veí P-13 Can Giralt, i cadascun participarà en els costos que se’n derivin
en proporció al seu aprofitament urbanístic, resultant d’aquesta proposta que el
sector P-16 Residencial Institut assumirà un 66,22% sobre el total cost.
Obra a l’expedient un pressupost de soterrament de l’esmentada línia, emès per
Fecsa-Endesa.
La resta de paràmetres urbanístics del sector es mantenen inalterables.
La present proposta de modificació puntual s’adequa a allò que estableix l’article
118 del Reglament d’urbanisme, en quan a documentació i justificacions que ha de
contenir la memòria i documentació gràfica de l’instrument de planejament.
La memòria justifica la conveniència de la modificació i de les noves determinacions
que s’introdueixen, identifica i descriu les determinacions i normes objecte de
modificació, estableix les noves determinacions i noves normes que substitueixen
les precedents, i justifica el compliment de l’increment de reserves proporcionals
per a espais lliures públics i equipaments que disposa l’article 94.3 de la Llei
d’urbanisme.
La memòria també justifica la observança de l’objectiu del desenvolupament
urbanístic sostenible, i de les directrius per al planejament urbanístic, establerts als
articles 3 i 9 de la Llei d’Urbanisme.
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L’instrument de planejament també incorpora una memòria social que conté la
definició dels objectius de producció d’habitatge protegit en el sector.
Pel que fa referència als plànols d’informació i d’ordenació, s’han tingut en compte
les determinacions que contenen els articles 72 i 73 del Reglament d’Urbanisme.
D’acord amb allò que disposa l’article 105 del Reglament d’urbanisme, la present
modificació puntual no incorpora l’aprovació i publicació del programa de
participació ciutadana.
Pel que fa a la tramitació de la figura de planejament, d’acord amb l’article 83 de la
Llei d’urbanisme, correspon a l’Ajuntament de Sant Celoni, i concretament al ple de
dita corporació municipal, l’aprovació inicial i provisional de la modificació, d’acord
amb l’article 52.2.c) 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.
D’acord amb allò que estableix la disposició transitòria sisena de la Llei
d’urbanisme, la present proposta de modificació puntual es troba subjecta al tràmit
d’avaluació ambiental.
L’Ajuntament, amb data 19 d’octubre de 2006 va presentar al Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya un avanç d’aquesta
modificació puntual i un informe ambiental preliminar, als efectes d’obtenir el
document de referència, d’acord amb el que estableix l’article 115 del Reglament
d’urbanisme.
Ha transcorregut amb escreix el termini d’un mes que disposa l’article 115 del
Reglament i el Departament de Medi Ambient no ha resol envers la sol·licitud
presentada, pel que d’acord amb l’esmentat precepte, es poden continuar les
actuacions.
D’acord amb allò que estableix l’article 115 del Reglament d’Urbanisme, l’informe
de sostenibilitat ha de formar part de la documentació de l’instrument de
planejament, i un cop aprovat inicialment per part de l’Ajuntament, s’ha de
sotmetre a informació pública durant el termini de 45 dies, així com efectuar les
consultes que procedeixin, d’acord amb el document de referència.
D’acord amb el que estableixen els articles 25 i 26 del Reglament d’urbanisme,
quan els convenis urbanístics es refereixin a instruments de planejament han de
formar part de la documentació que integra la figura de planejament des de l’inici
del procediment, i també han de ser sotmesos al tràmit d’informació pública.
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més
llarg.
Simultàniament també cal efectuar les consultes que procedeixin als efectes
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d’elaborar la proposta de memòria ambiental, d’acord amb allò que estableix
l’article 115 del Decret 305/2006.
També simultàniament s’ha de concedir audiència als ajuntaments afectats l’àmbit
territorial dels quals confini amb el del municipi que és objecte del pla.
Posteriorment, l’Ajuntament haurà d’elaborar una proposta de memòria ambiental
en la qual, tenint en compte l’informe de sostenibilitat i el resultat de les consultes
efectuades, s’haurà de valorar la integració dels aspectes ambientals en la proposta
d’ordenació.
L’Ajuntament haurà de trametre la proposta de memòria ambiental al Departament
de Medi Ambient per la seva aprovació.
Un cop aprovada la memòria ambiental per part de l’òrgan competent, emesos els
informes sectorials corresponents i resoltes les al·legacions presentades, si s’escau,
l’Ajuntament podrà aprovar provisionalment la figura de planejament i trametre-la
a la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació
definitiva.
D’acord amb l’article 100 de la Llei d’urbanisme, les diverses figures de
planejament urbanístic l’aprovació definitiva de les quals correspon a la Generalitat
de Catalunya són executives a partir de la publicació en el DOGC de l’acord
d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques corresponents.
Respecte d’allò que disposa la disposició transitòria vuitena de la Llei d’urbanisme,
la normativa urbanística del pla general va ser publicada al DOGC núm. 4459, de
data 31 d’agost de 2005.
Vistos els informes obrants a l’expedient.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots a favor
de la Sra. Donado i dels Srs. Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Vega, Casado,
Alsina, Segarra i Pasqual i amb 5 abstencions de la Sra. Lechuga i dels senyors
Deulofeu, Mas, Cuminal i Negre, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal,
aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona en sessió de 18
de juny de 1997, relativa al sector P-16, promoguda per l’Ajuntament, així com els
dos convenis urbanístics que la proposen.
2. Disposar l’inici del tràmit d’informació pública per un termini de 45 dies, el qual
ha d’incloure el conveni urbanístic que proposa la present modificació, així com
l’informe de sostenibilitat ambiental, amb publicació d’anuncis al Diari Oficial o
Butlletí Oficial que correspongui i a un dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació en l’àmbit municipal.
Durant aquest termini, comptador a partir del dia següent al de la publicació de
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l’edicte en l’última de les publicacions, l’expedient romandrà de manifest a l’àrea
d’Entorn d’aquest Ajuntament (C/ Bruc, 26 de Sant Celoni), i els interessats podran
formular, per escrit, les recomanacions i suggeriments que considerin procedents.
3. Efectuar les consultes que resultin procedents per a l’elaboració de la memòria
ambiental corresponent.
4. Sol·licitar de forma simultània a la informació pública l’emissió d’informes als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes llevat que una disposició n’autoritzi un de més
llarg.
5. Comunicar l’aprovació inicial als Ajuntaments dels municipis limítrofes als
efectes d’audiència pel termini d’un mes.
6. D’acord amb el que disposa l’article 71.2 de la Llei d’urbanisme, suspendre
l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació
del règim urbanístic, pel termini d’un any, amb el benentès que un cop assolida
l’aprovació definitiva de la modificació puntual abans de l’esmentat termini la
suspensió quedarà extingida.
En documents annexos al present acord s’acompanyen els plànols on figuren
grafiats els àmbits objecte de la suspensió.
Atenent al que disposa l’article 102.4 del Reglament d’urbanisme, l’acord de
suspensió d’atorgament de llicències s’adopta amb la previsió de la possibilitat
d’atorgar aquelles que siguin fonamentades en el règim vigent i que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el
cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del
nou planejament una vegada definitivament aprovat.
~~~~~~~~~~
En finalitzar aquest punt de l’ordre de dia, els regidors Sr. Bosch i Sr. Garcia
s’incorporen de nou a la sessió del Ple que es celebra.
~~~~~~~~~~
6. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS
ACORDS D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER
MN. JACINT VERDAGUER.
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El Sr. secretari procedeix a llegir la part dispositiva de la proposta.
Pren la paraula el Sr. Capote i explica que s’ha fet una reunió general amb tots els
veïns del carrer Mossèn Jacint Verdaguer per explicar-los que, per desencallar el
tema de la urbanització del carrer, s’han redactat dos projectes tècnics diferenciats
i independents: el projecte d’obres d’urbanització pròpiament del carrer (que es
finançarà mitjançant contribucions especials, d’acord amb la sentència dictada pels
tribunals) i el projecte de condicionament com a aparcament de l’espai comprès
entre el carrer i el talús de RENFE (que serà assumit per l’Ajuntament en la seva
totalitat). Tot això es va explicar a la reunió i els veïns van decidir constituir una
comissió de seguiment de les obres.
El Sr. Bosch pregunta si els terrenys de RENFE han passat a ser propietat de
l’Ajuntament o, per contra, és pretén fer una inversió pública sobre una zona
privada.
El Sr. Capote respon que els terrenys continuen essent propietat de RENFE i per
expropiar-los la companyia ens demanava gairebé de 2 milions d’euros. Si es
tractés d’una quantitat més petita, potser haguéssim fet l’esforç d’adquirir-los...
Efectivament actuem sobre una zona que no és nostra, però que és d’ús públic ja
que constitueix l’aparcament dels usuaris del tren.
El Sr. Deulofeu manifesta que el grup municipal de CiU votarà a favor de la
proposta. Hem de recordar que, en aquest cas, els veïns van recórrer davant els
tribunals les contribucions especials que se’ls va imposar en el seu moment, i van
guanyar. Finalment resulta que l’Ajuntament actua davant de RENFE de manera
diferent a com actua davant dels propietaris particulars. Quan l’actuació afecta a
RENFE, l’Ajuntament n’assumeix el cost al 100%. I quan els afectats són els
ciutadans, se’ls fa pagar una part del cost de l’obra, que en aquest cas és del 30%.
No deixa de ser una certa discriminació. Puc entendre –diu- les dificultats de tractar
amb RENFE, però no entenc el plantejament que es va fer en un primer moment
quan l’Ajuntament, tant si com no, va voler imposar als veïns un percentatge de
finançament de les obres del 90%, que els veïns van recórrer davant els tribunals.
Ara, en canvi, a RENFE se la deixa estar. Crec que globalment queda una mica
trist...
El Sr. Capote diu que el projecte d’adequació de l’espai comprès entre el carrer
Mossèn Jacint Verdaguer i el talús de RENFE pretén habilitar una zona
d’estacionament per als usuaris del tren i, per tant, constitueix un servei que
l’Ajuntament ofereix als veïns de Sant Celoni. Realment la despesa d’aquest
projecte no és excessiva (bàsicament consisteix en asfaltar). Tothom és conscient
de la dificultat d’imposar contribucions especials a RENFE perquè aquestes
empreses tan poderoses acaben per no pagar mai. Potser el Sr. secretari ens pot
explicar aquestes dificultats...
El Sr. secretari explica que, en el seu moment, es va redactar un projecte tècnic
d’urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer que incloïa una part important de
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places d’aparcament per a vehicles. L’argument que van al·legar els veïns, i que va
prosperar davant els tribunals, era que el carrer constituïa un aparcament a
benefici de tota la població de Sant Celoni. Els tribunals van acceptar aquest
argument i van dictar sentència en el sentit que no es podien repercutir
contribucions especials. Ara s’ha optat per redactar dos projectes nous i
diferenciats. I s’ha de dir que en l’expedient de contribucions especials per al
finançament del projecte d’urbanització pròpiament del carrer, sí que hi ha dues
quotes que repercuteixen a RENFE, una d’11.000 € i una altra de 8.000 €. RENFE
pagarà per la meitat de carrer que llinda amb la seva propietat. L’únic que està fent
l’Ajuntament és adequar un aparcament sobre un terreny propietat de RENFE
perquè les dificultats d’entendre’s amb la companyia són moltes. Ens demanaven
2.700.000 € per expropiar-los el terreny, cosa que faria prohibitiva qualsevol
intervenció.
El Sr. alcalde diu que a la reunió amb els veïns ja es va explicar que en aquest nou
expedient de contribucions especials l’Ajuntament respectarà el percentatge que,
segons la sentència, han de pagar els propietaris de les finques, malgrat que, per
tractar-se d’un nou projecte, podia haver aplicat paràmetres diferents als ordenats
pels tribunals en el projecte anterior. Penso –diu- que s’ha trobat una bona solució,
que finalment deixarà endreçada aquella zona. Els veïns hi estan d’acord i des de
l’Ajuntament es farà l’esforç per fer-ho possible.
Després d’aquestes intervencions i,
En data 30 d’octubre de 2001 el Ple municipal va aprovar els acords provisionals
d’imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de
l’execució de les obres d’urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, entre
els carrers Dr. Fleming i Dr. Trueta.
Els acords provisionals, així com la resta de l’expedient, van estar exposats al
públic per un termini de 30 dies hàbils, prèvia inserció d’edictes al Butlletí Oficial de
la Província número 278 de 20 de novembre de 2001 i al diari “El Periódico” de 14
de novembre de 2001.
Durant el termini d’exposició pública es va interposar escrit d’al·legacions contra els
acords provisionals, escrit que va ser subscrit per la Sra. Victòria Domínguez
Martín, el Sr. Manuel Montané Guasch, el Sr. Martí Cucurella Cruixent, el Sr. David
Pertegal Méndez en representació de la comunitat de propietaris del carrer
Vallgorguina 12 de Sant Celoni i el Sr. Pere Pou Monrabà actuant com a
administrador únic de la mercantil Temape SL.
El Ple de la corporació, en sessió de 26 de febrer de 2002, va resoldre les
al·legacions presentades tot desestimant-les i va aprovar definitivament els acords
d’imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de les obres
d’urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, entre els carrers Dr. Fleming i
Dr. Trueta
L’acord d’imposició i ordenació definitivament aprovat es va publicar al Butlletí
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Oficial de la Província número 230, annex I, de 25 de setembre de 2002.
Notificats els acords definitius als subjectes afectats pel tribut, es van interposar
diversos recursos de reposició en contra d’ells, els quals es resolgueren en la seva
totalitat de manera expressa.
En contra dels acords resolutoris dels diversos recursos de reposició els interessats
que ho consideraren escaient van interposar el corresponent recurs contenciós
administratiu, que va donar com a resultat la sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu número 6 de Barcelona que anul·là totalment els acords d’imposició i
ordenació del tribut.
Notificada a aquest ajuntament la sentència anul·latòria s’interposà recurs
d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el qual el resolgué
per sentència número 163/2006 de data 16 de febrer de 2006, revocant
parcialment la sentència d’instància excloent de la base imposable la partida
corresponent al clavegueram, així com considerant que el percentatge de costos a
repercutir pel tribut ha de ser del 30% del cost suportat per l’Administració.
A la vista de l’expedient i de la configuració de les obres es considerà necessari
procedir a revisar el projecte que les defineix, de tal manera que ha estat redactat
nou projecte que recull una nova ordenació de l’espai amb una reducció substancial
dels costos. El projecte ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local,
òrgan competent a l’ensems, i exposat al públic pel termini legalment preceptiu
mitjançant la inserció dels edictes corresponents al Butlletí Oficial de la Província
número 308 de 26 de desembre de 2006 i el tauler d’edictes de la corporació, i
aprovat de manera definitiva per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de
febrer de 2007.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del contenciós administratiu,
secció Tercera, va dictar sentència de 4 de maig de 2006 en relació al requeriment
formal de l’Ajuntament de Sant Celoni als Srs. Joan Pou Huix i Antoni Pou Huix a
fer efectiva la quantitat de 165.398,87 € en concepte de costos d’urbanització del
carrer Mossèn Jacint Verdaguer, a raó d’un conveni urbanístic signat l’any 1982,
resolent excloure en la seva quantificació el sistema de recollida i evacuació
d’aigües pluvials i residuals. El cost especificat correspon al projecte primitiu,
d’acord amb l’actual el cost ha estat reduït a 114.956,55 €. D’aquesta quantitat
han estat excloses les partides corresponents al clavegueram per estar així declarat
per sentència judicial.
El conveni esmentat porta causa de la
Mossèn Jacint Verdaguer números 4B,
que es percebin dels Srs. Pou Huix
d’urbanització corresponents a aquests
se no subjectes.

construcció dels habitatges situats al carrer
4C, 4D i 4E, per la qual cosa les quantitats
han d’imputar-se integrament als costos
immobles, per la qual cosa han de declarar-

Procedeix a la modificació dels acords d’imposició i ordenació de les contribucions
especials per al finançament de les obres d’urbanització del carrer Mossèn Jacint
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Verdaguer, de tal manera que es tinguin en compte els nous costos derivats del
nou projecte aprovat, així com els pronunciaments de la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya citada anteriorment.
De conformitat amb l’anterior, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
1. Modificar els acords d’imposició i ordenació de les contribucions especials per al
finançament de les obres d’urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, entre
els carrers Dr. Fleming i Dr. Trueta, de tal manera que la seva ordenació passarà a
ser la següent:
a) El cost suportat per l’Administració serà de 153.565,32 €, d’acord amb el
següent detall:
Cost d’execució de les obres per contracta .............................. 197.736,54
Partida corresponent al clavegueram que es suprimeix .............- 44.171,23
Redacció de projecte ...................................................................... 0,00
Direcció d’obra .............................................................................. 0,00
Adquisició de sòl ............................................................................ 0,00
Total cost suportat ............................................................... 153.565,32

€
€
€
€
€
€

b) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d’un 30% del cost suportat per
l’Administració, és a dir 46.069,60 €, que constituirà la base imposable del tribut.
c) Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la quantitat esmentada són:
50% metres lineals de façana dels immobles.
50% volum edificable.
2. Advertir que els costos anteriorment expressats tenen caràcter de mera previsió
i que en base a allò preceptuat a la Llei d’hisendes locals poden patir variacions a
l’alça o baixa en funció del cost efectiu de les obres i serveis.
3. Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions especials les persones
físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general
tributària especialment beneficiades per la realització de les obres, tenint la
consideració de persones especialment beneficiades els propietaris dels béns
immobles afectats per l’execució del projecte. Subjectes passius que es relacionen
a continuació, juntament amb les seves quotes provisionals:

CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
DEL CARRER MOSSÈN JACINT VERDAGUER, ENTRE ELS CARRERS DOCTOR FLÈMING
I DOCTOR TRUETA
1. ESTABLIMENT I DISTRIBUCIÓ GENERAL DE LES CÀRREGUES
Pressupost de contracte total

153.565,32
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Redacció projecte
Direcció d'obra
Adquisició de sòl
TOTAL

153.565,32

AJUNTAMENT

70%

107.495,72

RESTA DE VEÏNS

30%

46.069,60

2. DISTRIBUCIÓ DETALLADA DE CÀRREGUES VEÏNS SUBJECTES AL TRIBUT:
Propietari
Solar Façana Volum
Cost
Finca
(m2) (ml)
edificable (€)
(m3)
Dr. Trueta 67

Montserrat Puig Cardona i 5

226

11,20

263,85

2.272,99

Mn. J. Verdaguer 1

Montserrat Berenguer Magem

366

25,44

660,72

5.501,47

Mn. J. Verdaguer 1b

RENFE

716

28,67

1209,95

8.765,45

Via

RENFE

0

155,00

0,00 11.325,24

Dr. Trueta 65

Victoria Domínguez Martín

68

16,70

102,00

1.782,54

Dr. Trueta 63

Victoria Domínguez Martin

113

11,10

169,50

1.745,51

Dr. Trueta 61

Victoria Domínguez Martin

165

12,50

257,25

2.331,56

Vallgorguina 12

Comunitat de propietaris

298

7,65

506,50

3.351,37

Vallgorguina 9

Manuel Montané Guasch

428

24,50

620,05

5.208,55

273

22,50

388,33

3.784,92

Dr. Fleming 14
Martí Cucurella Cruixent i 1
Amèriques - Mn. J. Joan Pou Huix i Antoni Pou
Verdaguer
Huix
Totals

0,00
315,26

4178,15 46.069,60

COMUNITAT DE PROPIETARIS VALLGORGUINA 12
Coeficient de
Cost
participació
(€)
(%)

Propietari

Finca

Montserrat Dorca Cantal

B-1

12,47

417,92

Dolores Ducròs Gesti

B-2

17,63

590,85

Silvia Purificación Rocha i Oscar Muñoz Cuenca

1-1

15,94

534,21

Míriam Merchan Rodríguez

1-2

13,46

451,09

Gabriel Merino Miró

2-1

15,94

534,21

David Pertegal Méndez

2-2

13,46

451,09

Alerce Edificios y Obras SL
Total

11,10

372,00

100

3.351,37

4. Determinar que els propietaris dels immobles situats edificis carrer Mn. Jacint
Verdaguer números 4B, 4C, 4D i 4E resten no subjecte al tribut, atès que els costos
d’urbanització corresponents a aquests immobles, són de càrrec dels Srs. Joan Pou
i Huix i Antoni Pou i Huix en compliment del conveni urbanístics signat en el seu dia
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pel qual es fan càrrec de la urbanització íntegra de la part de vial corresponent
excloses les partides corresponents a clavegueram que són de càrrec del municipi
per estar així declarat per sentència judicial.
5. Facultar la Junta de Govern local per a la pràctica i aprovació de les liquidacions
resultants d'aquest acord, així com per a la resolució d’eventuals recursos
administratius, de qualsevol tipus que aquests siguin, un cop aprovat
definitivament aquest acord.
6. Remetre’s, en allò que no estigui previst en aquest acord i en aplicació de
l’article 34.3 de la Llei d’hisendes locals, a l’Ordenança general de contribucions
especials vigent al municipi de Sant Celoni.
7. Acordar l’exigència per avançat del pagament de les contribucions especials en
funció del cost previst, en base a l’article 33.2 de la Llei d’hisendes locals, un cop
els acords d’imposició i ordenació hagin estat adoptats de manera definitiva.
8. Sotmetre l’expedient a informació pública per termini de trenta dies mitjançant
edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels de major
difusió de la província i al tauler d’anuncis de la Corporació.
9. Declarar que en cas de no formulació de reclamacions en el període
d’informació pública l’acord esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.
10. Advertir els propietaris afectats de què podran constituir l’associació
administrativa de contribuents en els termes i als efectes d’allò que disposen els
articles 36 i 37 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.
11. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui
signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.
7. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE DUES PARCEL·LES DE LA
BATLLÒRIA SUBHASTADES PER L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.
El Sr. secretari procedeix a llegir la part dispositiva de la proposta.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu per manifestar que el seu grup hi votarà en contra,
tal i com es va posicionar quan es va portar al Ple la convocatòria de la subhasta.
El Sr. Capote explica que en anys passats l’Ajuntament ha subhastat altres
parcel·les sense fer distinció si són de Sant Celoni o de la Batllòria, de la mateixa
manera que es posen en funcionament nous equipaments tan aquí com allà. En
aquest cas, es tracta de dues parcel·les que s’han obtingut com a resultat d’un
conveni signat amb la mercantil INACSA i que no tenen cap finalitat d’interès
públic. Senzillament la subhasta s’ha fet per obtenir recursos econòmics destinats a
fer inversió, i es dóna la paradoxa que dels 5,5 milions d’euros que s’obtindran per
la venda d’aquestes parcel·les, 3,7 milions d’euros retornaran a la Batllòria perquè
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es destinaran a inversions previstes per als propers dos anys: la construcció del
pont sobre la Tordera, l’accés per a vianants a l’estació de Gualba, l’adequació del
safareig, la urbanització de la plaça del carrer Tordera, la urbanització del carrer
Breda i la construcció del futur pavelló. És una dada prou important que voldria que
tothom tingués present.
Després d’aquestes intervencions i,
L’Ajuntament de Sant Celoni, en virtut d’un conveni urbanístic signat amb la
mercantil INACSA, disposa dels següents béns immobles:
a) Parcel·la de 1.254 m2 situada al carrer Lluís Companys cantonada amb el carrer
Bellavista de la Batllòria, en terme municipal de Sant Celoni.
b) Parcel·la de 785 m2 situada al carrer Bellavista de la Batllòria, en terme
municipal de Sant Celoni.
Ambdues parcel·les de propietat municipal es troben qualificades com a béns
patrimonials, sense que en l'actualitat compleixin cap finalitat d'interès públic o
social, motiu pel qual poden ser alienades.
L’Alcaldia va redactar una memòria justificant la conveniència i oportunitat de
procedir a la venda dels béns patrimonials esmentats, a fi d'obtenir recursos per a
la realització de diverses inversions i per al finançament del pressupost general
d'aquesta corporació per al present exercici econòmic.
Als efectes, l’arquitecte municipal va valorar econòmicament ambdues parcel·les,
fixant les quantitats següents:
a) Parcel·la de 1.254 m2 (C/ Lluís Companys – C/ Bellavista) .......... 3.382.376,58 €
b) Parcel·la de 785 m2 (C/ Bellavista) ........................................... 2.117.356,95 €
En data 27 de juliol de 2006 el Ple municipal va aprovar l’alienació, mitjançant
subhasta pública d’aquestes parcel·les i va aprovar el plec de clàusules econòmicoadministratives particulars regulador de la subhasta, disposant la seva exposició
pública durant un termini mínim de vint dies, prèvia publicació del corresponent
edicte.
Publicat aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província número 287 del dia 1 de
desembre de 2006, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4774 del
dia 4 de desembre 2006 i al tauler d’anuncis de la Corporació, no s’ha rebut a
l’Ajuntament de Sant Celoni cap al·legació al respecte.
D’altra banda, atès que la quantitat total supera el 25% dels recursos ordinaris del
pressupost consolidat de la corporació, conforme estableix l’article 40.1.c) del
Reglament del patrimoni dels ens locals, es va donar compte de la tramitació de
l’expedient a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya.
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En data 27 de setembre de 2006 es va rebre informe de la Direcció General
d’Administració Local, favorable a l’alienació de les referides parcel·les.
Finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes, s’ha presentat una única
proposta, corresponent a la mercantil PROMOCIONES INMOBILIARIAS MENGUAL
BENITO SL, que ha presentat opció de compra per a les dues parcel·les objecte de
la subhasta.
En data 3 de gener de 2006 la mesa de contractació ha procedit a l’obertura de les
pliques, amb els següents resultats:
Parcel·la de 1.254 m2 (C/ Lluís Companys – C/ Bellavista)
Preu de licitació
3.382.376,58 €, IVA no inclòs
Preu ofertat
3.382.380,00 €, IVA no inclòs
Parcel·la de 785 m2 (C/ Bellavista)
Preu de licitació
Preu ofertat

2.117.356,95 €, IVA no inclòs
2.117.360,00 €, IVA no inclòs

La mesa ha adjudicat provisionalment ambdues parcel·les a la mercantil
PROMOCIONES INMOBILIARIAS MENGUAL BENITO SL per les quantitats ofertades
a la subhasta, havent de ser el Ple municipal qui procedeixi a l’adjudicació definitiva
en el termini màxim de dos mesos.
En data 12 de gener de 2007 l’adjudicatari ha presentat la garantia definitiva
equivalent al 4% del preu d’adjudicació de les parcel·les i la resta de documentació
que li ha estat requerida.
A la vista d’aquests antecedents, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per 11 vots a favor de la Sra. Donado i dels Srs. Castaño, Arenas,
Capote, Bueno, Vega, Garcia, Casado, Alsina, Segarra i Pasqual i amb 6 vots en
contra de la Sra. Lechuga i dels senyors Bosch, Deulofeu, Mas, Cuminal i Negre, el
Ple municipal ACORDA:
1. Adjudicar definitivament a PROMOCIONES INMOBILIARIAS MENGUAL BENITO
SL la parcel·la de 1.254 m2 situada al carrer Lluís Companys cantonada amb el
carrer Bellavista de la Batllòria, en terme municipal de Sant Celoni, per la quantitat
de 3.382.380 €, IVA no inclòs.
2. Adjudicar definitivament a PROMOCIONES INMOBILIARIAS MENGUAL BENITO
SL la parcel·la de 785 m2 situada al carrer Bellavista de la Batllòria, en terme
municipal de Sant Celoni, per la quantitat de 2.117.360 €, IVA no inclòs.
3. Autoritzar el senyor alcalde per a procedeixi a la signatura dels documents
necessaris, incloses les escriptures públiques, per fer efectiva la venda de les
referides parcel·les.
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4. Notificar aquests acords als interessats, amb expressió dels recursos a què
tinguin dret.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, QUE
COMPRÈN ELS PLECS DE CLÀUSULES D’EXPLOTACIÓ I ADMINISTRATIVES
PARTICULARS, DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE.
Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que ja ha passat un temps raonable des de
l’adjudicació de l’actual contracte de concessió del servei d’aigua potable a SOREA
SA, i ara cal afrontar una nova etapa. En data 2 de novembre de 2006 el Ple
municipal ja va aprovar un estudi de viabilitat econòmica i financera, previ a
l’expedient de contractació que avui es porta al Ple, que recull tot un seguit de
propostes d’inversions en la xarxa de distribució i d’emmagatzematge d’aigua a
Sant Celoni que s’han de planificar durant els propers anys. D’acord amb el Plec de
clàusules regulador del nou contracte, aquestes inversions (que ascendeixen a més
de 10 milions d’euros), s’executaran per fases i tindran repercussió en les tarifes
del servei d’una manera paulatina i assumible. El servei d’aigua potable a Sant
Celoni no constitueix una problemàtica en el present, però cal planificar de cara al
futur i preveure que el subministrament d’aigua a la població de Sant Celoni en els
propers 15 ò 20 anys estigui garantit.
Intervé el Sr. Mas per fer algunes reflexions sobre la gestió del servei d’aigua a
Sant Celoni durant els darrers 10 anys. En aquest temps –diu- creiem que no s’ha
tingut una cura correcta del manteniment de la infraestructura de l’aigua de Sant
Celoni i la Batllòria, com ho diuen els mateixos tècnics municipals. Així, l’estudi de
viabilitat econòmica i financera de les millores a realitzar al servei d’abastament
d’aigua potable a Sant Celoni diu respecte del dipòsit de la Salle que “l’estat de
conservació és dolent”, respecte del dipòsit del Virgili que “la parcel·la no té tanca
protectora i es troba en mal estat de conservació”; a l’apartat d’estadística
d’avaries, es diu que l’any 2004 es van produir 228 avaries, el 96,5 % de les quals
van ser causades pel desgast i l’envelliment, entre altres causes. La problemàtica
actual del servei que posa de manifest l’estudi esmentat diu, sobre l’adequació de
la xarxa de distribució, que hi ha zones amb poca pressió d’aigua però que la
connexió amb el nou dipòsit del turó ha d’anar acompanyada, i per tant no és
possible fer-ho d’una forma immediata, d’una renovació de les canonades perquè
moltes no podrien suportar aquestes noves pressions. I, continua dient l’estudi que
“es requereixen adequacions d’algunes de les instal·lacions a la normativa
sanitària”.
Cal reconèixer, però, que el Plec de clàusules que ha de regular el nou contracte
representa una millora respecte de les condicions del contracte actual. Malgrat tot,
no s’entén perquè en el Plec figura que s’haurà de revertir a SOREA SA la quantitat
de 340.374,60 € per tota una sèrie d’inversions, en el cas que aquesta no resulti
adjudicatària del servei. Nosaltres pensem que no es tracta d’inversions sinó de
simples actuacions de manteniment de la xarxa d’aigua. Això ens fa pensar –diuque la incapacitat d’actuar en els darrers 10 anys en el manteniment de la xarxa
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d’aigua, ens costarà ara 340.000 €. Ens preocupa aquest fet i volem demanar-ne
explicacions. Per tant, amb aquests antecedents, la valoració de la gestió feta en el
servei de l’aigua en aquests últims anys seria clarament negativa. L’equip de
govern hauria d’admetre que les coses s’han fet malament perquè en el Plec de
clàusules pel nou període de concessió s’inclouen les inversions que heu estat
incapaços de fer en aquests 10 anys. A més, és tan evident que calia fer aquestes
inversions que obligueu al nou concessionari a executar-ne el 50% de les previstes
per als propers 20 anys en els primers 2 anys. No deixa de ser una admissió de
culpabilitat... En tot cas, volem entendre per què cal pagar aquests 340.000 € i
demanem que se’ns expliquin els motius.
També volem proposar a l’equip de govern –continua el Sr. Mas- la creació d’una
comissió de seguiment del servei de l’aigua, des d’ara fins a l’adjudicació del
contracte, per poder participar en aquest procés i contribuir amb les nostres
aportacions, atès que el contracte tindrà una durada de 20 anys i els grups polítics
que formen l’actual equip de govern podrien no ser-hi d’aquí a 20 anys. Per tant,
amb aquesta petició sobre la taula i a l’espera que se’ns aclareixi la qüestió que
hem plantejat, el nostre vot serà d’abstenció.
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que el grup municipal de CiU ha disposat de
bastants dies per mirar-se l’expedient, parlar amb els tècnics i aclarir els dubtes
que tinguessin. No sé –diu- si això s’ha fet o no, però la interpretació feta pel Sr.
Mas sobre que no s’ha tingut prou cura de les instal·lacions, per mi no reflecteix la
realitat. Quan l’informe tècnic de l’estudi de viabilitat econòmica i financera diu, per
exemple, que l’estat de conservació del dipòsit de la Salle és dolent, hem de pensar
que es tracta d’un dipòsit construït l’any 1931, que ha patit un desgast en els
materials (al·luminosi) i que per això s’ha decidit fer-lo nou. No obstant, s’ha
comprovat que el vas del dipòsit no té cap tipus de pèrdua, malgrat que el grup
municipal de CiU afirmi el contrari a la premsa. Determinades afirmacions s’haurien
de consultar abans amb els tècnics pertinents...
A Sant Celoni l’any 1990 érem uns 12.600 habitants i ara en som gairebé 16.000.
La població ha crescut més del 20%, però en canvi la capacitat d’emmagatzematge
dels dipòsits d’aigua ha augmentat més del 350%. És a dir, realment s’ha fet una
inversió important perquè des de l’any 1962, en que es va fer un dipòsit de 80 m3
al Virgili, no s’havia fet res més fins l’any 1991 en què es va posar en marxa la
construcció del nou dipòsit del turó de la Mare de Déu del Puig. Per poder resistir la
pressió d’aigua procedent d’aquest nou dipòsit, en el nou Plec de clàusules està
previst canviar les canonades de conducció durant els propers anys, amb una
inversió de 10 milions d’euros. Això ja s’ha fet en aquells carrers recentment
urbanitzats, com ara el carrer Major de Dalt, i ha permès que les cases puguin
prescindir de dipòsits i bombes d’impulsió. També s’ha de dir que la quantitat
d’avaries que s’han produït és important, però la majoria han estat en ramals que
l’Ajuntament ha passat a gestionar recentment, com ara a la Batllòria o a les
urbanitzacions del Montnegre. De tota manera, s’ha de dir que el rendiment de la
xarxa d’aigua potable de Sant Celoni és del 79%, quan la mitjana de rendiment
dels abastaments catalans està al voltant del 75%, tal i com ens ha explicat el Sr.
Gabriel Borràs, director de l’àrea de planificació per a l’ús sostenible de l’aigua de
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l’Agència Catalana de l’Aigua. Això no vol dir que a Sant Celoni es perdi físicament
un 21% de l’aigua en forma de fuita, com alguns afirmen, perquè aquest
percentatge inclou altres conceptes, en especial els subcontatges domèstics. Seria
bo que no es diguessin les coses a mitges... Es inqüestionable que en els darrers
10 anys s’ha fet un esforç important a nivell de la gestió de l’aigua i així ho
manifesta la població. A l’enquesta feta fa pocs mesos per la Diputació de
Barcelona, els ciutadans no esmenten que l’aigua constitueixi cap problema a Sant
Celoni. Però això la gent no en parla d’aquest tema. No vulguem veure dificultats
allò on no n’hi ha... En definitiva s’ha fet un salt qualitatiu important en aquest
servei. Recordem que, a més de no ser un problema per a la nostra vila, s’ha pogut
connectar amb la xarxa d’aigua de la Batllòria, s’ha connectat també amb les
urbanitzacions (que abans només tenien aigua de pous), s’ha connectat amb el
municipi de Riells i Viabrea per subministrar-los aigua en períodes de sequera,
també s’ha fet una connexió d’urgència amb Santa Maria de Palautordera i ara
s’està fent una canonada per donar aigua a Campins. En definitiva, el canvi és
substancial. De tota manera no ens podem adormir, s’han de continuar fent
previsions de futur i per això el nou Plec de clàusules contempla un seguit
d’inversions que es creuen necessàries per als propers 20 anys.
Pren la paraula el Sr. Segarra per referir-se a la informació sobre el tema de l’aigua
que va aparèixer publicada a la revista “L’actualitat del Baix Montseny”. Jo –diuvaig contestar un escrit del Sr. Deulofeu en què parlava de milions de litres d’aigua
que es perdien del dipòsit de la Salle i li vaig brindar l’oportunitat de presentar
davant l’Ajuntament les idees que tingués per millorar, perquè sempre considero
benvinguda qualsevol proposta que ens permeti avançar. Per això, quan el Sr. Mas
ha parlat de la mala gestió d’aquests darrers 10 anys, haig de dir-li que nosaltres
procurem millorar mica en mica cada dia i que no cal esperar que es constitueixi
una comissió de seguiment per aportar qualsevol proposta que sigui bona per al
poble i que hagi de servir per millorar la xarxa i la qualitat de vida dels nostres
conciutadans.
Intervé el Sr. Mas i diu que, després de 18 anys governant, se li ha de reconèixer
al Sr. alcalde la seva habilitat per desviar temes i no respondre a les qüestions que
se li plantegen, com ara la creació d’una comissió de seguiment per controlar
l’adjudicació del contracte per a la gestió de l’aigua. Volem treballar conjuntament
–diu- amb l’equip de govern per millorar el Plec de clàusules durant el període
d’exposició pública que ara s’obrirà, i pensem que la comissió és un bon marc per
fer-ho perquè t’obliga a reunir-te amb una certa periodicitat, més enllà de la
dinàmica de partits, pensant en el bé del poble en un servei tan bàsic i d’un interès
general tan gran com és l’aigua. Espero que se’m contesti a l’oferiment de creació
d’una comissió de seguiment i, en tot cas, només voldria dir que, malgrat que Sant
Celoni tingui un rendiment de la xarxa d’aigua superior a la mitjana de rendiment
d’altres municipis, això no significa que estiguem bé, perquè ho hem d’oblidar que
estem desaprofitant més d’un 20% de l’aigua del dipòsit.
El Sr. alcalde reitera que pel dipòsit de la Salle no es perd gens d’aigua.
El Sr. Mas respon que, aleshores, d’algun lloc procedeixen les pèrdues d’aigua. I bé
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que s’han fet 228 reparacions a la xarxa d’aigua per falta de manteniment; i val a
dir que quan les avaries s’han produït en cap de setmana a vegades han tardat dos
dies a ser reparades, amb tota l’aigua corrent pel carrer... El manteniment de la
xarxa d’aigua hauria de ser constant, i no haurien de ser els veïns qui el financessin
mitjançant contribucions especials. Si la solució és que paguin els veïns, ja ho
podríem haver fet abans... En tot cas, demano que se’m contesti a la petició de
creació d’una comissió de seguiment. Nosaltres ens abstindrem en la votació, amb
la voluntat de poder votar a favor de la proposta d’adjudicació del contracte, si
se’ns permet aportar les nostres propostes.
Intervé novament el Sr. alcalde i diu que, d’entrada, no hi ha cap inconvenient en
crear aquesta comissió. La transparència de l’equip de govern és total. I també
voldria aclarir que l’informe que ens ha arribat de l’Agència Catalana de l’Aigua diu
que el rendiment menor d’una xarxa d’aigua es considera el 70%, el mitjà el 75% i
el major el 80% de promig. El rendiment de la xarxa d’aigua de Sant Celoni és del
80%. En aquest darrer cas es considera que les fuites d’aigua són degudes en un
7% a petites pèrdues en les juntes i les escomeses, i entre un 14 i 17% al
subcontatge (això significa que en llocs amb poca pressió, l’aigua entra molt
lentament i no fa moure el comptador, com està demostrat científicament). És a
dir, la fuita d’aigua és molt poc significativa. I per tan hem de tenir clar que quan
es diu que el rendiment de la xarxa d’aigua és del 80% no significa que se’n perdi
el 20%, sinó que especialment es degut a un problema de subcontatge dels
comptadors. Cal que ho tinguem clar. Es bo informar-se bé abans de llançar
afirmacions... Penso que si aprovem aquest Plec de clàusules estarem donant un
salt qualitatiu important perquè s’hi contempla la substitució de part de la xarxa
d’aigua actual fer fases, per evitar les mínimes molèsties als veïns, tot amb
l’objectiu de millorar el subministrament i la pressió de l’aigua a Sant Celoni.
Per tant –conclou el Sr. alcalde- no tenim cap objecció a la creació d’aquesta
comissió de seguiment per a l’adjudicació del nou contracte de l’aigua, es faran les
reunions que calgui per tal d’encertar amb l’empresa adjudicatària de la concessió
i, si cal rectificar algun aspecte del Plec de clàusules, es farà. Creiem que és un bon
plec i que millora en molt l’anterior. Segur que anirà en benefici d’una concessió
millor i d’un servei més bo, que és el què ens interessa a tots.
Després d’aquestes intervencions i,
En data 5 de setembre de 2006 ha estat emès informe de l’Àrea d’Entorn
d’aquest Ajuntament en el que es posa de manifest la situació de l’actual servei
d’abastament i distribució d’aigua potable.
En el document es diu que les previsions demogràfiques preses en consideració per
a la redacció del Pla director d’abastament d’aigua potable per a consum humà de
demanda d’aigua era de 13.572 habitants per a l’any 2010, quan a data actual ja
s’han superat els 16.000 habitants.
També es fa una detallada anàlisi de les diverses captacions d’aigua de què disposa
el municipi i de la seva capacitat per a fer front a la demanda futura d’aigua, així
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com la necessitat de procedir a implantar sistemes de control de la qualitat
sanitària de l’aigua que garanteixin el compliment del Reial Decret 140/2003, de 7
de febrer, dins el seu termini de carència.
Conclou el tècnic municipal que és necessari procedir a redactar un avantprojecte
que determini i quantifiqui l’abast de les obres i instal·lacions necessàries per tal
d’adequar les ja existents a la nova legislació, així com també la redacció d’un nou
plec que contempli el finançament necessari de les inversions que resultin de
l’avantprojecte i estudi econòmic i financer esmentat. Principalment per a fer front
a les quantioses obres necessàries per al condicionament de les xarxes i la
construcció d’una estació de tractament d’aigua potable (ETAP).
El plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte actualment
vigent, prorrogat fins el 23 de novembre de 2008, no contempla la possibilitat de
realitzar aquestes obres, ni tampoc el cost probable de les inversions citades
anteriorment seria assumible dins l’actual contracte, per la qual cosa és necessari
procedir a replantejar la gestió del servei de tal manera que s’adapti a la necessitat
actual del municipi.
Aquestes circumstàncies han portar a que l’Ajuntament de Sant Celoni redactés un
estudi de viabilitat econòmica i financera previ a la incoació del corresponent
expedient de contractació per a la gestió indirecta del servei per la modalitat de
concessió, tot de conformitat amb l’article 158.2 i concordants del Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques. Aquest estudi ha estat aprovat
definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 2 de novembre de
2006.
Per altra banda, per sentència 210, dictada el 4 de març de 1998 per la secció
cinquena de la Sala del contenciós administratiu, amb seu a Barcelona, del Tribunal
Superior de Justícia de Barcelona, recaiguda en recurs número 76/1994, sobre el
contracte de subministrament d’aigües, confirmada per sentència del Tribunal
Suprem de 2 d’abril de 2004 recaiguda en recurs de cassació número 6171/1998,
es va anul·lar l’acord del Ple de la corporació de l’Ajuntament de Sant Celoni de
data 28 d’octubre de 1993, pel qual es va adjudicar la concessió del servei de
subministrament d’aigua potable i d’ús domèstic.
La sentència també va declarar el dret de la societat recorrent a que es resolgués
el concurs en favor de la Unió Temporal d’empreses formada per la mercantil
Gestión y Técnicas del Agua SA i la companyia de nacionalitat francesa SAUR.
En l’actualitat es duu a terme la fase d’execució de la sentència referida, que es
substancia en la secció cinquena de la Sala del contenciós administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que és pendent d’un pronunciament.
Com sigui, la situació actual del servei fa necessari procedir a preparar un nou
contracte als efectes de dimensionar les seves condicions a la nova realitat del
municipi, tant present com futura, a la qual no es pot donar resposta amb el
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contracte adjudicat amb data 28 d’octubre de 1993, ni tampoc amb una
modificació del mateix, per superar el nou plantejament en molt les possibilitats
d’aquesta figura jurídica i també perquè el contracte actual està declarat nul.
Es considera necessària a l’interès públic municipal la incoació d’un nou contracte,
a la vegada que també és necessari el compliment de les sentències recaigudes en
els seus estrictes termes i en els que resulti de la seva fase d’execució judicial.
Atesos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals, en especial la
referència a l’article 217.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
D’acord amb tot l’anterior, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per 11 vots a favor de la Sra. Donado i dels Srs. Castaño, Arenas,
Capote, Bueno, Vega, Garcia, Casado, Alsina, Segarra i Pasqual i amb 6
abstencions de la Sra. Lechuga i dels senyors Bosch, Deulofeu, Mas, Cuminal i
Negre, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant licitació pel sistema de concurs i
procediment obert, per a la gestió del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua
de Sant Celoni, que inclou el Plec de clàusules administratives particulars, i procedir
a la seva exposició pública pel termini de vint dies, per tal que es puguin presentar
reclamacions, prèvia publicació del corresponent edicte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província.
2. Simultàniament, dins el termini d’exposició del Plec de clàusules administratives
particulars s’anunciarà la licitació Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
Butlletí Oficial de la Província, si bé la licitació s’ajornarà en el supòsit que es
presentin reclamacions contra el referit Plec de clàusules.
3. Ampliar, als efectes del disposat a l’article 155.3 i 5 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, el número d’anualitats a que poden
aplicar-se les despeses referides a l’expedient de contractació de gestió de serveis
públics que s’aprova a un total de vint-i-cinc, supeditant sempre l’autorització de
les despeses corresponents a l’existència de crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressupostos.
4. Habilitar el senyor alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui
signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.
9. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA PER
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES
RESIDUS SÒLIDS URBANS.
Pren la paraula el Sr. Pasqual i explica que es tracta d’aprovar una modificació de
l’Ordenança fiscal que regula la taxa de recollida d’escombraries i residus
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(aprovada en l’anterior Ple municipal) arrel de les al·legacions presentades pel grup
municipal de CiU, amb l’objectiu bàsic d’incentivar l’ús de la deixalleria municipal.
Entenem que aquest és un servei molt important per a la ciutadania i ens consta
que no està prou aprofitat. El nou sistema de bonificació de taxes per a ús de la
deixalleria que volem implantar (que no és innovador perquè ja s’aplica en altres
municipis més grans) és una proposta que s’ha treballat conjuntament amb el Sr.
Mas i esperem que serveixi per incentivar l’ús de la deixalleria entre la població. Si
en fem una bona campanya de difusió, potser els abocadors deixaran d’estar tan
saturats.
Intervé el Sr. Mas i diu que, efectivament, el seu grup va presentar unes
al·legacions a l’aprovació de les Ordenances fiscals per a l’exercici de 2007 i, entre
elles, aquesta proposta per bonificar l’ús de la deixalleria. És cert que aquest
sistema ja s’aplica en altres municipis (a vegades cal mirar què es fa al costat de
casa...) i el Sr. Pasqual s’ha mostrat receptiu a acceptar-ho. A nosaltres ens hauria
agradat que s’hagués aprovat al mes de desembre, conjuntament amb les
Ordenances fiscals, però no va ser possible. En tot cas, millor ara que mai. Després
de 18 anys amb el mateix govern, està bé que algú, en aquest cas nosaltres, faci
propostes alternatives per millorar i siguin acceptades. L’objectiu d’aquesta
bonificació és intentar que la gent recicli i utilitzi més la deixalleria, com ja ha
explicat el Sr. Pasqual. Només afegir que nosaltres hi votarem afirmativament.
Intervé el Sr. alcalde i diu que el Sr. Mas s’equivoca quan es refereix a 18 anys del
mateix govern. Actualment a l’Ajuntament de Sant Celoni hi ha un govern d’entesa
o tripartit, abans teníem un govern del PSC i a finals de l’any 1989 vam tenir un
govern de circumstàncies format pel PSC, ERC, ICV, PP i el Grup Independent de la
Batllòria. No ho hem de posar tot en el mateix sac. Els governs han anat canviat
perquè la gent així ho ha decidit, i els pactes han estat els què han estat. I d’això
en fa 17 anys, no pas 18.
Després d’aquestes intervencions i,
En l’actualitat la deixalleria de Sant Celoni és encara una instal·lació poc utilitzada
per particulars; per a una adequada gestió dels residus, la participació ciutadana i
la seva complicitat és un element bàsic.
Aquest tipus d’instal·lació està creada especialment per a la recollida de diferents
residus municipals per als quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns
contenidors específics al carrer, tot i que complementàriament les persones
usuàries també poden trobar a la deixalleria els contenidors de paper i cartró, vidre
i envasos lleugers, la qual cosa els permet dipositar-los i aprofitar el viatge.
A Sant Celoni, tot i que any rera any augmenta la proporció de residus recollits
selectivament que es poden reciclar, encara hi ha molt per fer.
Amb la voluntat de fomentar el reciclatge i l’aprofitament de materials mitjançant
la utilització de la deixalleria municipal, a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
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1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 14: Taxes
per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans,
incloent un nou apartat a l’article 5, amb vigència a partir de la seva aprovació
definitiva, amb el redactat següent:
“S’estableix una bonificació per a aportacions a deixalleria per als contribuents de
l’epígraf segon del quadre de tarifes de l’article 6, que realitzin un mínim
d’aportacions de residus a la deixalleria municipal d’acord amb el següent quadre:
Aportacions anuals
4 vegades
5 vegades
6 vegades
7 vegades
8 vegades
9 vegades
10 vegades
11 vegades
12 vegades o més

% bonificació
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%

Aquesta bonificació es veurà incrementada en un 2% si al menys la meitat de les
aportacions són de residus no contemplats en els contenidors de recollida selectiva
al carrer (paper, cartró, vidre i envasos).
Les aportacions a la deixalleria hauran d’estar espaiades en el temps, i no podrà
haver una diferència major del 100% entre el trimestre amb menor nombre
d’aportacions i qualsevol dels altres. No es tindran en compte les entrades del
mateix dia.
Per tal de gaudir d’aquesta bonificació els interessats l’hauran de sol·licitar de
forma expressa davant l’Ajuntament aportant el carnet d’usuari de la deixalleria
corresponent a l’exercici anterior al de la meritació de la taxa, degudament
complimentat. Seran exclosos de la possibilitat de gaudir de la bonificació els
subjectes passius que hagin estat sancionats o amonestats per infringir les normes
de recollida selectiva, amb relació a l’activitat que desenvolupen.”
2. Donar a conèixer aquesta bonificació a la ciutadania de Sant Celoni publicant-la
a L’Informatiu i al web municipal.
3. Comunicar al Consorci de Residus del Vallès Oriental aquesta modificació per tal
de garantir la col·laboració dels gestors de la deixalleria.
4. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l'anterior acord
provisional, així com el text de la modificació introduïda a l'Ordenança fiscal, durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant aquest període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
10. RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA
SEGONA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE 2006 I
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MATEIXA.
Pren la paraula el Sr. Garcia i explica que el grup municipal de CiU ha presentat
una al·legació a l’aprovació inicial de la segona modificació de crèdit del pressupost
de 2006, que es basa en la manca de justificació de les modificacions dels
contractes d’obres de reforma de l’Ajuntament i del camp municipal d’esports.
L’informe de l’interventor indica que aquestes justificacions de contractes no tenen
perquè estar incloses en l’expedient de modificació de crèdit, sinó que han de
constar als expedients de modificació dels respectius contractes d’obres. Per tant,
procedeix desestimar l’al·legació presentada. De tota manera, els expedients de
contractació estan a la vostra disposició per si us els voleu mirar.
Intervé el Sr. Mas i diu que vol formular davant del Ple la mateixa pregunta que va
fer a la Comissió informativa, i que en aquell moment no se li va respondre: per
quin motiu les obres de reforma de l’edifici de l’Ajuntament han duplicat el seu
pressupost inicial?
El Sr. Garcia explica que quan una determinada obra o actuació té un cost superior
al previst, per un motiu determinat, l’àrea corresponent ho comunica a l’Àrea
d’Economia i es comprova si existeix prou partida pressupostaria; si no és així, es
fa necessari aprovar una modificació de crèdit. Els motius d’increment del
pressupost de l’actuació han de constar a l’expedient de contractació. Succeeix que
moltes vegades, quan s’elabora el pressupost anual, s’utilitzen xifres aproximades,
i quan es disposa del projecte redactat es detecta que la partida destinada
inicialment no és suficient. Segurament així ha passat amb les obres de l’edifici de
l’Ajuntament i del camp municipal d’esports, però no ho sabré –diu- fins que no
vegi els expedients.
Intervé novament el Sr. Mas i diu que hem de ser més seriosos amb les
contractacions. En el cas de les obres de la Casa de la Vila, el crèdit inicial era
superior a l’import d’adjudicació, és a dir, hi havia marge per fer front a una petita
modificació de l’obra, si fos necessària. Però d’aquí a fer dues modificacions de
crèdit i incrementar en 161.000 € una obra adjudicada per 186.000 €, caldria una
justificació adequada, potser no en l’expedient de modificació de crèdit, però sí aquí
en el Ple, que és on l’equip de govern ha de rendir comptes al municipi. En tot cas
el grup de CiU votarà en contra d’aquesta modificació de crèdit, més pel fons que
per la forma. Entenem que no s’ha donat resposta a una qüestió important com és
la gestió d’unes obres determinades i no compartim aquesta manera de gestionar.

33

Per aquest motiu, hi votarem en contra.
El Sr. Garcia diu que no s’han de barrejar les coses. En aquest moment estem
tractant de l’aprovació definitiva d’una modificació de crèdit del pressupost de
2006, i el Sr. Mas està fent referència a la modificació d’un contracte d’obres. Una
cosa no té res a veure amb l’altra. La modificació de les obres de reforma de
l’Ajuntament no figura a l’ordre del dia d’aquesta sessió. No busquem tres peus al
gat...
El Sr. Mas diu que sembla que sortirem del Ple tal com hem entrat, sense saber per
què s’ha modificat el pressupost. Entenc –diu- les explicacions, però no canviarà el
nostre posicionament.
Intervé de nou el Sr. alcalde i diu que en aquest punt de l’ordre del dia estem
tractant de l’aprovació d’una modificació de crèdit que ha de permetre diverses
actuacions (l’ampliació del cementiri de la Batllòria, el parc de Nadal, el projecte de
modernització del mercat municipal, entre d’altres). Però el Sr. Mas només ha fet
èmfasi en dues obres (la reforma de l’Ajuntament i la reforma del camp municipal
d’esports). Les modificacions d’aquests dos contractes tenen la seva justificació
tècnica. Només faltaria que no poguéssim modificar els contractes! I més quan
estem parlant, en el cas de l’Ajuntament, d’un edifici antic en el que han sorgit
imponderables. Els informes tècnics justificatius figuren als expedients de
contractació corresponents, que estan a la Secretaria municipal, a la vostra
disposició. Com deia el Sr. Garcia, si us plau, no busquem tres peus al gat...
Afortunadament aquest ajuntament pot presentar els resultats d’una gestió
econòmica acurada, com ja s’explicarà més endavant i, des de que jo sóc alcalde,
compleix amb totes les seves obligacions comptables. Transparència, tota;
irregularitats, cap.
El Sr. Bosch intervé per puntualitzar que en cap moment el grup municipal de CiU
ha posat en dubte el bon fer ni els números de l’Ajuntament, però si la manca de
previsió de l’equip de govern. Quan una obra acaba costant el doble del seu
pressupost inicial, és que hi ha hagut manca de previsió o és que s’ha pres un altre
camí (tan senzill com dir “hem decidit posar aire condicionat i no ho tenien
previst”). La resta és demagògia... Li reitero, Sr. Castaño –diu- que en les obres de
reforma de l’Ajuntament hi ha hagut una manca de previsió, que després es
justificarà a l’expedient com es vulgui. Em sap greu perquè el grup municipal de
CiU no ha posat mai en dubte el bon fer de l’equip de govern, sinó la seva gestió,
que és el què ens toca.
El Sr. alcalde manifesta que, com ja s’ha dit, està a disposició del grup municipal
de CiU l’expedient de contractació de les obres de la Casa de la Vila, amb la
modificació corresponent, els informes justificatius i els raonaments dels tècnics
que han dirigit l’obra.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist de nou l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit dins el
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pressupost definitivament aprovat per a 2006 per un import de 831.161,61 €,
finançat amb majors ingressos corrents així com amb recursos procedents de baixa
de crèdit d’una partida de despesa corrent.
L’expedient d’aprovació de la modificació de crèdit 2/2006 ha estat exposat al
públic per un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de la inserció de
l’oportú anunci en el Butlletí Oficial de la Província número 290, de data 5 de
desembre de 2006 i en el tauler d'anuncis de la Corporació, havent-se presentat
contra el referit expedient una al·legació en data 27 de desembre de 2006 pel part
del senyor Carles Mas Lloveras, actuant en nom i representació del Grup municipal
de Convergència i Unió.
Les al·legacions presentades han estat les següents:
a) Manca de justificació, conforme l'article 101.1 del Text refós de la Llei de
contractes, de les modificacions que s'incorporen en el contracte de reforma de
l'edifici de l'Ajuntament.
b) Manca de justificació, conforme l'article 101.1 del Text refós de la Llei de
contractes, de les modificacions que s'incorporen en el contracte per a la realització
de les obres del camp municipal d'esports.
Vist l'informe emès per l'interventor accidental de l'Ajuntament del qual resulta que
la informació sol·licitada s'ha d'incorporar a l'expedient de modificació dels
contractes en el moment que aquest es tramiti, sense que estigui inclosa en cap
dels supòsits establerts a l'article 170.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 11 vots a favor
de la Sra. Donado i dels Srs. Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Vega, Garcia,
Casado, Alsina, Segarra i Pasqual i amb 6 vots en contra de la Sra. Lechuga i dels
senyors Bosch, Deulofeu, Mas, Cuminal i Negre, el Ple municipal ACORDA:
1. Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Carles Mas Lloveras, en
representació del Grup municipal de Convergència i Unió, contra l'expedient de
modificació de crèdit 2/2006 per no estar incloses les al·legacions presentades en
cap dels supòsits establerts a l'article 170.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Aprovar definitivament l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 2/2006, al següent tenor:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2/2006
DESPESES CORRENTS
SUPLEMENT DE CRÈDIT

423.521,34
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02.434A0.210
02.454A0.22706
05.442D0.22709
04.313F0.22706
06.322E0.22706
06.463B0.22706
07.425A0.22706
07.451L0.213
09.432A0.214
09.432F0.22706

Adequació terreny petanca
Festa major de la Batlloria
Contracte recollida de residus
Parc de Nadal
Estudi modernització mercat municipal
Intranet Corporativa
Contracte de Gestió CME
Manteniment instal·lacions
Reparació vehicles
Estudi idoneïtat enllaç C/ A. Guimerà
i porta ponent

4.100,00
7.000,00
223.000,00
21.000,00
47.357,00
39.000,00
54.736,34
5.626,00
1.702,00
20.000,00

CRÈDIT EXTRAORDINARI

92.298,34

02.432I0.22706
06.111B0.22609
06.456E0.22100
07.422I0.489
07.422I0.22109
07.422I0.223
07.457E0.212

20.000,00
42.000,00
24.000,00
1.700,00
3.600,00
300,00
698,34

Proposta alternativa sector P-21
Despeses diverses - opcions de compra
Subministrament elèctric
Subvencions AMPA Escola Puigdollers
Subministraments Escola Puigdollers
Transports Escola Puigdollers
Manteniment biblioteca

TOTAL DESPESES CORRENTS

515.819,68

DESPESES D'INVERSIÓ
SUPLEMENT DE CRÈDIT

233.807,71

02.412Z0.62215
02.111Z0.63209
02.459Z0.625
04.313Z0.626
05.511Z0.61114
06.463Z0.626
06.111Z0.63208
07.422Z0.63206
07.451Z0.626
07.452Z0.62226
07451Z0.625
08.222Z0.623
08.222Z0.624

13.500,00
6.645,00
1.000,00
1.200,00
16.614,06
867,13
125.400,00
5.636,97
2.700,00
55.850,00
2.500,00
1.287,60
606,95

Cementiri de la Batllòria
Projecte Unió Batllorienca
Mobiliari casal de la Batllòria
Equipament informàtic comunitat
Enllumenat carrer Sant Josep
Equipament informàtic ràdio municipal
Reforma edifici Ajuntament
Inversions CEIP Pallerola
Equipament informàtic Rectoria Vella
Camp municipal d'esports 2a fase
Mobiliari la Rentadora
Aire condicionat Seguretat Ciutadana
Equipaments vehicles seguretat ciutadana

CREDIT EXTRAORDINARI
02.459Z0.626

81.534,22

Equipament informàtic Casal la Batllòria
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2.038,12

04.314Z0.623
06.111Z0.625
07.457Z0.626
07.452Z0.63219
07.425Z0.623
09.432Z0.625

Utillatge taller d'ocupació
Mobiliari casa de la Vila
Equipament informàtic Biblioteca
Camp esports de Can Sans
Instruments musicals CME
Mobiliari edifici carrer Bruc

TOTAL DESPESES D'INVERSIÓ

728,10
28.000,00
1.100,00
5.568,00
18.100,00
26.000,00
315.341,93

FINANÇAMENT
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
36032

Enllumenat Sant Josep

3.791,03

MAJORS INGRESSOS
282
32103
38000
301

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Taxa ocupació vol, sòl i subsòl via pública
Reintegrament pressupostos tacats
Efectes inútils

450.000,00
160.000,00
74.000,00
43.000,00

BAIXA PARTIDES DE DESPESES
100.370,58

00.011A0.31000 Interessos
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2006

831.161,61

11. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT DE LA
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2007.
Pren la paraula el Sr. Garcia i explica que es porta al Ple l’aprovació inicial del
pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni per a l’exercici 2007. Aquest pressupost
ascendeix a la quantitat de 22.866.045 €, dels quals 14.020.000 € són per a
despeses ordinàries i 8.845.000 € per a inversions. Cal dir que el pressupost
d’inversions es sufraga amb venda de terrenys, amb subvencions rebudes i amb un
préstec de 614.000 € que es compensarà amb l’amortització de préstec que es
portarà l’any 2007, amb la qual cosa podrem complir amb l’estabilitat
pressupostària. També hi ha una sèrie d’inversions que, en lloc d’incloure-les en el
pressupost anual, s’executaran en dues anualitats: la construcció de l’escola
bressol, la construcció del nou pavelló, l’adequació de les pistes d’atletisme,
l’aparcament soterrat, la urbanització de la UASU-19 i d’una sèrie de carrers. Del
pressupost ordinari cal destacar que l’11% es destina a les persones (serveis
socials, salut comunitària), el 23% a urbanisme i mediambient, el 10% a
manteniment d’espais públics, el 18% a administració general i planificació, el 9%
a esports... i així fins arribar a la totalitat del 100%. Això és a “grosso modo” el
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pressupost de 2007. El Sr. alcalde passarà a explicar ara les inversions més
destacades previstes en aquest pressupost.
Intervé el Sr. alcalde per explicar que en el pressupost de l’Ajuntament de Sant
Celoni per al 2007 es contempla l’inici de la construcció de l’escola bressol
municipal, del segon pavelló esportiu, de l’aparcament soterrat i també l’adquisició
dels terrenys necessaris per a la construcció del nou hospital. Tots ells són
projectes molt importants. Però no hem d’oblidar que aquest pressupost també ha
de fer possible el Pla d’actuació al CEIP Pallerola (d’acord amb el conveni signat
amb el Departament d’Educació de la Generalitat), el projecte de rehabilitació de
l’església de Sant Llorenç de Vilardell (que ens permet recuperar una part del
nostre patrimoni), la reconstrucció de la passera de Can Draper (que alguns
recordem d’una manera especial i emblemàtica) i acabar d’urbanitzar la majoria de
carrers pendents d’endreçar (com ara els del turó de la Mare de Déu, que són una
assignatura pendent). També es posarà en marxa el projecte d’accessibilitat del
municipi (d’acord amb el Pla de supressió de barreres arquitectòniques aprovat
l’any 2006) al que s’hi dedicaran més de 220.000 €. Pel que fa a la Batllòria, en el
pressupost de 2007 es preveu la construcció del pont sobre la Tordera, la
construcció d’un accés per a vianants a l’estació del tren, la urbanització de la plaça
del carrer Tordera i l’adequació del carrer Major. Són inversions importants, totes
elles, demanades per la població i pel Consell de Poble de la Batllòria. Val a dir que
el pressupost d’enguany representa un salt qualitatiu molt gran pel que fa a les
inversions respecte del pressupost de l’any passat, amb un augment de gairebé el
94%. Aquests són a grans trets les qüestions més destacades del pressupost de
2007.
Pren la paraula el Sr. Mas i manifesta el pressupost que es presenta per a l’any
2007 és millorable, en opinió del grup municipal de CiU i nosaltres –diu- aportarem
propostes per fer-lo millor, tal com venim fent en els darrers anys. Una de les
primeres característiques d’aquest pressupost és que és poc novedós. De la
majoria d’obres incloses, fa molts anys que n’estem parlant, però encara no s’han
fet. En tot cas el grau d’execució de les actuacions (no d’aquests darrers 4 anys,
sinó de fa molts anys) és baix. Per exemple, l’escola bressol estava previst iniciarla l’any 2003, fins i tot es va anunciar a la publicació municipal La Casa de la Vila
l’immediat començament de les obres. També fa anys que parlem de l’aparcament
soterrat, del parc d’activitats del Pertegàs o de la urbanització dels carrers del turó
de la Mare de Déu (que fa molts anys que els veïns la vénen demanant). És, per
tant, un pressupost continuïsta que podria tenir com a lema “algun any ho farem”.
Segurament que algun any es faran aquestes actuacions, però que es pressupostin
per al 2007 no vol dir que s’executin enguany. La Batllòria n’és un exemple;
finalment sembla que aquest 2007 es faran algunes inversions, però jo he anat a
alguna de les reunions del Consell de Poble i porten tres anys demanant que es
facin determinades actuacions. Esperem que sigui una realitat i que el grau
d’execució de les inversions previstes per a l’any 2007 sigui superior al d’anys
anteriors.
Una segona característica d’aquest pressupost és la manera com es financen les
inversions: es preveu obtenir 5,4 milions d’euros amb la venda de terrenys
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municipals. En el que va de legislatura l’equip de govern ja s’ha venut 19 terrenys
per valor de 3,3 milions d’euros (en total seran 8,7 milions d’euros els obtinguts
amb la venda de parcel·les). Però aquesta forma d’obtenir ingressos no és
continuïsta, és a dir, no es podrà fer sempre. El grau de finançament de les noves
inversions està molt limitat si ha de dependre de la venda de terrenys... I cal
pensar-ho molt bé abans de malbaratar el patrimoni. És destacable també
l’endeutament de l’Ajuntament en 10 milions d’euros. I tampoc s’ha d’oblidar que
els veïns de Sant Celoni continuen pagant 1,6 milions d’euros d’aquestes inversions
mitjançant contribucions especials. Des de CiU, entenem que les noves inversions
no poden finançar-se només amb la venda de terrenys o amb nou endeutament, i
pensem que caldria ser molt més actiu per tal de buscar noves subvencions. Totes
aquestes dades fan que el pressupost de 2007 posi en evidència la fi d’un cicle, on
sembla que només importi complir amb la legalitat de les coses que es fan, però on
s’ha oblidat de gestionar correctament els recursos.
La tercera característica d’aquest pressupost és, com ja s’ha apuntat, que a
majoria de les actuacions, tenen caràcter plurianual (es preveuen acabar d’aquí a
dos o tres anys). És a dir, s’estan comprometent 4,5 milions d’euros dels pròxims
anys. És el primer pressupost en què s’admet que les inversions no s’acabaran
durant l’actual exercici. Això demostra que si s’haguessin previst els projectes amb
anterioritat, s’haurien pogut incloure en el pressupost d’anys anteriors i es podien
haver fet durant aquests quatre anys de mandat. Amb això s’ha demostrat el baix
grau d’execució de les actuacions en aquests últims tres anys.
En definitiva, el pressupost que ens presenteu –prossegueix- és millorable i
nosaltres pensem que es poden fer més coses, actuacions innovadores i previsions
d’inversions, sense haver d’incrementar la despesa, és a dir, millorant la gestió dels
recursos. Aquest pressupost no deixa de ser una còpia de l’anterior, sense massa
novetats a destacar. Per tot això, el nostre vot serà l’abstenció, en el benentès que
volem col·laborar, malgrat que el vot de la regidora Sra. Lechuga serà afirmatiu,
com ja ha passat altres vegades, a veure si d’una vegada es porten a terme les
obres previstes a la Batllòria.
Només un últim comentari – continua el Sr. Mas – tenim constància que ha tingut
entrada a l’Ajuntament l’auditoria financera i, malgrat que l’hem demanada, encara
no se’ns ha donat una còpia. Ens agradaria tenir-la per estar més ben informats i
posicionar-nos millor en determinats punts de l’ordre del dia, com aquest del
pressupost de 2007. El Sr. alcalde parla sempre de transparència, però ens
agradaria que això es demostrés amb fets, perquè nosaltres no la veiem. La llei
obliga a que se’ns faciliti una còpia d’aquesta documentació. Per tant, complim les
lleis i fem-ho amb transparència.
Intervé el Sr. Garcia i diu que l’equip de govern ha de triar entre tenir un stock de
terrenys municipals o un bon conjunt d’equipaments. La decisió ha sigut vendre
algunes parcel·les per poder construir equipaments i donar serveis al poble. D’altra
banda, ha dit el Sr. Mas que les inversions s’haurien de finançar bàsicament amb
subvencions, però, si es mira el pressupost, es pot veure que hi ha un milió d’euros
en subvencions concedides.
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Intervé de nou el Sr. Mas i diu que tot té un límit i enguany podem fer aquestes
inversions perquè venem aquests terrenys, però l’any vinent presumiblement no en
tindrem de parcel·les per vendre. Nosaltres apostem per gestionar bé, aconseguir
el màxim de subvencions possible i aprofitar millor cada cèntim d’euro del
pressupost, no com passa ara.
Intervé el Sr. alcalde i diu que, a diferència del que opina el Sr. Mas, per l’equip de
govern aquest és un pressupost engrescador perquè els serveis actuals es
continuen mantenint i perquè se n’incrementen de nous. Alguns serveis que s’han
posat en marxa recentment, com el xec servei o el bus urbà amb nous serveis a
urbanitzacions, tenen un cost, però no dubtem de la seva necessitat. D’altra banda,
s’ha parlat també per part del Sr. Mas de malbaratament del patrimoni (referint-se
a la venda de terrenys municipals), però no hem d’oblidar que la llei ho permet i
que, alhora, des de l’Ajuntament també s’han destinat per a la construcció
d’habitatge de protecció oficial terrenys procedents del 10% d’aprofitament mig de
determinats sectors. Però no ens equivoquem, l’habitatge social normalment no es
fa des dels ajuntaments de la nostra mida, sinó que el fan l’INCASOL o
cooperatives que s’hi dediquen i que disposen de molts més recursos. L’Ajuntament
fa l’esforç de posar els terrenys a la seva disposició. En aquest tema, considero que
l’Ajuntament de Sant Celoni està en el bon camí...
Respecte de les subvencions, cada quadrienni les administracions superiors
(Generalitat, Diputació i Unió Europea) aproven la seva línia de subvencions
destinades a inversions (PUOSC, Xarxa de municipis i FEDER, respectivament) les
quals tenen una repercussió directa i molt important en els pressupostos
municipals. Si s’observa el pressupost d’enguany, es veurà que les aportacions
procedents de subvencions han augmentat d’una manera considerable. Per això,
amb un increment d’impostos moderat podem fer inversions i donar serveis a la
població.
Pel què fa el grau de compliment de les actuacions que figuren al pressupost, s’ha
de dir que, per exemple, estem actualment en el 73% de compliment de les
inversions previstes en el pressupost de 2006, tenint en compte les despeses
autoritzades, tant les que estan en procés d’adjudicació com les adjudicades.
També properament es contractaran algunes obres d’urbanització de carrers,
previstes al pressupost de l’any passat, amb la qual cosa el compliment de les
inversions arribarà al 83%. Poques administracions tenen un grau de compliment
com aquest.
Hem de ser realistes i reconèixer que els Ajuntaments – continua el Sr. alcaldetenim una assignatura pendent, que és la del finançament. Malgrat que, com ja he
comentat, en aquests darrers anys s’ha produït un increment important de les
aportacions que rebem des de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació, el
tema del finançament municipal, però, no està resolt. I els recursos que no ens
arriben s’han d’obtenir via endeutament i via impostos, perquè no es poden fer
miracles... Enguany, amb aquest pressupost que presentem, es fa una aposta
important de cara a disposar de nous equipaments, però, malgrat que nosaltres
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voldríem fer-ne molts més, hem de ser realistes. A vegades cal dir “de moment no
es pot fer”...
Respecte del retard en la construcció de l’escola bressol, que comentava el Sr. Mas,
voldria recordar que el lloc on es volia construir inicialment (la caserna de la
Guàrdia Civil) es va haver de descartar perquè s’hi van trobar unes restes
arqueològiques i el seu estudi costava més de 30 milions de les antigues pessetes.
Aleshores es va decidir buscar una ubicació nova. Aquesta demora ens ha permès,
però, incrementar l’ajuda que rebrem de la Generalitat, tant per a la construcció de
l’edifici com després per al seu manteniment.
Respecte de la transparència en la gestió municipal que també s’ha comentat, tots
els documents que arriben a l’ajuntament estan a disposició del grup municipal de
CiU. I si vosaltres sabeu que ha arribat l’auditoria és perquè es passa
automàticament a tots els grups polítics la relació del registre d’entrades de
l’Ajuntament. Per la mateixa raó vam decidir fer pública l’enquesta elaborada per la
Diputació de Barcelona sobre el grau de satisfacció dels ciutadans respecte dels
serveis municipals, en comptes de guardar-la en un calaix. Vam considerar adequat
que tots el grups municipals la tinguessin, perquè entenem que tothom ha de
conèixer les coses que no funcionen i perquè tot pot ser millorable. S’ha de dir,
però, que la valoració de l’enquesta era positiva respecte dels serveis que presta
l’Ajuntament. Només faltaria, però, que no féssim autocrítica de les coses que es
fan malament o que s’han de millorar... No considero que el pressupost de 2007
sigui un pressupost continuïsta, ni que s’hagi acabat un cicle. Tampoc crec que
se’ns pugui acusar de mala gestió. En tot cas, cada quatre anys el poble ho pot
jutjar. I els resultats són els que són...
Finalment –conclou el Sr. alcalde- només voldria dir que, abans de fer
determinades afirmacions o comentaris davant la premsa que posen en dubte
alguns aspectes de la gestió municipal, és millor contrastar les informacions i
assabentar-se’n bé abans.
Pren la paraula el Sr. Garcia per puntualitzar que l’endeutament serà nul perquè al
llarg de l’any s’amortitzarà un total de 618.000 € i la quantitat que s’invertirà
ascendeix a 614.000 €. També hem de suposar que disposarem d’una mica de
superàvit econòmic de l’exercici anterior i, per tant, segurament no caldrà demanar
tota la quantitat de 600.000 euros, però això no ho sabrem fins al tancament de
l’exercici de 2006. Ara només és una previsió.
Intervé novament el Sr. Mas i diu que el grup municipal de CiU no és tan
conformista com ha demostrat ser el Sr. alcalde. Creiem que el pressupost es pot
millorar i farem les aportacions que considerem adequades per a que així sigui.
D’altra banda, voldria fer un comentari respecte d’algunes coses que s’han dit i que
falten a la veritat. Podem demostrar amb papers que el divendres passat vam
demanar una còpia de l’auditoria i a dia d’avui encara no se’ns ha facilitat. Per tant,
és mentida l’afirmació del Sr. alcalde quan diu que la transparència és la prioritat
de l’equip de govern. I d’altra banda, quan fem determinades declaracions a la
premsa és perquè nosaltres també disposem d’opinions tècniques i us repto –diu- a
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que ens digueu que és el que no podem demostrar. Nosaltres no som tan
conformistes, ni faltem a la veritat. I si alguna vegada ens equivoquem, ho
reconeixem. Seria bo que l’equip de govern reconegués que s’ha equivocat i que,
de moment, no se’ns ha donat en temps i forma la documentació sol·licitada. Per
tant, reitero la nostra posició d’abstenció sobre el pressupost, tot esperant que les
nostres aportacions siguin acceptades.
El Sr. Pasqual diu que el seu grup tampoc no ha rebut cap còpia de l’auditoria, però
amb això no pressuposa cap mena d’ocultisme, ni de manipulació. Estic segur –diuque la rebré, igual que vosaltres i que tots. En tot cas podem parlar de lentitud de
l’administració, però això és tot. I em sap greu que es deixi a l’aire que aquí
s’amaga informació. Entenc que no hi ha hagut cap mala intenció. Respecte del
pressupost, la paraula “continuïsta” sona a poc creatiu i una mica avorrit. És
evident que es tracta del darrer pressupost d’aquest mandat i és cert que
arrossega coses de l’any passat que no s’han pogut complir. Com també és cert
que compromet inversions de cara als propers anys (també nosaltres, quan vam
iniciar l’actual govern tripartit, ens vam trobar amb un seguit d’inversions
compromeses), però entenc que les inversions que es contemplen són molt
coherents amb la línia seguida durant aquests gairebé quatre anys de mandat.
Penso que són bones aquesta creativitat i aquesta ambició de què parla el grup
municipal de CiU. Ara vénen les eleccions i tots farem els nostres programes
electorals i les nostres promeses; però també cal ser realistes i no fer volar coloms.
No sabem qui governarà els propers quatre anys, ni amb qui ho farà... el poble és
savi i ens col·locarà a cadascú en el seu lloc. En definitiva, penso que el pressupost
d’enguany és un pressupost senzillament marcat per la tendència de l’acord de
govern d’aquests 4 anys i, per tant, no és que sigui ni poc creatiu ni continuïsta,
sinó conseqüent amb l’acord que vam prendre en el seu moment.
Intervé el Sr. Segarra i diu que s’ha sentit al·ludit per la intervenció del Sr. Mas
quan ha dit que no se’ls ha facilitat informació. M’han sobtat –diu- aquestes
paraules quan ell i jo hem mantingut una reunió per parlar del capítol 1 del
pressupost. Us vaig atendre a la mateixa Regidoria, vam estar parlant i et vaig
contestar a tot el què vas demanar. Per contra, jo sí que podria estar una mica ofès
perquè posteriorment vas demanar a l’Àrea d’Economia l’annex de personal, en
comptes de demanar-me’l a mi, que tenia tota la informació i sabies que te la
donaria. Seria bo que el Sr. Mas concretés qui li ha negat informació, en comptes
de parlar per parlar i llençar porqueria a tothom. Coincideixo amb el Sr. Pasqual en
el fet que el grup municipal d’ERC tampoc no té encara una còpia de l’auditoria.
Això és així perquè el document acaba de tenir entrada a l’Ajuntament, i no passa
res... Però seria bo dir noms i cognoms de qui us ha maltractat. Finalment, només
voldria dir que si el grup municipal de CiU s’absté en la votació dels pressupostos
vol dir que són uns bons pressupostos; si no fos així, hi haurien votat en contra.
Intervé el Sr. Mas i diu que li sorprèn que tres membres de l’equip de govern li
hagin de contestar a una pregunta tan simple com és per què no se’ls ha facilitat
còpia de l’auditoria. La sol·licitud es va presentar al registre d’entrada de
l’Ajuntament (seguint el canal establert pel mateix equip de govern) i la llei
estableix el termini per facilitar la informació que es demana, i més quan només es
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tracta de fer unes fotocòpies. A mi no em serveix –diu- que dos grups municipals
diguin que ells encara no disposen tampoc d’aquesta informació. Jo mateix em
podia haver fet les fotocòpies si m’haguéssiu donat l’oportunitat de fer-les.
Vosaltres afirmeu que en aquest Ajuntament tota la informació es dóna amb la
màxima agilitat. Però aquest és un exemple que la gestió no és tan àgil ni eficaç
com es diu... En definitiva, nosaltres oferim aquesta mà estesa per millorar els
pressupostos perquè, malauradament, no se’ns ha permès col·laborar en la seva
confecció inicial. No sabem què passarà a les eleccions del mes de maig, no sabem
qui acabarà aplicant els pressupostos; per tant, no hauria estat malament,
consensuar-los amb nosaltres i permetre’ns fer les nostres aportacions des del
principi. Això sí que seria treballar per Sant Celoni. Ara no ens queda altra via que
presentar al·legacions. A tall d’anècdota, no li vaig demanar la documentació sobre
el capítol 1 del pressupost al Sr. Segarra perquè jo ho volia en format electrònic
(per estalvi de paper), i ho vaig demanar a qui m’ho podia passar en aquest
format, l’Àrea d’Ecomonia. En tot cas el posicionament del nostre grup ja està
explicat i celebro que tres persones corroborin que he dit una veritat. A vegades,
però, les veritats fan mal...
Intervé el Sr. alcalde i diu que quan es discuteix el pressupost municipal és
totalment normal fer al·legacions i, fins i tot, presentar un pressupost alternatiu,
però jo això dir molta feina al darrera... Respecte de les afirmacions llançades pel
Sr. Mas de faltar a la veritat i dir mentides, considero –diu- que afirmacions
d’aquest caire no es poden consentir. Aquí no s’ha amagat mai cap document. A
diferència d’altres ajuntaments, a l’Ajuntament de Sant Celoni qualsevol document
que es sol·licita per part de l’oposició se li trasllada, amb més o menys promptitud.
Tal com es va fer amb l’enquesta sobre els serveis municipals, es prepararan uns
dossiers de l’auditoria per a cada grup municipal. Quan es fan auditories és perquè
hi ha voluntat de transparència. Una auditoria no és una panacea, sinó que serveix
per detectar quines coses han de millorar del funcionament intern de l’Ajuntament.
Fa només dos o tres dies que ha tingut entrada a l’Ajuntament, però sembla que
estiguem parlant d’un document que fa dos mesos que volta per la casa. Que d’un
fet positiu, com és voler revisar la gestió municipal, l’oposició en faci bandera i ens
titlli de mentiders, ja és el colmo. L’afirmació de que es falta a la veritat és molt
greu, i no és el cas. No vulguem distreure l’opinió pública. El més important és
aprovar el pressupost per l’any 2007 i fer que estigui en funcionament el més aviat
possible, per permetre posar en marxa les inversions i els serveis que s’hi
contemplen.
Intervé el Sr. Capote i diu que abans el Sr. Mas ha fet menció que en el pressupost
es contemplen 1,6 milions d’euros per finançar inversions mitjançant contribucions
especials. Això és cert, però també cal dir que, afortunadament, el pes de les
contribucions especials repercuteix cada vegada menys en els veïns. D’aquesta
quantitat, 1,2 milions d’euros corresponen als propietaris de la UASU-19 (els
carrers del turó de la Mare de Déu), que per llei han de pagar el 100% del cost
d’execució del sector. I una darrera cosa, abans m’estava mirant l’acord de govern
signat l’any 1987 entre CiU, PP i Independentistes de la Batllòria, i ja aleshores es
parlava del pont de la Batllòria, de la piscina, del pas soterrat a l’estació... Vull dir
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que algunes necessitats vénen de molt antic, però amb el temps i els recursos
necessaris es van tirant endavant.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la Corporació per a l’any
2007 i les seves bases d'execució.
Atès que el mateix s'ha elaborat conforme les directrius establertes al Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i altre legislació aplicable.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 12 vots a favor
de les Sres. Donado i Lechuga i dels Srs. Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Vega,
Garcia, Casado, Alsina, Segarra i Pasqual i amb 5 abstencions dels senyors Bosch,
Deulofeu, Mas, Cuminal i Negre, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici de 2007,
les seves bases d'execució i la plantilla orgànica i quadre de llocs de treball
d'aquesta Corporació, que amb la seva aprovació resten elevats a pressupost,
conforme han estat redactats i que resumits donen el següent resultat:

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI
(Article 166.1.c) Reial Decret Legislatiu 2/2004)
PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
I
II
III
IV
VI
IX

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

6.386.303,18
5.991.746,76
432.390,25
591.532,60
8.845.917,00
618.155,63
------------TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU
22.866.045,42
==============================================
PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
I
II

Impostos directes
Impostos indirectes

6.566.022,42
850.000,00
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III
IV
V
VI
VII
IX

Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Passius financers

4.894.214,00
3.080.384,00
283.350,00
5.499.740,00
1.077.788,20
614.546,80
------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
22.866.045,42
==============================================

PLANTILLA ORGÀNICA I QUADRE DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI

PLACES OCUPADES PER FUNCIONARIS DE CARRERA
a) FUNCIONARIS DE CARRERA AMB HABILITACIÓ NACIONAL
Cos nacional
1. Secretari
2. Interventor

A 30 José Luis González Leal
A 30 vacant

b) FUNCIONARIS DE CARRERA SENSE HABILITACIÓ NACIONAL
Escala d’administració general
Sub-escala A) Tècnics superiors
3. Tècnic jurídic

A 26 vacant

Sub-escala B) Tècnics gestió
4. Tècnic grau mitjà
5. Tècnic grau mitjà
6. Tècnic grau mitjà
7. Tècnic grau mitjà
8. Tècnic grau mitjà
9. Tècnic grau mitjà
10 Tècnic grau mitjà
11 Tècnic grau mitjà

B
B
B
B
B
B
B
B

20
20
20
20
20
20
20
20

Anna Puig
Teresa Pou
Francisca Garcia
Boni Sande
vacant
vacant
vacant
vacant

Sub-escala C) Administratius
12. Administratiu
13. Administratiu
14. Administratiu

C 16 Neus Lechón
C 16 Maria Àngels Garcia
C 16 Roser Renau
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu

C 16 Vacant
C 16 Mercè Mesa
C 16 Rosa Maria Roma
C 16 Vanessa Cañada (int.)
C 16 Mercè Riera
C 16 Maria José Navarro
C 16 Vacant
C 16 Vacant

Sub-escala D) Auxiliars
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

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

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Margaret Ripoll
Marta Prat
Montserrat Mesa
Margarida Gener
Ana Maria Hernández
Glòria Massagué
Yolanda Garcia
Marta Prat
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant

26
30
26
26

Pilar Puig
Joan Muntal
Isaac Morist
Vacant

Escala d’Administració especial
Sub-escala A) Tècnics
a) Tècnics superiors
36.
37.
38.
39.

Advocat S. Tècnics
Economista
Tècnic RRHH
Arquitecte

A
A
A
A

b) Tècnics mitjans
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Assistenta social
Assistenta social
Tècnic grau mitjà
Enginyer tècnic
Assistenta social

B 20 Carme Puchol
B 20 Roser Puig
B 20 Dolors Horta
B 20 Eva Ribot
B 20 Elisenda Ramírez
B 20 José Américo Blanco
B 20 Vacant

Sub-escala B) Serveis especials
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Classe a) Policia local
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Sots Inspector
Sergent
Sergent
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia

C 20 Francesc Xavier Fernández
C 18 Manuel Morales
C 18 Sergi Boronat
D 16 Primitivo Giménez
D 16 Santiago Fradera
D 16 Josep Francesc Guasch
D 16 Jordi Capote
D 16 José Luis Roca
D 16 Rafael Coto
D 12 Cristobal Fernández
D 12 Sebastià Marmolejo
D 12 José Cárdenas
D 12 Antonio Forés
D 12 Narcís Acedo
D 12 Jordi López
D 12 Francisco Pérez
D 12 Marcel Fradera
D 12 Leticia Hernández
D 12 Ricardo Castro
D 12 Cristóbal Navarro
D 12 Xavier Bornes
D 12 Angel Garcia
D 12 J. M. Grimas
D 12 P. Mañas
D 12 A. Morón

TOTAL: 71 llocs de treball reservats a funcionaris de carrera
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX
1. Joan Pujals
2. Joan Urrútia
3. Andreu Gómez
4. Alejandro Delgado
5. Sandra March
6. Albert Ardèvol
7. Vicenç Argemí
8. Juan Ramos
9. Joan Muntaner
10. Antoni Tortosa
11. Argimiro Ferrero
12. Fulgencio Peña
13. José Luís Parada
14. José Luís García
15. Rafael Coto
16. Esther Vives

B 20 Tècnic grau mitjà
D 12 Oficial 1a electricista
D 12 Auxiliar administratiu
E 10 Vigilant zona blava
D 12 Auxiliar administratiu
E 10 Agutzil
E 10 Peó jardiner
E 10 Peó obres
E 10 Peó ajudant lampista
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
D 12 Oficial 1ª paleta
C 16 Responsable Punt informació
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17. Rosa Martínez
18. Conxita Molist
19. Carmen Perea
20. M.Antònia Vilarrodona
21. Francisca Garcia
22. Ana Maria Navarrete
23. Pablo Jiménez
24. Sílvia Cantallops
25. Quim Colominas
26. Esther Prat
27. Josep M. Abril
28. Marta Miralles
29. Lluís Garcia
30. Mercè Vallicrosa
31. Anna Mª Codina
32. Noemi Alcázar
33. Agustí Font
34 .Manuel Prado
35. Antònia Montal
36. Josep Mª Oliveras
37. Antonio Márquez
38. F, Ramirez Merino
39. J. Viader
40. R. Parada
41. A. Cartiel
42. Vacant
43 S. Cardona
44. F. Sánchez
45. Vacant
46. Teresa Espinàs
47. J. C. Vázquez
48. Tècnic mig
49. Vacant
50. Vacant

D 12 Treballadora familiar
D 12 Treballadora familiar
D 12 Treballadora familiar
B 20 Mestre Escola d’adults
B 20 Mestre Escola d’adults
B 20 Mestre Escola d’adults
D 12 Oficial 2a escoles
B 20 Educador social
A 26 Tècnic superior
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
C 16 Auxiliar Biblioteca
C 16 Auxiliar Biblioteca
C 16 Auxiliar Biblioteca
C 16 Tècnic auxiliar informàtica
E 10 Peó Cultura
D 12 Auxiliar administratiu
D 12 Oficial jardiner
E 10 Peó Medi ambient
D 10 Peó
B 20 Tècnic mig
E 10 Peó
E 10 Peó
E 10 Peó
E 10 Peó
E 10 Peó
E 10 Peó
D 12 Treballadora familiar
E 10 vigilant zona blava
B 20 tècnic mig
D 12 oficial jardiner
D 12 oficial paleta

TOTAL: 50 llocs de treball reservats a personal laboral
2. Que el pressupost inicialment aprovat i la plantilla orgànica s'exposin al públic
durant quinze dies, termini durant el qual qualsevol habitant del terme o persona
interessada podrà presentar contra aquest i davant del Ple les reclamacions i
suggeriments que estimi convenients. En el supòsit que no sigui presentada cap
reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu sense necessitat
d'adopció d'un nou acord.
12. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ RELATIVA A L’ADEQUACIÓ A
L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA DEL REIAL DECRET 1513/2006
PEL QUAL S’ESTABLEIXEN ELS ENSENYAMENTS MÍNIMS D’EDUCACIÓ
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PRIMÀRIA.
Intervé el Sr. Mas i explica que aquesta moció es presenta en defensa de les
competències de Catalunya en matèria d’ensenyament, davant de la imposició
d’haver d’adequar a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el Reial Decret 1513/2006
pel qual s’estableix l’obligació d’una tercera hora de castellà. Hem arribat a un
consens amb el grup municipal d’ERC, després de modificar el punt cinquè del
nostre text inicial.
El Sr. secretari procedeix a llegir el text consensuat de la moció.
Després d’aquestes intervencions i atès que:
El Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre,
pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims en Educació Primària (BOE
núm. 293 de 8 de desembre de 2006).
En aquest Reial Decret, el Govern de l’Estat fent ús del que es disposa a l’article 6.2
de la Llei Orgànica d’Educació i a l’empara de les atribucions que li estableixen els
articles 149.1.1r i 149.1.30è de la Constitució, es determinen, entre d’altres, els
ensenyaments mínims de l’educació primària, en continguts i horari, i li confereix el
caràcter de bàsic. Un dels aspectes més controvertits és el fet que s’imposa que els
centres hagin d’impartir tres hores setmanals de castellà, una més que en
l’actualitat.
A més, analitzant l’esmentat Reial Decret, aquest envaeix diverses competències
que en matèria d’educació atorga l’Estatut d’Autonomia de Catalunya a la
Generalitat.
Així, i en caràcter general, es considera que, d’acord amb el que s’estableix
l’article 111 de l’Estatut, el desplegament reglamentari d’una llei orgànica no pot
modificar o matisar el contingut essencial d’aspectes competencials establerts
en l’Estatut d’Autonomia.
Atès que fins la data d’avui no som coneixedors que per part del Govern de la
Generalitat s’hagi fet cap acció per tal de reclamar del Govern de l’Estat la
modificació d’aquest Reial Decret.
Atès que aquest Reial Decret suposa un risc elevat de trencament del model
educatiu que es va fixar a Catalunya amb un gran consens fa més de 20 anys,
model que ha estat avalat pel propi Tribunal Constitucional. Atesa la confusa i poc
decidida resposta que fins al moment ha donat el Govern de Catalunya a causa de
les desavinences existents en el seu sí, i de les diferents opinions que hi ha en
aquest àmbit, des del Grup municipal de CiU es considera que cal donar una
resposta contundent i oposar-se a l’aplicació del mateix.
En relació als antecedents exposats, a proposta del Grup municipal de CiU i de
manera consensuada amb la resta de grups municipals, per unanimitat, el Ple
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municipal ACORDA:
1. Denunciar des de l’Ajuntament de Sant Celoni el contingut d’aquest Reial Decret
el qual suposa un risc elevat de trencament del model educatiu de Catalunya.
2. Posar de manifest que el procés d’immersió lingüística, avalat pel Tribunal
Constitucional i fins i tot per la Unió Europea, és l’única garantia que permet que el
català tingui el mateix grau de coneixement per part de tots els alumnes catalans,
quan el coneixement del català és totalment garantit.
3. Posar de manifest que tots els estudis avaluatius indiquen que el coneixement
que tenen els alumnes catalans de la llengua castellana és equiparable als alumnes
espanyols de la resta de l’Estat i equiparable, i en alguns casos superiors, als
coneixements de la llengua catalana.
4. Rebutjar la possibilitat que es faci una assignatura troncal en castellà, ja que
aquest fet provocaria un retrocés del català a l’escola i representaria el trencament
del sistema d’immersió lingüística.
5. Manifestar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar
sent la llengua vehicular del sistema educatiu català, així com l’eina indispensable
que possibiliti la cohesió social del nostre país.
6. Recolzar la Generalitat en la presentació del corresponent conflicte de
competència positiu contra l’esmentada normativa estatal davant del Tribunal
Constitucional, per tal que declari la titularitat de la competència controvertida
en favor de la Generalitat i anul·li els preceptes que rebaixen l’autogovern de
Catalunya.
7. Demanar al Govern de la Generalitat que sigui una veritable garantia del
foment de la nostra llengua, cultura i tradicions, i de defensa dels drets
lingüístics que recull l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
8. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern
de la Generalitat, al Govern espanyol, al Congrés i al Senat.
13. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ RELATIVA A LES MILLORES I
TRASPÀS DE RODALIES DE RENFE A CATALUNYA
Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que en relació a aquest tema s’han presentat
dues mocions, una d’ICV i una altra de CiU. Per a una major efectivitat de la
proposta seria bo arribar a un únic text consensuat.
Intervé el Sr. Mas i diu que tots els grups comparteixen el mateix objectiu, que és
la millora de la xarxa de rodalies de RENFE. Avui mateix surt publicat als diaris el
desastre d’avaries que ahir va afectar a molts usuaris del tren. Per tant, es tracta
d’un tema de plena actualitat. El grup municipal de CiU ha presentat una moció per

50

demanar millores en la xarxa de rodalies de RENFE, així com el seu traspàs. També
el grup municipal d’ICV ha presentat una moció en el mateix sentit. Els dos grups
ens hem posat en contacte i ens hem intercanviat les mocions. De fet, els dos
textos són complementaris. Nosaltres no tenim cap inconvenient a consensuar un
únic text i a sumar les voluntats de tots els grups, tal com s’ha fet al Consell
Comarcal del Vallès Oriental.
El Sr. Pasqual diu que, malauradament, tots compartim que RENFE no funciona de
cap de les maneres i que la xarxa de rodalies presenta moltes deficiències.
Nosaltres ja fa temps que estem fent una campanya per denunciar el mal
funcionament de la xarxa. Jo també comparteixo –diu- que s’hauria d’arribar a una
moció conjunta. Voldria aprofitar ara per comentar algunes qüestions que no
apareixen a la moció, però que penso que s’han de dir. Des d’ICV ja fa temps que
venim denunciant que l’autèntic problema és que des de fa 10 anys el Ministeri de
Foment no inverteix ni en el servei de rodalies ni en el servei regional de
Catalunya. Comparativament s’ha de saber que en els últims 15 anys les inversions
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en la seva xarxa han estat 9
vegades superior per quilòmetre a les de RENFE. Afirmem que els serveis de
rodalies i regionals no han interessat als diferents governs de l’Estat Espanyol. Tota
la inversió ha anat destinada als trens d’alta velocitat. La prioritat número 1 era, i
continua sent, vertebrar ferroviàriament Espanya i la forma de fer-ho és per mitjà
de l’AVE. Per això, des de fa més de 10 anys, tots el recursos s’han adreçat a donar
suport a l’objectiu de situar totes les capitals de província a 4 hores de Madrid en
tren d’alta velocitat. La precipitació en les obres de l’entrada sud de Barcelona del
tren d’alta velocitat ha suposat l’estocada definitiva a uns serveis que ja fa anys
que el Ministeri de Foment sabia que queien a trossos. Tots els grups municipals
coincidim, doncs, en denunciar aquesta manca d’inversió per part de RENFE.
Intervé novament el Sr. Mas per indicar que el seu grup no té cap inconvenient a
que tot això figuri en el text consensuat de la moció.
El Sr. alcalde diu que en qualsevol servei és obvi que ha d’existir una previsió de
futur i s’han de fer unes inversions. I tots sabem que durant aquests darrers 10
anys no s’ha fet cap inversió a la xarxa de rodalies de RENFE, i venim acumulant
un endarreriment molt important en aquest sentit. Això no s’arreglarà d’un dia per
l’altre, i els compromisos d’un programa d’inversió a la xarxa de rodalies que s’han
aconseguit darrerament tardaran encara un temps a fer-se realitat. En els darrers
anys ha crescut moltíssim la demanda del servei de rodalies, però, en canvi, no hi
ha hagut una planificació del servei. Les darreres inversions per adquirir nous trens
es van fer en temps de Mercè Sala com a directora, i des d’aleshores els posteriors
governs del PP no han fet res al respecte. Cada dia es produeix una avaria o altra,
ja sigui a la catenària, en algun tren o en el sistema informàtic. Jo també crec que
és important que tots estiguem d’acord en consensuar un únic text i reclamem
solucions com més aviat millor. El grup municipal del PSC tampoc no veu cap
inconvenient a incorporar a la part expositiva de la moció les paraules del Sr.
Pasqual referides a la manca d’inversions en el servei de RENFE durant els darrers
deu anys.
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Després d’aquestes intervencions i atès que:
Els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Celoni del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Progrés Municipal, de Convergència i Unió, d’Esquerra Republicana de
Catalunya i d’Iniciativa per Catalunya - Verds volen manifestar les greus
deficiències i incidències en el transport públic ferroviari i la manca d’informació
que RENFE sotmet els passatgers. Aquesta situació ha posat el servei de rodalies i
regionals en una situació límit.
Això ho podem comprovar especialment a les hores punta on les aglomeracions
són habituals: insuficient capacitat dels trens per acomodar tots els que hi volen
pujar, retards sense que se n’informi als usuaris i sense que puguin conèixer quan
arribaran a llur destinació; constants avaries tant de la superestructura com del
material mòbil; trens, estacions i màquines expenedores de bitllets no adaptades
per a persones amb algun tipus de discapacitat física o sensorial, etc.
Els trens de rodalies de Barcelona transporten diàriament quasi 400.000 passatgers
que reclamen accions reals per millorar la qualitat del servei públic: la millora en
les infraestructures de la xarxa de rodalies, una major freqüència de trens, un
increment en la capacitat i en el nombre de trens en servei, més mesures
d’accessibilitat a trens i estacions.
Durant els darrers anys, tant a les Corts Generals de l’Estat com al Parlament de
Catalunya s’han adoptat resolucions adreçades a instar els diferents governs a
impulsar millores en el servei de rodalies de Catalunya i a millorar la informació
sobre les incidències, però que han tingut un escàs compliment real. O bé no s’han
complert els acords aprovats, o bé les actuacions realitzades han tingut una nul·la
incidència en la millora i la qualitat del servei de rodalies.
Fins i tot les actuacions impulsades pel mateix Govern de l’Estat han tingut uns
resultat quasi imperceptibles. Dissortadament, el “Pla d’actuacions urgents”,
acordat pel Ministeri de Foment després del col·lapse que va patir el servei de
rodalies els mesos d’octubre i novembre no ha donat els resultats esperats..
D’una banda, hi ha un problema de dèficit d’inversió, que tendeix a esdevenir
estructural. En efecte, per bé que el 27 de setembre Estat i Generalitat van signar
un conveni d’inversió per a la millora de la xarxa ferroviària a Catalunya en els
pròxims sis anys amb un compromís per part de l’Estat d’aportar 2.363 milions
d’euros, el cert és que per al 2007 el Ministeri de Foment ha pressupostat una
inversió de 37 milions d’euros.
D’altra banda, hi ha un problema greu de capacitat de gestionar correctament la
xarxa de rodalies que s’ha agreujat de manera exponencial durant el darrer any.
Així mateix, no té sentit que la mobilitat diària de milions de persones de Catalunya
hagi de decidir-se a 650 quilòmetres de distància. Per la qual cosa, cal afrontar de
manera peremptòria el traspàs a la Generalitat dels serveis de transports de
viatgers amb origen i destinació a Catalunya, tal i com estableix l’article 169 de
l’Estatut de Catalunya i fer-ho amb les dotacions econòmiques suficients per
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resoldre els dèficits assenyalats.
L’autèntic problema és que des de fa deu anys el Ministeri de Foment no inverteix
ni en les rodalies ni els serveis regionals de Catalunya. Comparativament, s’ha de
saber que en els últims quinze anys les inversions de FGC en la seva xarxa han
estat nou vegades superiors per quilòmetre a les que ha fet RENFE.
I això té unes responsabilitats que van naturalment molt més enllà de les
atribucions que té un simple gerent territorial al que al que s’acaba de cessar.
Afirmem que els serveis de rodalies i regionals no han interessat als diferents
governs de l’Estat espanyol. Tota la inversió ha anat destinada als trens d’alta
velocitat, la prioritat número ú era i continua sent vertebrar ferroviàriament
Espanya i la forma de fer-ho era a través de l’AVE. Per això des de fa més de deu
anys tots els recursos s’han adreçat a donar suport a l’objectiu de situar totes les
capitals de província a quatre hores de Madrid en alta velocitat. La precipitació en
les obres de l’entrada sud de Barcelona del tren d’alta velocitat ha suposat
l’estovada definitiva a uns serveis que ja fa anys que el Ministeri de Foment sabia
que es queien a trossos.
Davant d’aquests fets, calen solucions urgents perquè la situació és d’una
extraordinària gravetat i, per això, exigim unes actuacions urgents per recuperar la
normalitat en el servei i la confiança dels usuaris i de les usuàries.
Per això, a proposta dels grups municipals representats a l’Ajuntament de Sant
Celoni (Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal, Convergència i
Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya – Verds), per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
1. Manifestar el funcionament lamentable del servei de rodalies RENFE de
Barcelona i la falta de solucions correctes donades fins ara.
2. Instar al Govern Central al compliment urgent de les mesures del Pla de
mesures urgents que va anunciar sota supervisió del govern de la Generalitat i
d’una comissió tècnica creada adhoc i depenent de l’ATM que avaluï l’estat de la
xarxa i les mesures que el govern de l’Estat implementi
3. Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya per a què les
negociacions de desplegament de l’Estatut, tal i com s’estableix a l’article 169,
assoleixi el més aviat possible les competències per a la gestió de les
infraestructures ferroviàries a Catalunya, amb la incorporació d’un fons de
finançament extraordinari per fer front al dèficit d’inversions acumulat i a les
necessitats futures de la xarxa de rodalies i regionals
4. Demanar al Govern Central el compliment del conveni Estat - Generalitat de 27
de setembre 2006 que preveu una inversió de 2.363 milions per a la millora de la
xarxa ferroviària a Catalunya en els pròxims 6 anys.
5. Concretar les extensions de la xarxa a curt termini. A més de millorar la xarxa
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actual, hi ha cinc prioritats en les inversions a desenvolupar en els propers quatre
anys en l’àmbit del servei de rodalies: tres desdoblaments, entre Montcada-Vic,
Cerdanyola-Mollet i Arenys-Blanes; la construcció del primer tram de l’orbital
ferroviària Mataró-Granollers-Sabadell i, la construcció d’intercanviadors entre les
xarxes de FGC i Renfe al Vallès.
6. Sol·licitar al Govern Central que tal i com va acordar, augmenti el nombre de
trens en hores punta per tal de reduir el col·lapse que pateix aquest servei.
7. Instar al Govern Central que emprengui les mesures necessàries perquè
s’eliminin totes les barreres arquitectòniques, i d’accessibilitat en els mateixos trens
i en les estacions existents, per tal de millorar-ne la seva mobilitat i fer el servei
accessible al conjunt de tota la ciutadania.
8. Donar suport a la proposta de creació d’una comissió d’usuaris i usuàries que
segueixi el compliment del pla de xoc que ha presentat el Ministeri de Foment.
9. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, al Congrés de Diputats i al Senat, al Govern Central, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació per
a la promoció del transport públic, a Renfe Rodalies i a ADIF.
~~~~~~~~~~
Abans de tractar els punts referits al control de l’equip de govern, el Sr. alcalde
pregunta als grups municipals si volen sotmetre a consideració del Ple alguna altra
moció per la via d’urgència.
Pren la paraula el Sr. Pasqual i explica que el grup municipal d’ICV vol presentar al
Ple una moció referida a la desigualtat existent entre homes i dones. Estem –diuen una societat molt injusta i, malgrat que l’Ajuntament de Sant Celoni està fent
molta feina al respecte a través del Pla d’igualtat, hem de continuar denunciant
aquesta situació fins que arribem a la igualtat tan desitjada. A continuació,
procedeix a llegir el text de la moció.
En finalitzar la lectura de la moció, el Sr. alcalde pregunta als grups municipals si
estan d’acord en la URGÈNCIA de la moció, la qual resulta APROVADA per
unanimitat de tots els assistents.
Es procedeix seguidament a votar el contingut de la moció que, en la seva part
dispositiva, diu textualment així:
MOCIÓ PER A LA IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES.
A proposta del grup municipal d’ICV, el Ple municipal ACORDA:
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1. Reiterar el compromís d’aquest Ajuntament a seguir treballant amb totes les
associacions i entitats del municipi per aconseguir la plena igualtat de drets i
deures de tota la ciutadania.
2. Instar al govern de la Generalitat a impulsar la llei per un nou pacte d’igualtat de
la ciutadania entre home i dones, tal i com consta en el pacte d’entesa nacional de
progrés.
3. Instar el govern de que de la forma més breu s’iniciï el tràmit parlamentari per
l’aprovació de la llei de drets de les dones per a l’eradicació de la violència
masclista.
4. Recolzar el vigent Estatut de Catalunya, especialment l’article 41.5, actualment
recorregut davant el Tribunal Constitucional, que estableix que els poders públics
han de vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos
pel què fa a les qüestions que poden afectar-ne la dignitat, la integritat i el
benestar físic i mental, en particular pel què fa el seu propi cos i la seva salut
reproductiva i sexual.
5 Transmetre els acords al govern de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de l’Estat Espanyol i als grups
parlamentaris del Congrés.
~~~~~~~~~~
14. INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DEL DARRER
PLE ORDINARI.
L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la següent correspondència rebuda
darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la corporació se’n dóna per
assabentada:
9

Carta de l’agrupació amateurs del Tango de Badalona, presidida pel Sr.
Pablo Jiménez, felicitant l’Ajuntament de Sant Celoni pel concert del músic
Enrique Telleria, celebrat el passat dia 3 de novembre de 2006 a la nostra
vila.

9

Carta del Cònsol General de Bolívia a Barcelona, Sr. Ovidio Messa,
transmetent el reconeixement i la satisfacció del govern de Bolívia i del seu
president, Evo Morales Ayma, per la iniciativa de El Tritó del Baix Montseny
de promocionar “Mamacoca. I Feria íbera del akhulliku andino”.

9

Escrit de la delegada territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya,
comunicant la inclusió de les obres d’urbanització de carrers de la Batllòria
en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, anualitat 2007, amb una
subvenció de 50.000 €.
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9

Escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua informant que el “Projecte
d’abastament al Mogent i Baix Montseny” està sent objecte d’un nou
plantejament, estudiant-se la possibilitat de construir una nova conducció
de connexió entre la planta del Ter i l’àmbit de la Baixa Tordera.

9

Carta de la Federació Catalana de Ciclisme, agraint els esforços de
l’Ajuntament de Sant Celoni en la celebració el passat 12 de novembre de
2006 de la cursa anomenada “7a Pedalada pel Montnegre”, organitzada per
l’entitat Club Ciclista Sant Celoni amb gran èxit de participació.

9

Carta de la Sra. Assumpta Bailac comunicant que deixa el càrrec de
directora general de Cooperació Cultural, depenent del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, i agraint la
col·laboració rebuda des del món local en l’exercici de la seva tasca.

9

Carta del Sr. Ramon Luque i Porrino, comunicant la fi del seu càrrec com a
director general del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i agraint la col·laboració
mantinguda en l’exercici de les seves funcions.

9

Carta de la nova consellera d’Acció Social i Ciutadania del Govern de la
Generalitat de Catalunya, Sra. Carme Capdevila i Palau, comunicant el seu
nomenament i quedant a la nostra disposició.

9

Carta del conseller de Governació i Administracions Públiques del Govern de
la Generalitat de Catalunya, Sr. Joan Puigcercós i Boixassa, comunicant el
seu nomenament el passat dia 29 de novembre i agraint la implicació
d’aquesta Corporació en les eleccions al Parlament de Catalunya 2006.

9

Carta de la directora general de Cooperació Cultural del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Sra. Anna
Falguera, comunicant el seu nomenament el passat dia 19 de desembre de
2006, restant a la nostra disposició.

9

Carta de la delegada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona,
Sra. Carme San Miguel i Ruibal, comunicant la seva voluntat de col·laborar
en tot allò que sigui oportú per fer possible l’apropament entre les persones
i els Ajuntaments

9

Carta del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, comunicant
haver rebut la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni
relativa a la Llei dels drets de les dones per l’eradicació de la violència
masclista i que ha estat traslladada a la diputada Sra. Mila Arcarons.

9

Escrit de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i
Ciutadania, comunicant el recent nomenament del Sr. Eugeni Villalbí com a
secretari general de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
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9

Carta del Sr. David Minoves i Llucià comunicant el seu nomenament com a
director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària,
depenent de la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya.

9

Carta del Sr. Andreu Felip i Ventura comunicant el seu nomenament com a
director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, depenent
de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Acció
Humanitària del Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de
Catalunya.

9

Carta del gerent adjunt de la Regió Sanitària de Barcelona del Servei Català
de la Salut, Sr. Josep Ganduxé i Soler, informant que ha presentat la
renúncia al seu càrrec amb la intenció de començar una nova etapa
professional.

9

Carta del Gabinet de la Presidència de la Generalitat de Catalunya acusant
rebuda de la nostra carta de data 5 de desembre de 2006, relativa a
l’aprovació per part del Ple municipal en sessió de 30 de novembre de 2006
de la moció per a l’aprovació de la Llei dels drets de les dones per
l’eradicació de la violència domèstica.

9

Carta d’Adigsa, empresa pública depenent del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, comunicant la
designació del Sr. Frederic Linares i Aguilar com a conseller delegat
d’aquesta empresa.

9

Carta del Gabinet de Presidència del Parlament de Catalunya, acusant la
recepció del nostre escrit de data 5 de desembre de 2006, referent a
l’aprovació de la Llei dels drets de les dones per l’eradicació de la violència
domèstica, i comunicant que se n’ha tramés una còpia als membres de la
Mesa del Parlament i als grups parlamentaris per al seu coneixement.

9

Carta de l’Organització Nacional de Cecs, Delegació Territorial de Catalunya,
informant que el cupó del dia 6 de febrer de 2006 tindrà com a motiu
central la nostra localitat. Tanmateix ens fan arribar una reproducció
d’aquest cupó.

15. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA, PEL
1R TINENT D’ALCALDE I PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS
MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2006 I GENER DE 2007.
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE NOVEMBRE DE 2006
Dia
02

Descripció
Baixa padró d’habitants
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02
02
02
02
02
03
03
03
03
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10

Pagament rebuts de llum a la urbanització Boscos del Montnegre
Concessió informació padró
Concessió informació padró
Aprovació d’una despesa
Concessió de drets funeraris
Baixa al padró d’habitants
Concessió de dades d’un expedient
Correcció d’error material en un plec de clàusules
Concessió de documentació d’un expedient
Arxiu d’expedient
Arxiu d’expedient
Autorització canvi de titularitat de drets funeraris
Concessió de dades d’un expedient
Concessió de llicència de gual
Desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial
Autorització a Gas Natural
Alta per omissió al padró d’habitants
Autorització a Enher
Aprovació del pressupost estimatiu de la Festa Major de novembre
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Contractació de 5 monitors per al taller d’estudi assistit
Sol·licitud de subvenció a l’ACA per una canonada d’abastament d’aigua
Autorització a la Policia per a la retirada d’un vehicle
Concessió del 50% de bonificació en el rebut d’escombraries a diferent persones
Aprovació de la liquidació per tancament de carrers mes d’octubre
Aprovació d’una despesa pels treballs de projectat de formigó al carrer Canigó
Aprovació d’una despesa per al subministrament de 10 taules per al Safareig
Contractació d’un tècnic mig per a la ràdio
Esmen d’un error en la titularitat d’un nínxol
Designació de tècnics per a un tribunal
Designant tècnics per a un tribunal
Devolució d’un ingrés
Presa de coneixement d’un informe d’Intervenció (Festa Major estiu la Batllòria)
Autorització a Gas Natural
Concessió de llicència de gual
Concessió de llicència d’ocupació
Aprovació taxa ocupació terrenys d’ús públic
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Baixa padró d’habitants
Declaració d’excedència d’una funcionària
Autorització a Gas Natural
Aprovació llista provisional admesos a una convocatòria
Alta padró d’habitants
Aprovació de despesa per una assegurança
Aprovació de despesa per una assegurança
Aprovant una despesa per una assegurança
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
20
20
20
20
20
21
21
21
21

Aprovació de despesa per una assegurança
Baixa padró d’habitants
Autorització a la Policia per retirar un vehicle de la via pública
Aprovació de despesa per una fotocopiadora
Obertura de convocatòria pública per a la plaça de Jutge de Pau
Aprovació despesa nòmina octubre
Adjudicació obres pista poliesportiva sobre el dipòsit del turó de la Mare de Déu
Presa de coneixement d’un informe d’Intervenció (sortida cultural Monestir de Poblet)
Aprovació factura de despeses de la depuradora
Autorització reserva de via pública per obres
Autorització pròrroga reserva via pública per obres
Aprovació liquidació cànon 2n trimestre aigua
Aprovació despesa per adequació d’un vehicle a policial
Denegació d’una llicència d’obres
Concessió llicència d’activitats
Aprovació de despesa per a l’adquisició de 10 ordinadors
Aprovació dea despesa per al canvi de potència elèctrica a la Plaça de la Vila
Autorització a Gas Natural
Contractació d’un peó
Contractació d’una treballadora familiar
Aprovació de despesa per a l’adquisició d’un projector
Declaració d’un vehicle com a residu sòlid urbà
Declaració d’un vehicle com a residu sòlid urbà
Aprovació de despesa per al subministrament de 4 paranys de turisme
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovació de conveni amb el GRIMM
Aprovació del projecte tècnic d’urbanització de la UASU 47
Baixa del padró d’habitants
Aprovació projecte tècnic instal·lació i ampliació d’enllumenat públic carrer Sant Josep
Concessió de dades d’un expedient
Presa de coneixement informe d’Intervenció (activitat física gent gran)
Autorització a Gas Natural
Contractació d’un vigilant de zona blava
Autorització a Telefònica
Concessió de drets funeraris
Alta padró d’habitants
Baixa al padró d’habitants
Concessió llicència d’ocupació
Contractació d’un administratiu
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Concessió de dades sol·licitades
Declaració d’exclusió d’una plica
Autorització a Gas Natural
Autorització de retirada d’un vehicle de la via pública
Baixa del padró d’habitants
Aprovació relació de liquidacions per immobilització de vehicles de la via pública
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21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
27
27
27
27
27

Cessament del director de l’Àrea d’Espai Públic
Concessió de dades d’un informe
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Nomenament de nou director de l’Àrea d’Espai Públic
Aprovació llista d’aspirants admesos a una oposició
Anul·lació d’una resolució de l’Alcaldia
Autorització a Enher
Autorització a Enher
Autorització a Enher
Tramesa de memòria i plànols d’un expedient
Aprovació de despesa per a l’adquisició d’elements de senyalització vertical
Aprovació certificació 1 obres d’ampliació del cementiri de la Batllòria
Baixa de cobrament d’un rebut en via executiva
Baixa del padró de diferents nínxols
Aprovació de despesa per treballs d’arranjament de diversos carrers
Aprovació certificació 2 obres d’ampliació del cementiri de la Batllòria
Aprovació certificació 2 obres de rehabilitació de la teulada de Can Bruguera
Aprovació certificació 3 obres d’ampliació del cementiri de la Batllòria
Aprovació de despesa per arranjament del carrer Revolt del Vent
Aprovació de despesa pels treballs de substitució de lloses a la Rectoria Vella
Aprovació de despesa per a la redacció de proposta de jocs infantils al CEIP Pallerola
Aprovació de despesa per a l’enjardinament de la rotonda del carrer Vall del Llor
Acceptació d’una alumna de pràctiques
Aprovació de quotes dels alumnes del CME del mes de novembre
Autorització a Gas Natural
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Autorització a Gas Natural
Concessió llicència de gual
Incoació d’expedient de protecció de la legalitat urbanística
Acceptació de justificació i documentació
Concessió de còpia d’un projecte tècnic
Aprovació d’una liquidació del mercat
Aprovació d’una liquidació del mercat
Aprovació d’una liquidació del mercat
Baixa d’una autorització de venda al mercat
Baixa d’una autorització de venda al mercat
Estimació de recurs sobre el rebuts d’escombraries
Estimació de sol·licitud de devolució de liquidacions d’escombraries
Liquidació de la taxa d’ocupació de la Fira de novembre
Concessió de beques de menjador
Consideració de compliment dels requisits per a la justificació d’una subvenció
Baixa padró d’habitants
Canvis de domicili
Retorn de dipòsit per runes
Aprovació de despesa per a la implantació d’un sistema de gestió ambiental
Declaració de caducitat d’inscripcions al padró de diferents persones
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27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Presa de coneixement d’un informe d’Intervenció (cursos Escola d’adults)
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Concessió de gratificacions a diferent personal
Concessió de llicència d’activitats
Autorització a la Policia per retirar un vehicle de la via pública
Concessió de complement de productivitat a diferent personal
Declaració d’un vehicle com a residu sòlid urbà
Baixa de la taxa de recollida d’escombraries
Baixa de la taxa de recollida d’escombraries
Aprovació de despesa per treballs de senyalització horitzontal
Concessió de llicència d’activitats
Concessió de dades d’un expedient
Concessió de dades d’un expedient
Aprovació del Pla de seguretat i salut obres d’urbanització carrer de la Mosca
Concessió de beques de menjador i llibres
Declaració de deserta una licitació
Concessió de llicència d’activitats
Concessió de drets funeraris
Concessió de llicència de primera ocupació
Adjudicació del contracte per a l’organització del Parc de Nadal
Aprovació del plec de clàusules per al subministrament de 20 ordinadors
Autorització d’una reserva de via pública
Concessió de llicència d’obres
Concessió de dades d’un expedient
Alta padró d’habitants
Aprovació canvis de domicili
Contractació d’una treballadora familiar
Autorització canvi de titularitat de drets funeraris
Concessió de dades d’un expedient
Aprovació definitiva del Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions
Presa de coneixement d’un informe d’Intervenció (activitats físiques gent gran)
Reconeixement de serveis a una treballadora
Aprovació d’una relació de factures
Desestimació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial
Declaració d’un vehicle com a residu sòlid urbà
Aprovació de despeses per treballs d’instal·lació d’enllumenat ornamental de Nadal

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE DESEMBRE DE 2006
Dia
01
01
01
01
01
01
04

Descripció
Contractació d’un oficial paleta
Concessió de llicència de primera ocupació
Reconeixement de serveis a un treballador
Reconeixement de serveis a un treballador
Reconeixement de serveis a una treballador
Notificació del tràmit d’audiència en un expedient de reclamació patrimonial
Contractació d’una treballadora
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04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Concessió d’informació
Concessió de llicència d’activitats classificades
Requeriment de documentació en expedient de divisió horitzontal
Aprovació expedient de contractació per al subministrament de mobiliari
Aprovació llista provisional d’admesos i exclosos per a provisió d’una plaça de tècnic mig
Notificació del tràmit d’audiència en un expedient de reclamació patrimonial
Desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial
Declaració de vehicle com a resid usòlid urbà
Baixa padró d’habitants
Aprovació de certificació presentada per Emte Girona
Aprovació de certificació 1 presentada per Simod Control
Aprovació de certificació 2 presentada per Simod Control
Aprovació de certificació 2 presentada per Construccions Deumal SA
Aprovació de certificació 1 presentada per Paviments Martín 1998 SL
Aprovació de certificació 2 presentada per Paviments Martín 1998 SL
Aprovació de certificació 3 presentada per Simod Control
Aprovació de certificació 11 obres urbanització Can Sans
Aprovació de despesa per contractació del servei de manteniment i assistència tècnica
Resolució del reparament formulat per l’interventor sobre aprovació de pagament factura
Concessió de subvencions sobre l’IBI
Aprovació de despesa per al subministrament i muntatge de tancament metàl·lic
Baixa padró de nínxols
Aprovació de factura despeses depuradora d’aigües residuals
Aprovació de contractes amb comerciants Sant Celoni
Aprovació de factura 2006/334
Aprovació de despesa per l’adquisició del programa informàtic Presto
Altes padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Concessió de llicència municipal a Endesa
Concessió d’informació sol·licitada
Baixa padró d’habitants
Concessió d’informació sol·licitada
Concessió de llicència primera ocupació habitatge
Incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial
Requeriment al metge inspector per practicar inspecció d’immoble
Aprovació de liquidacions de taxa per tancament de carrers
Denegació de concessió de bonificació de la taxa escombraries
Aprovació de concessió de bonificació de la taxa escombraries
Contractació d’una professora
Deixant sense efecte les mesures correctores en un expedient d’activitats
Aprovació de despeses
Aixecament de l’ordre de suspensió en un expedient d’obres menors
Desestimació de reclamació
Declaració de la caducitat d’una llicència d’instal·lació d’una estació de servei
Denegació d’una sol·licitud
Aprovació de contractes amb comerciants de Sant Celoni
Autorització de reserva via pública

62

14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21

Retorn de dipòsit urbanístic
Aprovació d’expedient de contractació per al subministrament de mobiliari edifici carrer Bruc
Concessió drets funeraris
Concessió de llicència d’obres
Retorn de dipòsit urbanístic
Requeriment d’acreditació de representació en expedient de reclamació patrimonial
Aprovació de liquidacions taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Incoació expedient administratiu per a l’acceptació de renúncia
Concessió de llicència municipal a Endesa
Concessió de llicència municipal a Gas Natural
Concessió de drets funeraris
Autorització canvi de titular activitat sotmesa a règim de comunicació prèvia
Obertura d’un compte corrent d’estalvi
Aprovació de la relació de valors tramesa per l’Organisme de Gestió Tributària
Aprovació de la relació de valors tramesa per l’Organisme de Gestió Tributària
Aprovació del projecte de rehabilitació del safareig de la Batllòria
Aprovació de despesa per al subministrament de caramels
Aprovació de despesa per a l’adquisició de lots de Nadal
Aprovació del pressupost estimatiu de la Festa Major d’hivern de la Batllòria
Baixa padró d’habitants
Nomenament de funcionari de carrera
Nomenament de funcionàries de carrera
Nomenament de funcionaria de carrera
Concessió de llicència d’obres
Concessió de llicència de primera ocupació d’habitatge
Concessió de llicència de primera ocupació de sis habitatges
Adjudicació del contracte per a la redacció del projecte de la passera de Can Draper
Aprovació de relacions de factures
Baixa del padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica
Aprovació de certificació presentada per Construccions Jesús Pacheco Julià
Aprovació de certificació 3 presentada per l’empresa Paviments Martín 1998 SL
Nomenament de funcionaria de carrera
Concessió de llicència de primera ocupació de cinc habitatges
Autorització a la CUP per instal·lar un mostrador d’atenció al públic
Autorització d’ampliació d’horari al bar “El Turó”
Autorització d’ampliació d’horari al bar musical “Berlín”
Autorització d’ampliació d’horari al bar musical “Llum de Lluna”
Autorització d’ampliació d’horari a la discoteca “Quatre”
Aprovació de despesa per a l’enderroc de la pista esportiva del CEIP Pallerola
Adjudicació del contracte per a la creació de la Intranet Corporativa
Aprovació de la modificació del Text refós del pla parcial del sector P-2 Les Torres
Aprovació de transferència de crèdits entre partides de despeses del pressupost de 2006
Concessió de reducció de jornada laboral per guarda legal d’un infant
Aprovació de relacions de factures
Aprovació i pagament d’una paga d’assistència al personal de l’Ajuntament de Sant Celoni
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
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21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Aprovació de la certificació 3 presentada per Construccions Deumal SA
Atorgament de subvenció a la Junta de Compensació de la urbanització Can Coll
Aprovació del pressupost estimatiu de les festes de Nadal i Reis de Sant Celoni
Aprovació de la despesa per a l’adquisició de lots de Nadal
Retorn de lots de Nadal per incompliment de contracte
Aprovació de l’expedient de contractació per a la construcció de tres noves plataformes
Alta padró d’habitants
Aprovació de despesa per al subministrament d’un armari per a la Secretaria municipal
Declaració d’un vehicle com a residu sòlid urbà
Atorgament d’ajudes per a l’adquisició de llibres escolars i menjador
Baixa padró d’habitants
Aprovació de quotes dels alumnes matriculats de Centre Municipal d’Expressió
Aprovació de certificació 3 de Paviments Martín 1998 SL (urbanització carrer Major de Dalt)
Aprovació de despesa pels treballs de substitució de claveguera al carrer Sant Josep
Aprovació de despesa per a la contractació de serveis de neteja i sanejament
Aprovació despesa pel subministrament de 75 marcs de fusta per a exposicions municipals
Concessió de gratificacions al personal laboral i funcionari de la corporació
Aprovació de despesa corresponent a subministrament informàtic divers
Aprovació de despesa per al subministrament de 8 làpides de nínxol cementiri de la Batllòria
Aprovació de despesa per al subministrament de 61 plaques nomenclàtor
Concessió de llicència d’obres
Aixecament de l’ordre de suspensió dictada en un expedient d’obres menors
Aprovació de despesa per a l’estudi i proposta d’ordenació del sector P-21 Les Ferreries
Aprovació de despesa per a l’adquisició de tres ordinadors per l’Àrea de Cultura
Concessió al personal laboral i funcionari del complement de productivitat
Aprovació de despesa per redacció projecte construcció de soterrani a la Unió Batllorienca
Aprovació de despesa per redacció del Pla especial de radiocomunicació
Aprovació de despesa pels treballs de l’arbrat viari en diversos vials de Sant Celoni
Aprovació de despesa per treballs de reparació de vehicle
Aprovació de despesa per treballs de reparació de vehicle
Aprovació de despesa per a la implantació de la recollida selectiva als edificis municipals
Resolució de reparament formulat per l’interventor municipal en el pagament d’una factura
Aprovació de despesa pel subministrament de 14 rètols informatius del jocs infantils
Aprovació de despesa per les obres de remodelació de la rotonda de la Porta de Llevant
Aprovació de despesa per a l’adquisició de 68 SAI
Aprovació de despesa pels serveis d’assessorament i configuració dels servidors informàtics
Aprovació de concessió de subvenció a AFANOC
Aprovació de despesa pels treballs de disseny del llibre toponomàstic de Sant Celoni
Adjudicació del contracte de subministrament d’un vehicle de treball per l’Àrea de Cultura
Baixa del padró de nínxols
Aprovació de despesa per treballs de pintura de diversos espais de la biblioteca municipal
Aprovant de despesa per al subministrament d’un anemòmetre i un mesurador de clor
Aprovació de despesa pel subministrament de 19 bancs de fusta
Aprovació de despesa pels treballs de duplicació i impressió de 600 CD’s
Aprovació de despesa treballs de mesures d’emissió de compostos orgànics a l’atmosfera
Aprovació de despesa per l’execució d’una cuneta de formigó
Aprovant de despesa per treballs de reparació del paviment
Aprovació de despesa per la impressió dels programes de les Festes d’Hivern de Sant Celoni
Aprovació de despesa per la impressió de d’exemplars d’un llibre
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22
22
22
22
22
22
22
22
27
28
29
29
29
30
30
31
31
31
31
31

Aprovació de despesa pel subministrament de mobiliari divers al CEIP Josep Pallerola
Aprovació de despesa pels treballs de pavimentació d’un pas de vianants al Royal Park
Aprovació de despesa pel subministrament i col·locació d’una porta automàtica a la biblioteca
Aprovació de despesa per a l’adquisició d’un projector pel Centre Municipal d’Expressió
Aprovació de despesa per la reparació d’un vehicle
Aprovació de despesa per al repintat de la barana del mur de les Illes Belles
Aprovació despesa pel subministrament de rètols per les àrees de jocs infantil a la Batllòria
Atorgament de subvenció a Alcer Barcelona
Aprovació d’una relació de factures
Alta per omissió al padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovació del pressupost estimatiu de la Festa de Cap d’Any 2006-2007
Aprovació de transferència de crèdits entre partides de despeses del pressupost de 2006
Concessió drets funeraris
Concessió drets funeraris
Canvi de domicili al padró d’habitants
Aprovació de factura per despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovació de factura per regularització de preus de l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovació de factura per les millores realitzades a l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovació de factura per les millores realitzades a l’estació depuradora d’aigües residuals

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE GENER DE 2007
Dia
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
04
04
04
05

Descripció
Contractació d’un peó
Contractació d’un peó
Aprovació de la modificació de la regulació de l’estacionament de vehicles a l’av. Hospital
Contractació d’un tècnic
Contractació d’una auxiliar administrativa
Contractació d’una auxiliar administrativa
Contractació d’un peó
Contractació d’un tècnic superior
Contractació de tècnic mig
Contractació de tècnic superior
Autorització per a la retirada d’un vehicle de la via pública
Aprovació de la despesa pel lloguer i transport d’un grup electrògen
Autorització per a la retirada d’un vehicle de la via pública
Declaració d’un vehicle com a residu sòlid urbà
Aprovació de pròrroga del pressupost de l’exercici 2006
Aprovació de la despesa pel lloguer d’un equip de so
Concessió de còpia d’un projecte tècnic d’un expedient d’activitats
Concessió de drets funeraris
Aprovació del projecte d’urbanització del carrer Dos de Maig
Aprovació de despesa per treballs de reparació d’un vehicle
Autorització a la CUP per a la celebració de berenars tertúlies
Retorn de dipòsit urbanístic
Aprovació de liquidacions
Alta al padró d’habitants
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05
06
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12

Canvi de nom de drets funeraris
Concessió de drets funeraris
Denegació de llicència d’obres
Aprovació de la despesa per una assegurança
Autorització per disposar taules i cadires a la piscina municipal
Aprovació de despesa per dinamitzar el Grup de Dones
Concessió de fotocòpia del projecte de reparcel·lació de la UASU-38
Aprovació de despesa per al manteniment tècnic del sistema de gestió energètica municipal
Aprovació de despesa per al manteniment tècnic del sistema de gestió energètica municipal
Concessió de llicència d’activitats
Aprovació de despeses nòmina mes de desembre
Concessió de llicència d’entrada de vehicles
Concessió de llicència d’entrada de vehicles
Autorització per a la realització de perforacions
Adjudicació del contracte de subministrament de 20 ordinadors
Reconeixement de drets d’antiguitat a un funcionari
Reconeixement de drets d’antiguitat a una funcionària
Concessió de reducció d’un terç de la jornada laboral
Desestimació de recurs de reposició
Desestimació de petició de responsabilitat patrimonial
Aprovació de despesa d’una assegurança d’automòbil
Aprovació de despesa d’una assegurança d’automòbil
Baixa al padró d’habitants
Presa de coneixement d’un informe d’Intervenció (activitats Àrea de Comunitat)
Concessió de llicència d’entrada de vehicles
Concessió de llicència d’entrada de vehicles
Concessió de llicència d’entrada de vehicles
Modificació de llicència per canvi de titularitat
Concessió de llicència de primera ocupació
Concessió de llicència de primera ocupació
Autorització a la Policia Local per a la retirada d’un vehicle
Aprovació de despesa per al subministrament de tancament metàl·lic
Aprovació de l’augment de preus pel seguiment i control de la contaminació atmosfèrica
Baixa al padró d’habitants
Baixa al padró d’habitants
Aprovació de certificació d’obres per condicionament de la zona esportiva de Can Sans
Concessió de llicència d’obres a Gas Natural
Aprovació de despesa pel subministrament de mobiliari
Aprovació de despesa pel subministrament de mobiliari
Autorització de reserva de via pública
Autorització de reserva de via pública
Concessió de subvenció per arranjament de façana
Concessió de llicència d’obres a Telefónica de España
Altes al padró d’habitants
Autorització de canvi de nom de drets funeraris
Autorització de canvi de nom de drets funeraris
Aprovació de liquidació per compensació a l’autor d’una obra literària
Concessió de llicència d’obres a Gas Natural
Concessió de llicència d’entrada de vehicles
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Concessió de llicència d’entrada de vehicles
Concessió de drets funeraris
Retorn de dipòsit urbanístic
Retorn de dipòsit urbanístic
Admissió de desistiment
Aprovació de despesa per obres de construcció d’una pista de petanca
Arxiu d’una reclamació de responsabilitat patrimonial
Autorització a la Policia local per retirar un vehicle
Aprovació de despesa pel subministrament de material esportiu
Concessió de llicència municipal per a l’estesa de línia elèctrica soterrània
Concessió de llicència municipal per a l’estesa de línia elèctrica soterrània
Concessió de llicència municipal per a l’estesa de línia elèctrica soterrània
Concessió de llicència municipal per a l’estesa de línia elèctrica soterrània
Concessió de llicència municipal per a l’estesa de línia elèctrica soterrània
Aprovació de despesa per servei de guàrdia d’urgència del Pla NeuCAT
Concessió d’accés a un expedient d’obres
Concessió de llicència a Gas Natural
Concessió de llicència a Gas Natural
Concessió de còpia d’un projecte d’obres majors
Resolució d’un reparament formulat per l’interventor municipal
Autorització per a la cancel·lació de l’aval bancari
Aprovació de despesa per a la contractació dels serveis d’una agència de viatges
Concessió d’una llicència a Gas Natural
Declaració d’un vehicle com a residu sòlid urbà
Baixa del padró d’habitants
Contractació d’un tècnic auxiliar
Concessió de llicència d’entrada de vehicles
Concessió de drets funeraris
Denegació de la concessió de bonificació de la taxa per recollida d’escombreries
Denegació de la concessió de bonificació de la taxa per recollida d’escombreries
Aprovació de certificació d’obres d’urbanització del carrer Major de Dalt
Aprovació definitiva del projecte tècnic d’enllumenat públic del carrer Sant Josep
Concessió del manteniment de reducció de jornada
Cobrament del rebut pel concepte de manteniment de cementiri municipal
Adjudicació de les obres d’ordenació de voreres i reasfaltat al carrer Doctor Barri
Concessió de còpia de plànols
Resolució d’un reparament formulat per l’interventor
Resolució d’un reparament formulat per l’interventor
Aprovació de el Pla de seguretat i salut de les obres de construcció de pista poliesportiva
Aprovació de la despesa pels treballs d’arranjament de dos guals
Alta al padró d’habitants
Alta al padró d’habitants
Autorització a la CUP per realitzar un acte a la plaça de la Vila
Atorgament d’ajudes socials als alumnes de les escoles de Sant Celoni
Baixa al padró d’habitants
Aprovació certificació 1 3a fase obres de reordenació del camp municipal d’esports
Aprovació certificació 2 3a fase obres de reordenació del camp municipal d’esports
Autorització canvi de nom de drets funeraris
Autorització canvi de nom de drets funeraris
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19
19
19
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27

Concessió de llicència d’activitats classificades per a instal·lació d’un restaurant
Concessió de llicència d’obres per la construcció d’una piscina
Aprovació de despesa pels treballs d’impressió del programes de les Festes de Carnaval
Baixa del padró d’habitants
Cancel·lació d’avals bancaris
Contractació d’una auxiliar administrativa
Denegació de llicència d’obres
Presa de coneixement d’un informe emès per l’interventor municipal
Incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial
Incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial
Aprovació de les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Concessió de còpia d’un expedient d’obres majors
Concessió de llicència d’entrada de vehicles
Concessió de llicència d’entrada de vehicles
Acceptació d’al·legació
Concessió de llicència d’activitats classificades
Adjudicació de contracte per al subministrament de mobiliari
Declaració d’un vehicle com a residu sòlid urbà
Contractació d’una treballadora com a personal laboral fix
Autorització de reserva de plaça d’aparcament de vehicel
Autorització de reserva de plaça d’aparcament de vehicle
Desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial
Autorització de reserva de via pública
Presa de coneixement d’un informe emès per l’interventor municipal
Baixa del padró d’habitants
Baixa del padró d’habitants
Contractació d’un administratiu
Concessió de llicència d’entrada de vehicles
Aprovació del compte de gestió recaptatòria de multes de circulació
Concessió de subvenció
Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires
Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires
Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires
Aprovació de la convocatòria de subvencions
Desestimació de recurs de reposició
Comunicació de l’adequació d’una documentació aportada
Presa de coneixement d’un informe emès per l’interventor municipal
Concessió de llicència de primera ocupació
Aprovació de despesa per a la reparació dels pavellons de nínxols de la Batllòria
Concessió de llicència a Endesa
Adjudicació de contracte per la vigilància d’exposicions i bidells d’equipaments culturals
Retorna de garantia definitiva
Aprovació dels preus de contractació de Escola de música
Concessió de gratificacions al personal funcionari i laboral
Concessió de llicència de primera ocupació
Concessió de complement de productivutat al personal funcionari i laboral
Aprovació inicial del projecte d’equipament municipal públic per a ús esportiu a Can Sans
Aprovació de despesa per treballs d’impressió de la programació a l’Ateneu
Aprovació de preus públic per la participació en els actes de la Festa de Cap d’any
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29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Baixa del padró d’habitants
Baixa del padró d’habitants
Acceptació de renúncia
Arxiu d’expedient de responsabilitat patrimonial
Reconeixement d’antiguitat a una funcionària
Aprovació de despesa per al subministrament d’un ordinador
Aprovació de despesa per l’execució dels treballs d’impressió de la Guia Clip
Aprovació de despesa per al subministrament d’un ordinador
Notificació als interessats d’un tràmit d’audiència
Aprovació de despesa per al subministrament de pancartes
Aprovació de despesa pel subministrament de plaques de llicència de gual
Aprovació de despesa pel subministrament i col·locació d’una porta corredora
Aprovació de despesa pel subministrament i col·locació d’una porta
Baixa al padró d’habitants
Contractació d’un tècnic superior
Contractació de dos peons
Aprovació del Plec de clàusules de les obres d’arranjament de l’escala de l’Ajuntament
Concessió de llicència de primera ocupació
Estimació de petició de responsabilitat patrimonial
Notificació als interessats d’un tràmit d’audiència
Notificació als interessats d’un tràmit d’audiència
Aprovació del Compte de gestió recaptatòria realitzada per l’OGT durant l’exercici 2006
Aprovació definitiva del projecte d’establiment del servei “Borsa local d’habitatge de lloguer”
Concessió d’autorització sanitària
Concessió d’autorització sanitària
Concessió d’autorització sanitària
Aprovació de certificació d’obres de reforma interior de la 2a planta de l’Ajuntament
Contractació d’un tècnic mig
Concessió d’autorització sanitària
Desestimació de subvenció de l’IBI per a famílies nombroses
Concessió de subvenció de l’IBI per a famílies nombroses
Regularització de diferencies entre els saldos de la comptabilitat municipal
Aprovació de relació de factures
Baixa del padró d’habitants
Aprovació de factura de l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovació de l’estudi elaborat per SOREA SA
Aprovació de factura corresponent a la despesa de l’estació depuradora
Aprovació de factura corresponent a la despesa de l’estació depuradora
Aprovació de factura corresponent a la despesa de l’estació depuradora
Concessió d’autorització sanitària
Concessió d’autorització sanitària
Aprovació de les quotes del alumnes matriculats al Centre municipal d’expressió
Aprovació de despesa per treballs de manteniment de jardineria
Aprovació de despesa per obres de construcció de tres noves plataformes elevades

RESOLUCIONS DICTADES PEL 1R TINENT D’ALCALDE EN EL MES DE NOVEMBRE DE 2006
Dia

Descripció
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02
24

Atorgament de llicència d’abocament a AUTO SANT CELONI SA
Atorgament de llicència d’adequació a la LIIA a AUTO SANT CELONI SA

RESOLUCIONS DICTADES PEL 1R TINENT D’ALCALDE EN EL MES DE DESEMBRE DE 2006
Dia
14

Descripció
Declaració de la caducitat de la llicència atorgada a Tombacco Ibérica SA

RESOLUCIONS DICTADES PEL 1R TINENT D’ALCALDE EN EL MES DE GENER DE 2007
Dia
12
26

Descripció
Comunicació a MB Motors SA del termini del procés d’adequació a la Llei 3/1998
Comunicació a Químicas Sant Celoni SA que la documentació aportada és correcta

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE
NOVEMBRE DE 2006
Dia
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
07
07
07
07

Descripció
Estimar resolució Agustín Moreno Jiménez
Estimar resolució Agustín Ventura Roman
Estimar resolució Alexandra Perandones Canet
Estimar resolució Alexandra Perandones Canet
Estimar resolució Antoni Garzón Rus
Estimar resolució Antoni Masnou Baldé
Estimar resolució Antonio Luis de Pascual
Estimar resolució Carles Sala Cervera
Estimar resolució empresa Construcasa Venteo SCP
Estimar resolució Daniel Buisan Martínez
Estimar resolució David Sánchez López
Estimar resolució Diego Murillo Zambrano
Estimar resolució Dolors Sala Lligoña
Estimar resolució Frederic Munne Calzas
Estimar resolució Jesús Melero Almansa
Estimar resolució Joaquim Marañón Arjona
Estimar resolució Jordi Juan Fernández
Estimar resolució José Mañas Garcia
Estimar resolució recurs extraordinari revisió Matias Martínez Llana
Estimar resolució Mercè Altimira Miralpeix
Estimar resolució Míriam Latorre Sendra
Estimar resolució Petronila Martínez Reche
Estimar resolució Rafael Pavo Arce
Estimar resolució Rosa Badia Royes
Estimar resolució Alicia Membrives Rodríguez
Estimar resolució Annabel Masferrer Mesa
Desestimar resolució empresa Gestión de Recursos de Multas SL
Estimar resolució Carme Puchol Tort
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07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Estimar resolució Carme Puchol Tort
Desestimar resolució Esther Molinero Santamaría
Desestimar resolució Francisco Acosta Casado
Estimar resolució Francisco Jiménez Mesa
Estimar resolució Gemma Navas Media
Estimar resolució Isabel Sánchez Vega
Estimar resolució Laia Boada Puchol
Desestimar resolució Llum Bres Julbe
Estimar resolució Luis Macias Martos
Estimar resolució M. Roser Pou Bernat
Estimar resolució Rosa M. Salazar Garcia
Estimar resolució Ana M. Fernández Ramos
Estimar resolució Antonio Trabal Pina
Estimar resolució Antonio Trabal Pina
Estimar resolució David Escoté Sánchez
Estimar resolució Dolores Carvajal Zoyo
Estimar resolució Enrique Beltrán Guell
Estimar resolució Jose M. Piñero Canovas
Estimar resolució Juan Luis Delgado Molina
Estimar resolució Manuel Ureña Linares
Estimar resolució Maria Isabel Vila Aldabo
Estimar resolució Mercè Puig Bassols
Estimar resolució Raquel Pérez López
Estimar resolució Sandra Orti Alonso
Desestimar resolució Antonia Fontanillas Danés
Desestimar resolució Antonia Montal Nicolau
Desestimar resolució Antonio Sanjuán Perea
Desestimar resolució Carmen Castella Pou
Desestimar resolució Coral Fontanet Roig
Desestimar resolució Eduard Venteo Plaza
Desestimar resolució Emilia Esther Almasa Capel
Desestimar resolució Joan Fondevila Guinart
Desestimar resolució Joan Soler Domènech
Desestimar resolució Santiago Prat Pagès

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE
DESEMBRE DE 2006
Dia
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Descripció
Desestimar resolució Yamahichi SL
Desestimar resolució Reinanfer SL
Inadmisió de recurs potestatiu de reposició Recuperaciones ABC SL
Desestimar resolució Recuperacions ABC SL
Desestimar resolució Paviments Montplet SL
Desestimar resolució Paviments Montplet SL
Inadmissió de recurs potestatiu Obras y Construcciones Audalla
Estimar resolució M. Mercè Monsonís Santamaria
Inadmissió de recurs potestatiu reposició Lluís Travessa Serra
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01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
05
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
15

Desestimar resolució Estampados Gaserans SL
Desestimar resolució Dolores Jordan Garcia
Desestimar resolució David Avellaneda Cirera
Desestimar resolució Gestión de Recursos de Multas SL
Desestimar resolució Cromatica
Desestimar resolució CCI 93 SL
Desestimar resolució CCI 93 SL
Desestimar resolució CCI 93 SL
Desestimar resolució Carme Dou Oms
Desestimar resolució Jaume Betriu SL
Desestimar resolució Aurora López Miñarso
Desestimar resolució Àngela Comas Guinart
Resolució Lot 608
Desestimar resolució Abel Pérez Lara
Desestimar recurs potestatiu reposició Aseguradora Sant Celoni SL
Desestimar recurs potestatiu reposició Daniela Vidal Polo
Estimar resolució Dolores Zamora Pedrosa
Desestimar resolució Eva Maria Núñez Sierra
Desestimar resolució Francisco Rigat Vila
Desestimar resolució Francisco Sangenis Montoya
Desestimar resolució Waters Roy Geoffrey
Desestimar recurs potestatiu reposició Gloria Martínez Mañes
Estimar resolució Jacinto Blanca Fernández
Desestimar recurs potestatiu reposició Joaquim Pou Fontigüell
Estimar resolució Jordi Sendra Calvet
Estimar resolució Josefina Vinardell Rios
Estimar recurs potestatiu reposició Josep M. Galceran Planchart
Desestimar resolució Juan Antonio Moya Rodríguez
Desestimar recurs potestatiu Juan Cortina Crous
Desestimar resolució Juan Jiménez Díaz
Estimar resolució Manel Arrebola Molner
Estimar resolució Marc Rodellas Fontiguell
Estimar recurs potestatiu reposició Marina Mas Garcia
Estimar resolució Martí Forcada Bonastre
Arxiu expedient per sentencia dictada procés penal Razvan Ion Berbecel
Estimar resolució Roser Renau Vila
Estimar resolució Susana Campos Mendoza
Arxiu i incoació de nou expedient per falta molt greu Curtina SA
Desestimar recurs potestatiu reposició Daniela Vidal Polo
Desestimar recurs potestatiu reposició Francisco Garcia Checa
Desestimar recurs potestatiu reposició Jaume Torrent Pastells
Desestimar recurs potestatiu reposició Joan Planesas Aymerich
Desestimar recurs potestatiu reposició Joan Cortina Crous
Desestimar recurs potestatiu reposició Joan Matas Lloret
Desestimar recurs potestatiu reposició Jorge Hervas Villegas
Desestimar recurs potestatiu reposició Konrad Ammann Martínez
Desestimar recurs potestatiu reposició M. Julia Vigo González
Desestimar recurs potestatiu reposició Mario Gasch Cardoso
Desestimar resolució Altervac SA
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15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Desestimar recurs potestatiu reposició Antonio Amella Lizana
Estimar resolució Auto Taller Clemar SA
Desestimar recurs extraordinari de revisió Clos Elect-Font SL
Desestimar recurs potestatiu Dani Mola Hortelano
Desestimar recurs potestatiu reposició David Guinart Platero
Desestimar recurs potestatiu reposició Elisabet Fuster Martínez
Desestimar recurs potestatiu reposició Francesc Gavilan Sanz
Desestimar recurs potestatiu reposició Francisco Alvarez Villarrubia
Desestimar recurs potestatiu reposició Francisco Ametller Fortuny
Desestimar recurs potestatiu reposició Joan Parset Pou
Desestimar recurs potestatiu reposició Joan Pascual Rovira
Desestimar recurs potestatiu reposició Joan Ventura Prat
Desestimar recurs potestatiu reposició José Maria Ruiz Márquez
Desestimar recurs potestatiu reposició José Sánchez Garrido
Desestimar recurs potestatiu reposició Juan Gallego Serra
Desestimar recurs potestatiu reposició Julio Garcia Palomares
Estimar recurs potestatiu de reposició Kubika SL
Desestimar recurs potestatiu reposició Kubika SL
Desestimar recurs potestatiu reposició Llum Bres Julbe
Estimar recurs potestatiu reposició M. Rosa Estrada Jaumira
Desestimar recurs potestatiu reposició Otília Sebastià Gimeno
Desestimar recurs potestatiu reposició Ventana Hermética Uin SL
Desestimar recurs potestatiu reposició Xavier Martínez Martínez
Estimar parcialment recurs potestatiu reposició David Vera Tomás
Estimar recurs potestatiu reposició José Fitó Anfrons
Desestimar recurs potestatiu reposició Ramesch G. Mulchandani
Desestimar resolució Abel Rocha SL
Estimar recurs potestatiu reposició Àngels Berenguer Puig
Estimar resolució Arval Service Lease SA
Estimar resolució Citroen España SA
Estimar resolució Citrioen España SA
Desestimar resolució Cristina Fugarolas Rodenas
Estimar recurs potestatiu reposició Elisa Mateo Ortega
Desestimar recurs potestatiu reposició Francisco Acosta Casado
Desestimar resolució Gregorio Ruiz Ruiz
Estimar resolució José Javier López Llop
Desestimar resolució José Ramon Sastre Muñoz
Desestimar resolució Josep M. Valls Morella
Inadmissió recurs potestatiu reposició Joan Cortina Crous
Estimar recurs potestatiu reposició M. Teresa Sánchez Zudaire
Desestimar resolució Maria Victòria López Iglesias
Estimar resolució Núria Vila Bonamusa
Estimar resolució Record Rent A Car SA
Estimar resolució Record Rent A Car SA
Desestimar resolució Santiago Perich Barnola
Desestimar resolució Xavier Blanes Blanché

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE GENER
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DE 2007
Dia
05
05
10
10
10
10
10
10
10
10
10
18
18
18
18

Descripció
Resolució lot 609
Desestimar resolució Darwin D. Mediavilla Guilcamaigua
Estimar resolució Agustí Montsant Mora
Resolució expedients caducats
Resolució recurs potestatiu reposició Feliu Serra Renom
Estimar resolució Jana Nauguet Julia
Estimar resolució Jordi Monrabà Llavina
Estimar resolució Jordi Pagès Puig
Estimar resolució Jose M. González Calle
Arxiu d’expedient per sentencia dictada en procés penal Joan Pou Abril
Desestimar resolució Rafael Reyes Vidal
Estimar resolució Francisco Rigat Vila
Estimar resolució Jordi Cassa Vinardell
Estimar resolució Juan Puig Tarridas
Estimar resolució Magín Fons Ibàñez

16. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE
DE 2006 I GENER DE 2007.
Durant els mesos de novembre i desembre de 2006 i gener de 2007, i per raons de
màxima urgència, l’Alcaldia ha procedit a la contractació del personal que es
descriu a continuació:
Novembre 2006
- Un tècnic mig per coordinar la graella de programes i de col·laboradors de
l’emissora de ràdio municipal.
- Un administratiu per a l’elaboració tècnica de modificacions puntuals del Pla
general d’ordenació redactades per l’Àrea d’Entorn.
- Una treballadora familiar per substitució en període de vacances de la
treballadora familiar Rosa Martínez Funollet.
Desembre 2006
- Un oficial paleta per l’arranjament de carrers del municipi
- Una educadora social per realitzar tasques d’atenció primària.
- Una tècnica auxiliar per donar suport als nous serveis i projectes de la biblioteca
municipal.
Gener 2007
- Un peó per realitzar el servei d'atenció al creixement de la demanda d'ús
d'instal·lacions esportives municipals.
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- Un peó per al manteniment i millora de l'accessibilitat a la via pública i a
equipaments municipals.
- Una tècnica superior de suport a l’Àrea d’Entorn en matèries de planejament,
gestió urbanística, llicències i habitatge.
- Una auxiliar administrativa per realitzar l'anàlisi dels circuits documentals i la seva
normalització i introducció dins el sistema informàtic.
- Una auxiliar administrativa per realitzar tasques diverses a l’Àrea de Cultura i
recepció de l’equipament municipal Rectoria Vella.
- Un conserge per al CEIP Montnegre de la Batllòria.
- Un tècnic superior per a la redacció de projectes tècnics d’equipaments i obra
pública municipal.
- Un tècnic mig per realitzar el servei de manteniment i gestió de parcs i jardins
públics i de l' arbrat urbà.
- Un tècnic superior per a la redacció de modificacions puntuals de planejament
urbanístic, així com col·laboració en la redacció de futures infraestructures.
- Una tècnica auxiliar per gestionar diversos projectes culturals.
- Una auxiliar administrativa per al control i seguiment dels expedients de
concessió de subvencions dels anys 2006-2007.
- Un administratiu per realitzar la gestió de projectes esportius.
- Una tècnica superior per dur a terme la redacció i control d'instruments de
plantejament i gestió urbanística.
- Dos peons per realitzar el manteniment i millora de l'accessibilitat a la via pública.
- Un tècnic mig per dur a terme la informació urbanística i l’adequació de les
llicències urbanístiques al planejament.
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 novembre i desembre de 2006 i gener de 2007, i la Corporació
se’n dóna per assabentada:
Novembre 2006
Pere Puig Mir
Juan Carlos Armario Reina
Maria Fernanda Ruiz González

Tècnic mig
Administratiu
Treballadora familiar

Desembre 2006
Luis Molina Montalvo
Isabel Maria Mañas Garcia
Marina Gómez Carrascal

Oficial paleta
Educadora social
Tècnic auxiliar biblioteca

Gener 2007
Concepción García García
David Villegas Gómez Pardo
Anna Comella Munmany

Peó
Peó
Tècnic superior
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Carme Fernández Gros
Eva Castro Castella
Joan Bruguera Pesaferrer
Jaume Coris Veray
Jordi Jubany Fontanillas
Francesc Xavier Fàbregas Tomàs
Sílvia Garcia Amadó
Marta Bruguera Molas
Carles Salgado Planas
Anna Maria Camps Tulleuda
Francisco Javier González Lara
Francisco Antonio Martín Ruiz
Francesc Peña Busquets

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

17. PRECS I PREGUNTES.
Precs que formula el grup municipal de CiU:
9

El Sr. Bosch diu que, segons paraules del Sr. alcalde, el dipòsit de la
Salle no té cap pèrdua d’aigua. Però jo –diu- he construït molts
dipòsits i sé que això no passa mai. Em sorprèn la rotunditat de
l’afirmació del Sr. alcalde i voldria demanar còpia dels certificats
d’estanqueïtat emesos pel tècnic corresponent, per acabar d’una
vegada per totes amb aquesta polèmica.

9

El Sr. Bosch recorda que en el primer Ple d’aquest mandat va
demanar que les sessions plenàries tinguessin com a màxim 10
punts o que es fes un Ple extraordinari si hi havia un punt
important. Avui hem tractat molts temes i tots ells importants. Si
realment l’equip de govern pretén la col·laboració dels regidors de
l’oposició (que no disposem dels recursos ni del temps que té
l’equip de govern), jo demanaria que arribéssim a un acord perquè
no es tornin a produir Plens tan extensos com el d’avui. Dóna la
impressió que es fa així per evitar que tinguem temps de debatre
els temes. I ho dic de bona sintonia.

Intervé el Sr. alcalde i diu que, si exceptuem l’aprovació de l’acta de la sessió
anterior, les mocions i els punts de control a l’equip de govern, el número de punts
d’aquesta sessió ve a ser d’uns deu punts. En aquesta ocasió el que sí hem
procurat –diu- és donar més temps a tots els grups per consultar els expedients i
demanar-ne informació. També s’ha passat al grup municipal de CiU, per correu
electrònic, tota la documentació que ha sol·licitat.
Pregunta que formula el grup municipal de CiU:
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9

El Sr. Deulofeu pregunta al Sr. Bueno pels resultats de l’informe
emès pels tècnics de la Diputació de Barcelona respecte de les
velocitats dels vehicles a la carretera de Campins, arrel de les obres
que s’hi van fer.

El Sr. Bueno explica que el passat més de novembre va tenir lloc una reunió entre
tècnics de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i la Diputació de Barcelona, per valorar els
resultats de les proves de sonometria efectuats a la carretera de Campins després
de les obres. I els resultats van ser positius, tan pel que fa a l’emissió de sorolls
com a la velocitat dels vehicles. Segons els tècnics de la Diputació, l’exemple de la
carretera de Campins podria servir de model per a altres municipis a l’hora de
reduir les velocitats dels cotxes, com a alternativa als guals. A la reunió també es
va acordar que, en breu, es repintaran els senyals de la calçada i que es tornarà a
fer una nova reunió. Podeu passar per l’Àrea de Seguretat Ciutadana en qualsevol
moment i us donarem informació sobre els resultats de la reunió.
El Sr. Deulofeu demana que se li faciliti còpia de l’informe tècnic i de l’acta de la
reunió.
El Sr. Bueno contesta que no hi ha cap problema.
9

El Sr. Mas demana al Sr. Bueno que expliqui les actuacions fetes des
de la seva àrea en relació a la instal·lació de les sirenes previstes
pel Pla SEQTOR a la Batllòria.

El Sr. Bueno respon que aquest no és un tema que es porti des de l’Ajuntament,
sinó que és competència de la Generalitat de Catalunya (Direcció General
d’Emergències). Nosaltres només hem vetllat perquè, a banda de les dues sirenes
instal·lades a Sant Celoni, també se n’instal·li una a la Batllòria, a Gualba o a les
proximitats d’aquests dos nuclis. La ubicació ja s’ha escollit i esperem que la sirena
s’instal·li el més aviat possible.
El Sr. Mas demana que se’ls mantingui informats d’aquest tema i pregunta si està
previst, a curt termini, fer un altre simulacre d’evacuació amb les sirenes que ja
tenim instal·lades.
El Sr. Bueno diu que des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana s’ha valorat
conjuntament amb la Generalitat la possibilitat de fer un nou simulacre en anys
successius. S’ha de recordar, però, que en el seu moment ja va ser molt dificultós
poder fer el simulacre que es va fer. És un tema, però, que no depèn només de
nosaltres.
9

El Sr. Mas pregunta al Sr. Bueno sobre una denúncia apareguda en
un mitjà de comunicació relativa a l’abandonament de vehicles a la
via pública: quines actuacions s’han realitzat al respecte? Quines
mesures s’han adoptat per solucionar el problema?

El Sr. Bueno contesta que l’abandonament de vehicles a la via pública és,
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malauradament, un problema comú a molts municipis. Nosaltres –diu- intentem
agilitzar al màxim la retirada d’aquests vehicles abandonats, però s’ha de dir que el
procediment administratiu legal és molt llarg i farragós. S’inicia amb un
requeriment al propietari, que s’ha de repetir varies vegades, i això fa molt lent el
procés. També hem de dir que els cotxes abandonats a la via pública són bastants i
el nostre dipòsit a vegades està saturat. Per tant, hem d’esperar a tenir una plaça
vacant per poder-hi portar un altre vehicle. Cal dir que en el pressupost de l’Àrea
de Seguretat Ciutadana s’ha previst condicionar i millorar un nou espai com a
dipòsit de vehicles, amb més cobertura que l’actual.
El Sr. Mas demana que s’expliqui com pot, qualsevol ciutadà, instar a que comenci
el procediment per retirar un vehicle abandonat a la via pública.
El Sr. alcalde diu que, per tractar-se d’un tràmit administratiu complex, es
contestarà per escrit al Sr. Mas, fil per randa, sobre quin és el procediment.
Normalment, però, és suficient amb una trucada o una instància per iniciar el
procediment. Com ha explicat el Sr. Bueno, aquest és un dels grans problemes dels
municipis, i també de les autopistes (per l’abandonament de vehicles que es
produeix a les àrees de servei).
El Sr. Mas pregunta s’hi s’ha signat algun conveni amb els Mossos d’Esquadra per
intentar solucionar conjuntament aquesta problemàtica, que es reconeix que
existeix, i per gestionar el dipòsit d’aquells vehicles que han estat requisats o
formen part d’un procediment judicial i estan sota custòdia de la Policia
Autonòmica.
El Sr. Bueno indica que s’hi està treballant.
9

El Sr. Deulofeu pregunta al Sr. Castaño per l’adquisició dels terrenys
destinats a la construcció del nou hospital: ja s’han comprat els
terrenys? Estan només emparaulats? En quina situació està això?

El Sr. alcalde respon que algun terreny està emparaulat i amb els altres s’està
negociant. Els interessats han aportat les escriptures i s’està fent una valoració
tècnica.
El Sr. Deulofeu pregunta si l’Ajuntament ha decidit definitivament que la ubicació
definitiva del nou l’hospital serà en aquesta zona del “Sot de les granotes”.
El Sr. alcalde respon afirmativament. El Departament de Sanitat hi ha donat el seu
vistiplau i, si no hi ha canvis d’última hora, aquesta serà la ubicació definitiva del
nou hospital.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió, essent
les 0,15 hores del divendres 23 de febrer, i s'estén la present acta de la que jo, el
secretari municipal, en dono fe.
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L’alcalde

El secretari

79

