ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2007

Sant Celoni, 27 de setembre de 2007
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:05 hores del
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Francesc
Deulofeu Fontanillas, a l'objecte de portar a terme una sessió ordinària del Ple de
l'Ajuntament, les regidores Josefa Lechuga Garcia, Laura Costa Olivé, Magalí
Miracle Rigalós, Julia de la Encarnación Gómez i Montserrat Vinyets Pagès, i els
regidors Jordi Cuminal Roquet, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre Sánchez,
Marià Perapoch Valls, Joan Castaño Augé, Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín,
Josep M. Bueno Martínez, Raül Casado Jiménez, Miquel Vega Vega i Albert
Ventura Rovira, assistits pel secretari de la corporació José Luis González Leal i
amb la presència de l’interventor accidental Joan Muntal Tarragó.
Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent
per si algú vol comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia
d’avui.
Pren la paraula el Sr. Antoni Pujol Rovira, en nom de tots els veïns afectats per
les obres d’urbanització del carrer Breda de la Batllòria. Avui –diu- es porta a
aprovació del Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni la modificació de la subvenció
atorgada pel PUOSC de la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui destinada
únicament a la urbanització del carrer Breda. Al respecte, els veïns volem
manifestar el següent:
Primer. En el Ple de 27 de juliol de 2006 es va aprovar provisionalment les
contribucions especials de les obres d’urbanització del carrer Breda de la
Batllòria.
Segon. El Ple de 27 de desembre de 2006, 5 mesos més tard, va aprovar
definitivament els acords d’imposició i ordenació de les contribucions especials
de les obres d’urbanització del carrer Breda de la Batllòria, amb nou vots a favor
i 6 abstencions.
Tercer. En l’acord plenari del dia 27 de desembre de 2006 també es diu que serà
aplicada al còmput de les contribucions especials la subvenció atorgada per la
Generalitat de Catalunya dins el PUOSC, corresponent a l’exercici de 2007 i de
quantia 50.000 €, en el supòsit que la Generalitat de Catalunya aprovi el canvi
de destinació d’aquesta subvenció per finançar exclusivament les obres
d’urbanització del carrer Breda de la Batllòria.
Quart. Els veïns del carrer Breda hem rebut una carta signada pel regidor de
l’Àrea d’Entorn, Sr. Marià Perapoch, manifestant que a primers d’octubre
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començaran les obres d’urbanització d’aquest carrer i demanant la col·laboració
dels veïns afectats per les dificultats i molèsties que puguin ocasionar les obres.
Cinquè. Des de l’aprovació definitiva de les contribucions especials (en que es
mencionava el canvi de destinació de la subvenció del PUOSC) fins al dia d’avui
han passat ja nou mesos.
Sisè. Els veïns afectats som conscients que en el transcurs d’aquest temps hi ha
hagut un canvi de govern municipal, però volem una garantia absoluta de
l’atorgament de la citada subvenció per part de la Generalitat de Catalunya i
demanem que l’Ajuntament acceleri els tràmits per tal que, un cop concedit el
canvi de destinació de la subvenció, puguin començar les obres d’urbanització.
Setè. Els veïns esperem que la resposta de la Generalitat de Catalunya sigui
positiva, però també som conscients que qualsevol retard (que no és culpa dels
veïns) encareix els costos d’urbanització. Nosaltres estem disposats a col·laborar
i, per això, preguntem: si la Generalitat de Catalunya no acceptés el canvi de
destinació de la subvenció de 50.000 €, quines propostes faria el Ple als veïns
afectats?
Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que, efectivament, avui es porta a
aprovació del Ple el canvi de destí de la subvenció de 50.000 € atorgada pel
PUOSC, de manera que pugui ser aplicada exclusivament per al finançament de
les obres d’urbanització del carrer Breda de la Batllòria. La garantia absoluta no
la tindrem fins al moment en que la Generalitat hi doni el seu vistiplau, però a
dia d’avui, per l’experiència en processos similars i pels contactes que hem
mantingut amb la Generalitat, la probabilitat de que la nostra petició sigui
acceptada és molt alta. No podem parlar, però, de garantia absoluta fins que no
tinguem la resposta de la Generalitat. De tota manera, per les converses que
hem tingut, podem donar pràcticament per fet que això serà d’aquests manera.
El Sr. Pujol pregunta si no se’ls pot donar cap resposta ara.
El Sr. alcalde diu que li ha semblat que la pregunta anava dirigida a tot el Ple.
El Sr. Pujol respon que així és.
Intervé el Sr. Castaño i explica que la subvenció del PUOSC es va demanar
inicialment per a la urbanització de diversos carrers de la Batllòria. Posteriorment
–diu- es va creure oportú (i aquest és un compromís de l’anterior equip de
govern) destinar la totalitat de la subvenció només a la urbanització del carrer
Breda, i així es va comunicar de paraula al director general d’Administració Local
de la Generalitat de Catalunya, Sr. Carles Bassaganya, a qui jo vaig visitar
personalment. Ell ens va donar garanties que s’aprovaria aquest canvi de
destinació i que no hi hauria cap problema. Ja se’ls va trametre el projecte
d’urbanització del carrer Breda i ara se’ns ha requerit una petició explícita per
part del Ple municipal. L’acord que avui es proposa és un tràmit més en
l’expedient.
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La Sra. Vinyets indica que desconeix els tràmits que s’han fet anteriorment en
aquest tema, però, seguint el necessari procediment administratiu, avui es porta
al Ple l’aprovació del canvi de destí de la subvenció per aplicar-la només al carrer
Breda, i nosaltres –diu- hi votarem a favor. Sembla, pel que s’ha comentat, que
hi ha un acord verbal bastant en ferm perquè s’accepti aquest canvi. Però en el
cas de no ser acceptat (que hem de partir de la premissa que sí que ho serà), ja
buscaríem les solucions adients.
El Sr. Castaño diu que, atès que va ser ell qui va parlar personalment amb el
director general d’Administració Local, es compromet també, si és necessari, a
tornar-lo a visitar per tal de que es reafirmi en el seu compromís.
El Sr. Perapoch considera que el canvi de destí de la subvenció no s’encallarà,
perquè fins i tot el Sr. secretari ha contactat directament amb la Generalitat fa
pocs dies per parlar sobre aquest assumpte, i li han confirmat la resposta
positiva. Per tant, pensem que està tot a favor d’aquesta aprovació i confiem
fermament que es mantindrà la paraula que se’ns va donar. Malgrat no tenir-ho
encara per escrit, jo no ho dubtaria pas.
El Sr. Pujol diu que no és que dubtin, però ja han passat nou mesos des de que
el Ple va acordar aplicar la totalitat de la subvenció de 50.000 € atorgada pel
PUOSC, anualitat 2007, al còmput de les contribucions especials per la
urbanització del carrer Breda, i pensàvem que la resposta seria més ràpida.
Potser seria prudent esperar 15 dies abans d’iniciar les obres.
El Sr. alcalde considera que les obres haurien de començar tal com estava
previst, independentment del tema de la subvenció. Perquè si ens diuen que no,
què farem?, deixarem les obres pendents de fer? Tal com s’ha explicat en les
diferents intervencions, sembla que està pràcticament confirmat que la
Generalitat acceptarà la nostra petició i, en principi, la intenció és començar les
obres d’urbanització del carrer Breda, que certament ja s’han retardant molt
temps. Crec que no tindria massa sentit posar-hi fre... Però, en qualsevol cas,
recullo la teva consideració i la valorarem des de l’equip de govern.
~~~~~~~~~~
A continuació intervé el Sr. Juan Sánchez Duran. Buenas noches –diu-. Yo
también soy un vecino de la Batllòria, hablo a nivel particular y sólo me
represento a mí. Quería hablar de un par de temas. En primer lugar (aunque no
sé si éste es el foro apropiado) como miembro que soy de la Asociación de
vecinos de la Batllòria, he pedido, junto con otros vecinos, a la citada asociación
que celebre las asambleas que se tendrían que haber convocado hasta ahora y
que no se han celebrado. A mi entender hay situaciones bastante erráticas en las
actuaciones que la AAVV ha tenido hasta ahora y, por este motivo, hemos
solicitado por escrito la celebración de una asamblea. Y la contestación ha sido
que no puede hacerse ninguna asamblea porque el tesorero de la asociación,
desde el mes de diciembre de 2004, no tiene ninguna anotación hecha en el libro
de caja. Entonces me dirijo a ustedes, puesto que la AAVV de la Batlloria es una
entidad subvencionada por el Ayuntamiento, para saber si existe algún tipo de
intervención o control por parte el ayuntamiento en este tipo de situaciones. Me
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gustaría preguntarles si saben a donde va el dinero que subvencionan. En
segundo lugar, quisiera hablar un momento del Consell de Poble de la Batllòria.
Yo era miembro del anterior Consell de Poble y, si bien es cierto que el
Ayuntamiento ha mandado cartas informando que este organismo va a renovar
su composición y se nos pregunta si queremos formar parte, dándonos un plazo
para responder, pero en ningún momento se nos ha dicho que tipo de Consell de
Poble va a ser (si consultivo, si vinculante o si ejecutivo). Me gustaría que se me
informara al respecto.
Pren la paraula el Sr. Cuminal com a responsable de l’àmbit municipal de
participació. Em sap greu –diu- no tenir aquí totes les dades, però recentment
l’Ajuntament va publicar en el butlletí “L’informatiu” la relació de totes les
subvencions que es van concedir l’any passat a les entitats del municipi. Jo no
disposo ara d’aquesta informació, però és del tot pública i, en tot cas, em
comprometo a fer-li arribar. El que sí que puc dir és que les subvencions que es
concedeixen s’han de justificar amb factures i comprovants. Per tant, en aquest
sentit és ben senzill comprovar de quina manera l’AAVV de la Batllòria ha
justificat la subvenció que li va ser atorgada. Considero, però, que abans de
parlar-ne amb vostè, seria bo que com a regidor de participació em reunís amb
ells per parlar del que vostè ha exposat. Val a dir que ja portem un temps
reunint-nos amb les diferents associacions que tenim constituïdes i que la nostra
voluntat és d’anar reunint-nos amb totes. Quan ens trobem amb els
representants de l’AAVV de la Batllòria els exposarem el que vostè ha dit en la
seva intervenció en aquest Ple i en parlarem.
Respecte del Consell de Poble de la Batllòria –continua el Sr. Cuminal-, el nou
equip de govern ha celebrat tres Plens municipals; en el primer es va designar
els representants de cada grup municipal que formarien part del Consell de
Poble. Posteriorment va ser designat com a president del Consell el Sr. Josep
Capote, per ser el grup municipal del PSC la llista més votada a la Batllòria en
les darreres eleccions locals. A continuació ens vam posar en contacte amb totes
les persones que abans formaven part del Consell del Poble per a que diguessin
si tenien intenció de continuar, i amb les diverses entitats per a que
comuniquessin la persona que els ha de representar. Han arribat algunes
respostes, però sabem que algunes entitats estan pendents encara de celebrar
una assemblea per escollir el seu representant en el Consell. A més, també s’ha
fet un porta a porta convidant a tota la gent que, a títol individual, vulgui
participar en el Consell que s’ha de constituir en breu. El fet que hi hagi hagut el
mes d’agost pel mig ha demorat que algunes entitats celebressin les seves
assemblees, i per això tenim moltes més respostes de persones a nivell
individual que d’entitats (en aquest moment només n’han respost dues). Per
poder avançar en aquest procés, hem hagut de trucar totes les altres i quan
sapiguem els noms dels representants de totes les entitats, portarem al Ple
l’aprovació de la nova composició del Consell. Respecte del model d’òrgan de
participació que ha de ser el nou Consell de Poble, hem comentat amb el grup
municipal de la CUP que val la pena que ho decideixi el propi Consell, un cop
s’hagi constituït, i després parlar-ne tots els grups polítics. Si el Sr. Sánchez no
en té prou amb aquesta informació, li puc fer arribar per escrit tots els tràmits
seguits en aquest procés de constitució del Consell de Poble. Això és només una
pinzellada...
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El Sr. alcalde intervé per fer una petita puntualització. El Reglament que regula
la dinàmica de funcionament del Consell de Poble de la Batllòria és el mateix que
en l’etapa anterior. Serà el propi Consell, com diu el Sr. Cuminal, qui podrà
debatre si vol plantejar alguna modificació d’aquest reglament.
~~~~~~~~~~
Seguidament pren la paraula la Sra. Purificación Martín Campos. Buenas noches
–diu- y disculpen que no me exprese en catalán como debiera. También decir
que solo hablo en mi nombre y no represento a nadie. Gracias por darme la
oportunidad de poder dirigirme a ustedes, ya que mi queja o denuncia, esta
noche, no es solo para las personas que ahora gobiernan, sino para las que
antes gobernaron. Me encuentro aquí hoy para que sea de conocimiento público
la deficiencia de los servicios de emergencia de este pueblo y en concreto en la
zona del Montnegre. En 31 años que llevo viviendo en este pueblo nunca
necesité de estos servicios y cuando los he necesitado han llegado tarde. Este
hecho me ha preocupado al comprobar que mi caso no es un caso aislado, sino
que es la norma y por tanto he de manifestar, después de consultar con
diferentes expertos, las posibles causas. La primera de ellas es la falta de
medios, tanto por la cantidad necesaria de vehículos y personal acorde a los
servicios de este pueblo y las zonas periféricas, como por la falta de instalación
de equipos GPS actualizados en dichos vehículos. En este punto quiero poner
como ejemplo lo que nos pasó en casa el día 13 de agosto, debido a la tormenta
tan grande que hubo. Entró un rayo en casa produciéndose un incendio en el
cuarto de contadores que se propagó por toda la instalación de la luz.
Inmediatamente llamamos al 112 que envió un coche de bomberos y una
patrulla policial, que llegaron tarde. Fueron mi marido y mi hijo, antes de que los
servicios de emergencia llegaran, los que supieron como actuar en ese
momento, sacando los fusibles del contador de la calle y dejando la casa sin luz
y así poder apagar el fuego ellos mismos con agua. A los 20 minutos de apagar
el incendio vimos como los servicios de emergencia iban por las calles de
enfrente sin saber donde ir. Fuimos nosotros mismos los que tuvimos que ir a
buscarlos a ellos. Ante estos hechos permítanme que piense, Sra. Dolors
Lechuga i Sr. Manuel Bueno (que también hablé con usted en muchas ocasiones)
qué hubiera pasado si esto llega a suceder en el bosque. En cuanto a la segunda
causa de la mala actuación de los servicios, yo creo que es la falta de
información, ya que no existen planos actualizados del Montnegre en los cruces,
ni tampoco información visual de vías de escape de emergencia, que dada la
cantidad de calles sin salida puede convertirse en una trampa para cualquier
persona que no sea de la zona. Precisamente son las épocas de mas peligro
cuando más extraños hay. Estas y otras medidas pueden evitar que en un futuro
no tengamos que lamentar no haber actuado a tiempo. Esto es lo que tenia que
decirles, que ya llevo años diciéndolo y hasta ahora no se ha hecho mucho o al
menos no se ha hecho lo suficiente y como pienso que a veces las palabras se
las lleva el viento, porque en muchas ocasiones se las ha llevado, les hago saber
que todo lo que aquí les he dicho ahora se lo haré llegar a través del registro.
Gracias.
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El Sr. alcalde diu que recull les reflexions de la Sra. Martín, que seran tingudes
en compte i se’n farà una anàlisi interna per tal d’intentar en un futur millorar la
senyalització de la zona del Montengre i avançar en temes de seguretat. En el
cas de les urbanitzacions, la intenció de l’equip de govern és posar en marxa el
tema de les franges perimetrals que han de servir de protecció si es produís un
incendi forestal. Ja hi estem treballant en aquests moments. I, en qualsevol cas,
li agraeixo els seus comentaris i entenc que ens han d’estimular i estar molt
atents per mirar de millorar aquests serveis que, en el cas concret que ens ha
explicat, no van funcionar a temps, probablement per la problemàtica en la
senyalització que ens ha comentat. Segurament en molts d’altres casos els
serveis d’emergència sí que han funcionat correctament.
~~~~~~~~~~
Després d’aquestes intervencions i atès que ningú més fa ús de la paraula, es
procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del dia de la sessió.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE
MUNICIPAL.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a l’acta de la sessió del Ple municipal del dia 19 de juliol d’enguany,
l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no
formular-se cap objecció, per unanimitat, s'acorda l’aprovació de la referida acta.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA
DESTINACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL PUOSC DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.
El Sr. alcalde diu que a l’inici del Ple, arrel de les intervencions del públic, ja
s’han fet les oportunes explicacions al respecte d’aquest tema, però si algú vol
fer algun altre comentari...
El Sr. Castaño indica que el grup municipal del PSC hi votarà a favor, però potser
seria oportú atendre la petició dels veïns de retardar l’inici de les obres dues o
tres setmanes, per esperar la confirmació de la Generalitat. Entenem que el
govern autonòmic complirà amb el compromís que va adquirir en el seu dia, però
també comprenem que els veïns vulguin tenir la garantia de que la subvenció de
50.000 € s’aplicarà sobre les contribucions especials que se’ls han imposat i,
d’aquesta manera, que els imports que tenen previst pagar siguin els reals.
La Sra. Vinyets manifesta que el grup municipal de la CUP hi votarà
afirmativament i espera que des de la Generalitat es compleixin els acords
verbals i aquests diners es puguin destinar a finançar les obres del carrer Breda.
Intervé el Sr. Capote i, ara que a la sala de Plens hi són presents els veïns que
formen la Comissió de seguiment de les obres, voldria aprofitar per dir que en el
projecte tècnic d’urbanització del carrer Breda es va detectar una manca de
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previsió (que no un error) respecte d’una entrada i sortida de vehicles, i
l’anterior govern va prendre el compromís amb els veïns afectats que, quan
l’obres s’executessin, s’intentaria guanyar el desnivell necessari per fer possible
un gual digne, sense haver de modificar el projecte. Penso –diu- que seria bo
que el nou govern mantingués aquest compromís i demano que es tingui en
compte.
El Sr. Perapoch indica que es complirà el compromís adquirit en el seu moment,
sense més discussió. Això és el què em van expressar a mi –diu-, i així hem
quedat.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
Per Decret GOV/192/2006, de 17 d’octubre de 2006, pel qual es fa pública
l’atribució inicial de l’anualitat 2007 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
(PUOSC), s’ha assignat a l’Ajuntament de Sant Celoni una subvenció de 50.000 €
per a l’actuació anomenada “Urbanització de carrers a la Batllòria”, amb el
número de referència 2007/1228, programa MN.
Dins l’actuació es troba inclosa la urbanització dels carrers Breda, Bellavista,
Lluís Companys i vial paral·lel a la C-35, amb un pressupost d’execució previst
de 860.886,71 € i una subvenció concedida de 50.000 €.
Donat que l’import de la subvenció concedida de 50.000 € respecte de l’import
del cost total d’execució previst per al conjunt de carrers és desproporcionat i
que part de la inversió es finança amb contribucions especials, es considera que
la repercussió de l’esmentada subvenció en les quotes resultants del repartiment
de les contribucions especials és molt reduït, cosa per la qual es creu més adient
aplicar la subvenció al finançament d’un sol dels carrers, de tal manera que
l’impacte de la subvenció sigui perceptible pels contribuents.
Des de la inclusió de l’actuació dins el PUOSC s’ha treballat en la realització
d’aquestes inversions, malgrat que en aquest moment, de tots els carrers
previstos, és en condicions d’execució immediata la urbanització del carrer
Breda, atès que han estat aprovats el projecte d’obres, els acords d’imposició i
ordenació de les contribucions especials i obtinguts els terrenys necessaris per a
la seva realització, per la qual cosa és adient modificar el destí de la subvenció
de tal manera que sigui aplicada en la seva totalitat a la urbanització del carrer
Breda de La Batllòria.
Hem de tenir en compte també que l’anualitat de la subvenció concedida
correspon a 2007 i que la seva justificació per al conjunt dels carrers inclosos no
és possible dins els terminis establers per la normativa aplicable, cosa que podria
provocar la seva pèrdua.
La modificació de destí que es proposa permetrà l’execució de la urbanització del
carrer Breda amb un menor impacte financer per als veïns i el pressupost
municipal, tot tenint en compte que la convocatòria del nou POUSC 2008-2013
s’obrirà el darrer trimestre de 2007, dins la qual es pot incloure el finançament
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de la urbanització dels carrers Bellavista, Lluís Companys i vial paral·lel a la C-35
de cara a l’execució en el futur proper.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
1. Sol·licitar del Departament de Governació i Administracions Públiques,
Direcció General d’Administració Local, el canvi de destí de la subvenció de
50.000 € concedida dins el PUOSC, amb el número de referència 2007/1228,
programa MN i el nom “Urbanització de carrers de la Batllòria” de tal manera que
sigui destinada al finançament de la urbanització del carrer Breda de la Batllòria,
tot mantenint la seva quantia.
2. Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Administracions
Públiques, Direcció General d’Administració Local, als efectes escaients
3. Habilitar expressament el Sr. alcalde per tal que pugui signar quanta
documentació sigui adient per a l’efectivitat dels acords presos.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA 2A MODIFICACIÓ DEL CONVENI
SIGNAT AMB L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA PER
AL SOSTENIMENT DEL CENTRE MANCOMUNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA LA TORDERA.
Intervé el Sr. alcalde i explica que es porta a aprovació del Ple la modificació
d’un conveni signat l’any 2000, pel qual l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera va cedir al Departament d’Educació el terreny per construir l’escola
mancomunada La Tordera, i l’Ajuntament de Sant Celoni va adquirir el
compromís de compensar part del valor d’aquesta cessió (econòmicament o a
través d’algun dels terrenys que el nostre Ajuntament té en el terme del
municipi veí). En els anys successius sembla ser que ha estat difícil trobar un
punt d’acord entre les dues corporacions, bàsicament per discrepàncies en les
valoracions dels terrenys que havien de servir de compensació. Finalment ara
s’han donat les condicions adequades per arribar a un acord, i ambdós
ajuntaments han subscrit la modificació del conveni que es va signar l’any 2000.
En aquest nou document, que avui es porta a aprovació, es reconeix que en un
futur no molt llunyà, per causa del creixement poblacional que s’està produint en
els dos municipis, serà necessària la construcció d’una nova escola, que podria
ser mancomunada o no. I, conscients que aquesta situació es produirà tard o
d’hora, l’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a aportar els terrenys
necessaris (en el cas que el centre fos mancomunat) o bé s’acorda que l’escola
La Tordera deixaria de ser mancomunada i quedaria exclusivament per Santa
Maria de Palautordera (en el cas de que la nova escola de Sant Celoni no fos
mancomunada). D’aquesta manera l’Ajuntament de Sant Celoni queda alliberat
d’haver de fer el pagament o la compensació per la cessió que en el seu dia va
fer l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera dels terrenys que ara ocupa
l’escola La Tordera.
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La Sra. Miracle diu que el grup municipal del PSC té dos dubtes respecte de la
modificació d’aquest conveni. En primer lloc, s’ha de recordar que el CEIP La
Tordera va ser la primera escola pública mancomunada de Catalunya, i des de
llavors cada vegada més es tendeix a mancomunar serveis entre ajuntaments
per optimitzar recursos. I jo voldria preguntar –diu- si és voluntat del govern
municipal que en un futur es perdi la mancomunitat de l’escola, tal com es deixa
entreveure en el pacte segon del nou conveni. Si és així, és un tema prou
important com per informar-ne a la comunitat educativa del municipi...
Pregunto, doncs, si s’ha informat d’aquesta circumstància a la comunitat
educativa de l’escola la Tordera. En segon lloc, veiem que en aquest conveni
modificat no es posa límit de temps al fet que els alumnes procedents dels barris
del Virgili, el Temple i Ca l’Abril tinguin prioritat en la matriculació per davant
dels alumnes de Sant Celoni (fins ara això estava limitat a un període de cinc
anys). I si es produeix un creixement important d’aquests barris de Santa Maria
de Palautordera, s’haurà de preveure una reducció de places pels nens de Sant
Celoni a l’escola La Tordera. Aquesta circumstància pot alterar la previsió de
places escolars que teníem fins ara al nostre municipi. M’agradaria que ens ho
pogués explicar.
El Sr. alcalde respon que la Sra. Miracle hauria de preguntar aquesta qüestió de
la previsió de places escolars als seus companys de grup, que estaven governant
fins fa pocs mesos i que són als qui corresponia fer aquests estudis. Respecte de
la primera pregunta, en el nou conveni no es diu que l’escola La Tordera deixi de
ser mancomunada, sinó que deixa oberta aquesta possibilitat si es considera
innecessari tenir dues escoles mancomunades i en un moment determinat es veu
adequat que cada municipi pugui tenir la seva pròpia escola. Per tant, aquesta
decisió quedaria en mans dels dos municipis. El conveni no limita ni afavoreix
que puguin existir dues escoles mancomunades, senzillament ho deixa obert a la
decisió que en el futur puguin prendre els dos ajuntaments. En canvi, aquest nou
document intenta resoldre el conflicte creat pel fet que Sant Celoni ha de
compensar a Santa Maria de Palautordera per la cessió del terreny de l’escola La
Tordera. Ateses les necessitats de places escolars en el futur, tant en el nostre
municipi com en el municipi veí, segurament serà necessària la creació d’una
nova escola. I en el document s’estableixen dues vies per fer-ho possible: que
Sant Celoni cedeixi els terrenys per fer una nova escola mancomunada o, si es
prefereix, que cada municipi es quedi amb la seva escola, i quedi resolta la
situació de deute entre els dos ajuntaments com a conseqüència del primer
conveni signat. Aquest nou conveni no diu altra cosa que això. No s’ha fet cap
consulta a les escoles, perquè entenem que simplement estem resolent una
qüestió d’interessos i de valoracions econòmiques entre els dos ajuntaments.
Intervé el Sr. Casado i, per al·lusió, atès que ell era abans regidor d’Educació,
diu que la previsió de places escolars que va fer l’anterior equip de govern es va
fer comptant amb les 25 places disponibles a l’escola La Tordera. Es va parlar
amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera sobre les previsions de
creixement dels barris de Ca l’Abril, el Temple i el Virgili durant els cinc anys en
que es donava prioritat als alumnes d’aquests barris, i semblava que durant
aquest temps Sant Celoni podia seguir comptant amb 24 ò 25 places escolars a
La Tordera. Però si a partir del cinquè any, el creixement d’aquests sectors fos
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molt important, hauríema de deixar de comptar amb aquestes places. D’aquí ve
la pregunta de la Sra. Miracle.
El Sr. alcalde diu que, de fet, és la mateixa pregunta que es podia haver
formulat quan es va aprovar la distribució de places entre els dos municipis
durant aquests cinc anys. La modificació del conveni no tanca la possibilitat
d’arribar a un nou acord amb Santa Maria de Palautordera l’any que ve, o d’aquí
dos, tres o quatre anys, per canviar aquesta qüestió en funció de les necessitats.
És a dir, els convenis tenen la possibilitat de modificar-se en un moment
determinat. A mi em preocupa, en quan a previsions, el fet que l’any vinent
encara no estarà a punt cap nova escola on encabir els nens i nenes que van a
l’escola Puigdollers. Difícilment l’escola que ha construir-se sobre els terrenys de
la Forestal estarà disponible per al proper curs, i per tant haurem de buscar
alternatives per resoldre aquesta situació. Per tant, ens trobem que s’ha de
preveure, no el que pugui passar d’aquí a 5 ò 6 anys, sinó la situació d’urgència
amb què ens trobarem l’any que ve.
El Sr. Casado diu que, aprofitant que s’està parlant de l’escola Puigdollers, la
previsió de l’anterior equip de govern era traslladar el Centre de recursos
educatius, situat al segon pis de l’edifici Puigdollers, i habilitar aquest espai per a
aules. S’ha parlat d’aquesta possibilitat amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per buscar espais alternatius per traslladar el Centre de
recursos educatius. M’ha semblat entendre que aquesta possibilitat no podia
ser... M’ho podrien aclarir?
Intervé el Sr. Cuminal per fer una reflexió respecte de l’escolarització dels nens i
nenes. Aquest és un tema –diu- en el que hi ha molta pressió social. Sabem que
actualment tenim totes les escoles plenes, i que quan arriba gent nova a Sant
Celoni l’inspector té molta feina per col·locar els nens nouvinguts. Per tant, es
tracta d’un tema prou important com per mirar de posar-nos tots d’acord.
L’anterior equip de govern va intentar fer una projecció del número de places
escolars que es necessitaran a Sant Celoni l’any 2015. Aquesta previsió s’haurà
d’anar actualitzant a mida que en el poble es vagin urbanitzant nous sectors.
Així, doncs, per nosaltres també estaria molt bé poder traslladar el Centre de
recursos educatius del primer pis de l’edifici Puigdollers a una altra ubicació, i
alliberar aquests 300 m2 per poder-los afegir a l’escola. Hi estem treballant i
mirant de quins espais alternatius podem disposar; i enlloc d’intentar polititzar
un tema tan important com és el de l’escolarització, hauríem de posar-nos tots
d’acord i mirar de trobar solucions. Tots sabem que la construcció d’una escola
és un procés molt lent (autorització, cessió del terreny, redacció del projecte,
execució de l’obra...), comparat amb el creixement de les necessitats educatives.
I per últim, i a tall d’anècdota, respecte del que s’ha comentat de mancomunar
serveis, en el cas de l’escola La Tordera, penso que no és tan important el com
sinó el què. Quan parlem amb la direcció de l’escola, ens diuen que els és igual
si els polítics som de Sant Celoni o de Santa Maria de Palautordera, el que volen
són solucions als problemes, sigui quina sigui l’Administració. Per tant, la nostra
voluntat és seguir treballant per arreglar les coses de la millor manera possible i
segur que, si tots remem en la mateixa direcció, tot serà molt més fàcil.

10

El Sr. Castaño considera que s’ha d’intentar mantenir la mancomunitat de
l’escola La Tordera perquè en el seu moment va ser una experiència inèdita a
Catalunya, un acord entre dos ajuntaments que ha funcionat molt bé i que no té
perquè tallar-se. L’acord d’aquell moment va fer possible la construcció d’una
nova escola per part del Departament d’Educació, en un emplaçament molt
adequat per a Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, que ha evitat que molts
nens i nenes hagin de fer desplaçaments més llargs des del seu lloc de
residència per anar a l’escola.
La Sra. Vinyets indica que els regidors de la CUP votaran a favor d’aquest
conveni, i també del que es proposa en el punt següent d’aquest Ple, perquè van
lligats i, bàsicament, perquè permeten desencallar un conflicte entre els dos
ajuntaments que dura més de set anys. També ens agradaria assenyalar que
això demostra que massa sovint les lluites partidistes van en detriment dels
interessos col·lectius i això és inacceptable, alhora que fer política de fets
consumats (com construir i després intentar arribar a una solució) no és el camí
més òptim per fomentar la concòrdia amb els ajuntaments que tenim al voltant.
D’altra banda, cada vegada hi ha una necessitat més imperiosa d’abordar
problemàtiques conjuntes entre els diferents municipis del Baix Montseny, unint
els esforços d’uns i altres. Entenem que és molt necessari continuar amb les
escoles mancomunades i si votem a favor de l’aprovació d’aquest conveni és
perquè entenem que no s’oposa en cap moment a que l’escola La Tordera deixi
de ser mancomunada. En qualsevol cas, si això es volgués, s’hauria d’adoptar
l’acord polític i nosaltres no votaríem a favor de que aquesta escola deixés de ser
mancomunada. Per tant, atès que aquest nou conveni resol una problemàtica
que arrosseguem des de fa més de set anys, entenem que és molt beneficiós per
tots plegats mantenir bones relacions amb els municipis veïns, i hi votarem a
favor.
El Sr. Castaño aclareix a la Sra. Vinyets que no hi ha hagut cap lluita partidista
entre els dos ajuntaments; el desacord –diu- ha sigut a nivell tècnic, i voldria
que això quedés clar. Érem dos governs de signe diferent, però la intenció i el
propòsit dels dos alcaldes era poder tancar el tema, i havíem donat instruccions
en aquest sentit. El nostre vot també serà favorable, en un conveni i en l’altre.
Mancarà un tercer conveni amb Santa Maria de Palautordera en relació a les
obres del Pont Trencat, per garantir el seu manteniment en el futur. Aquest
conveni ja s’estava treballant durant l’anterior etapa de govern, i entenem que
és molt important arribar a un acord entre els dos ajuntaments en aquest tema.
El Sr. alcalde diu que, ja que el Sr. Castaño ha tret el tema del Pont Trencat,
s’ha de dir que, arran de les converses que hem tingut els dos ajuntaments per
fer possible la signatura d’aquests dos convenis que avui portem a aprovació,
també es va posar sobre la taula la necessitat de signar un conveni per al
manteniment del Pont Trencat, per tal de tenir la instal·lació en bones
condicions, evitant el seu deteriorament; i és responsabilitat dels dos
ajuntaments que això sigui així. En aquests moments el tema està sobre la taula
i estem treballant en aquesta línia.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
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Els Ajuntaments de Sant Celoni i de Santa Maria de Palautordera van signar en
data 6 de juny de 2000, un protocol de col·laboració per sol·licitar al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la creació d’un
centre mancomunat d’educació infantil i primària. La petició, recolzada pels
respectius Consells Escolars Municipals, venia donada pel manifest creixement
demogràfic d’ambdós municipis, que es palesava molt especialment als barris
Baix Montseny i Verge del Puig de Sant Celoni i el Temple i el Virgili de Santa
Maria de Palautordera.
Per tal de complimentar allò pactat al protocol signat, es va instar a la
Generalitat de Catalunya, administració educativa competent, la construcció i
obertura d’un nou centre d’ensenyament infantil i primari, de tal manera que es
pogués disposar d’ell en el termini més breu de temps.
Als efectes, la Generalitat de Catalunya va crear el nou centre escolar d’educació
infantil i primària que porta per nom “Centre mancomunat d’educació infantil i
pimària La Tordera”, que va començar les seves activitats al curs 2001-2002.
A fi de fer possible l’inici i funcionament del centre escolar, el dia 24 de setembre
de 2001 els Ajuntaments de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera van
signar i posteriorment aprovar un conveni en el que es regulen, entre d’altres, la
ubicació definitiva del centre, apartat III, dins el qual es regula la cessió o
posada a disposició i la compensació dels terrenys on ha estat ubicada de
manera definitiva l’escola La Tordera, pactes 13 i 14.
Respecte de la ubicació definitiva del centre, l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera procedí, en compliment de la disposició addicional 17a, apartat 3r
de la Llei Orgànica 1/1990, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE),
d’acord amb la qual, els municipis cooperaran amb les administracions
educatives en l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció dels nous
centres docents, a posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya els terrenys on actualment s’ubica l’edifici de l’escola La
Tordera.
La disposició esmentada és desenvolupada per l’article 4 del Reial Decret
2274/1993, de 22 de desembre, pel qual s’estableix el marc d’ordenació de la
cooperació de les Corporacions Locals amb el Ministeri d’Educació i Ciència en
matèria educativa, que regula l’oferiment dels terrenys per a la construcció dels
centres docents.
De conformitat amb l’article 4 del decret citat l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera va formalitzar, per acord Plenari de 7 de novembre de 2003, la
posada a disposició dels terrenys a favor del Departament d’Ensenyament
(actualment Departament d’Educació), amb la qual cosa la propietat del solar
resta encara de titularitat d’aquest municipi. Aquest acord es va adoptar, com
diu a la seva part expositiva, sense perjudici dels acords complementaris que
calguin amb l’Ajuntament de Sant Celoni per tal de donar plenament compliment
a allò previst als articles 13 i 14 del conveni signat el dia 24 de setembre de
2001.
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Al pacte 14 de l’esmentat conveni signat, es preveu que als efectes de la deguda
compensació de la cessió o posada a disposició a realitzar, abans de la seva
verificació, l’Ajuntament de Sant Celoni permutarà, o compensarà a l’Ajuntament
de Santa Maria de Palautordera a través de la fórmula jurídica més adequada, els
terrenys que es cediran o posaran a disposició de la Generalitat de Catalunya per
terrenys de la seva propietat, de la mateixa valoració econòmica (segons peritació
externa en cas de desacord) situats dins del terme municipal de Santa Maria de
Palautordera de tal manera que la càrrega que suposi la cessió o posada a
disposició sigui suportada per ambdós municipis a parts iguals.
Els terrenys esmentats són procedents de la cessió obligatòria i gratuïta
efectuada per la Junta de Compensació del Torrent del Virgili i estan qualificats
com d’equipaments. D’acord amb l’anterior, els terrenys destinats a l’escola
estan qualificats de domini públic per la seva afectació al servei públic.
En data 20 de juliol de 2006 es va signar una modificació del conveni per a la
creació i sosteniment del nou centre mancomunat CEIP La Tordera, en el que
s’inclou una clàusula en la que es dona prioritat en la matriculació als alumnes
procedents dels barris del Virgili, el Temple i Ca l’Abril, tots ells enclavats al
municipi de Santa Maria de Palautordera, durant un període de cinc anys; passat
aquest termini es preveu al retorn a les previsions establertes en el conveni
signat el 24 de setembre de 2001, llevat de pacte en contrari.
Durant el curs 2006-2007 s’ha posat en funcionament un nou CEIP al municipi
de Sant Celoni, als efectes de respondre a les demandes dels alumnes del
municipi , així com un altre centre al municipi de Santa Maria de Palautordera als
correlatius efectes.
Donat que en el futur serà necessari, en un termini més o menys immediat,
construir un nou CEIP a la mateixa àrea d’influència de l’escola mancomunada La
Tordera, es creu convenient substituir la permuta o compensació de càrregues
prevista a l’article 14 del conveni signat entre els dos municipis, pel fet que sigui
l’Ajuntament de Sant Celoni qui posi a disposició del Departament d’Educació els
terrenys que siguin necessaris per a la construcció d’un nou centre escolar i
d’aquesta manera es produiria un equilibri (encara que diferit en el temps) en
relació a les càrregues suportades pels dos municipis.
Quan l’esmentada situació es produís, els dos Ajuntaments es podrien replantejar
la possible substitució del caràcter mancomunat de les dues escoles pel seu
caràcter únicament municipal, tot això sense perjudici, òbviament, de l’afectació a
la prestació del servei públic d’ensenyament que tenen totes les escoles d’acord
amb les determinacions del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
Tenint en compte que és l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera qui ha
aportat els terrenys necessaris per facilitar la construcció del nou centre, sembla
equilibrat que la previsió de matriculació prevista de forma temporal per un
termini de cinc anys es pugui ampliar fins a la propera construcció d’un nou
centre escolar, per tal de compensar d’alguna forma el fet que aquest
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Ajuntament s’hagi avançat en el temps pel que fa a la contraprestació de
càrregues.
De conformitat, es posa de manifest la innecessarietat de mantenir en la seva
redacció actual els pactes 13 i 14 del conveni signat el dia el dia 24 de setembre
de 2001, així com el 7 de la seva primera modificació, tot tenint en compte el
manteniment de la resta de previsions del conveni que s’han revelat eficaces fins
el moment de cara a la gestió i manteniment del centre escolar.
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals, i a la vista del
text del conveni.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar la 2a modificació del conveni signat amb l’Ajuntament de Santa Maria
de Palautordera per a la creació i sosteniment del nou centre mancomunat
d’educació infantil i primària “La Tordera”, el text del qual consta a l’expedient i
forma part d’aquest acord a tots els efectes.
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera en el
termini de deu dies comptats des de l’endemà de la seva adopció.
3. Comunicar aquest acord, adjuntant una còpia del conveni, a la Direcció
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya als efectes d’allò
disposat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
4. Habilitar el Sr. alcalde, o regidor en qui delegui, per a la signatura de tota la
documentació necessària per a l’efectivitat dels acords presos.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI EXPROPIATORI D’UN SOLAR
DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUAT AL BARRI DE LA SERRA DE SANTA
MARIA DE PALAUTORDERA.
El Sr. alcalde explica que l’Ajuntament de Sant Celoni és propietari d’uns
terrenys situats al barri de la Serra de Santa Maria de Palautordera, obtinguts de
la compra anys enrere de la Societat municipal d’aigües. L’Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera ens ha demanat poder adquirir una part d’aquests
terrenys per poder-hi construir un centre social i una biblioteca. Per aquest
motiu s’ha iniciat un procés de segregació i d’expropiació, que ha culminat amb
la signatura del conveni entre els dos ajuntaments que avui es porta a
aprovació, i en el què s’acorda el preu que l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera ens pagarà per aquest solar, d’acord amb la valoració econòmica
que han fet els serveis tècnics, tant d’un ajuntament com de l’altre. El solar
segregat té una superfície d’uns 2.000 m2 d’un total de finca de 10.000 m2 i el
preu de l’expropiació s’ha valorat en 81.000 € aproximadament.
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El Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC està d’acord amb la venda a
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera d’aquests 2.143 m2 que es
segreguen de la finca matriu.
La Sra. Vinyets diu que el seu grup també hi votarà a favor, i recalca la
necessitat de treballar de manera conjunta amb els diferents municipis del Baix
Montseny per abordar problemàtiques comunes i aconseguir que els esforços de
tots siguin més profitosos.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
L’Ajuntament de Sant Celoni és propietari de la totalitat de la finca registral
inscrita en el Registre de propietat de Sant Celoni sota la descripció següent:
Finca 1.- “PIEZA DE TIERRA, en el término de Santa Maria de Palautordera, “Pla
de Cal Andreu” secano, de cabida treinta y cinco áreas, ochenta centiáreas.
LINDA: Norte, Ramon Altimira o sucesores; Este, Dolores Olivella i Casanovas y
Esteban Pascual Arenas; Sur, José Pascual Pujadas, y al Oeste Camino de Sant
Celoni.
INSCRIPCIÓN: Tomo 749 Libro 35 Folio 57 Finca 3.072
El Pla general d’ordenació urbana de Santa Maria de Palautordera va entrar en
vigor el dia 12 d’agost de 1981 (DOGC núm. 150) i, d’acord amb les seves
disposicions, part d’una de les finques de propietat de l’Ajuntament de Sant
Celoni està afectada a un ús demanial pel Pla general d’ordenació de Santa Maria
de Palautordera el que permet a l’Ajuntament d’aquest municipi obtenir-la per
via expropiatòria per al gaudiment de tots els ciutadans. Altrament la finca no
està inclosa, a efectes de llur gestió, dins de cap polígon d’actuació urbanística ni
de cap sector de planejament urbanístic.
L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha aprovat el projecte tècnic per a
l’execució de les obres consistents en la construcció de l’edifici destinat a seu
social en el barri de la Serra, equipament que ha d’emplaçar-se en una porció de
2.143,75 m2 a segregar dels terrenys de propietat de l’Ajuntament de Sant
Celoni descrits als antecedents anteriors. La finalitat del projecte és la de
construir un equipament en que el es preveu una biblioteca - arxiu i una sala
polifuncional al servei dels veïns i veïnes del barri de la Serra, així com de la seu
social de l'AAVV d'aquest barri.
Als efectes, l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera es troba en la
necessitat d’expropiar una porció segregada de la finca abans indicada que
tindria la descripció següent:
“URBANA, porció de terreny de forma irregular, sita al terme municipal de Santa
Maria de Palautordera, barri de La Serra, carrer La Serra s/n, d’una superfície de
DOS MIL CENT QUARANTA-TRES metres quadrats, amb SETANTA-CINC
decímetres quadrats (2.143,75 m2), CONFINA: entrant, amb el carrer La Serra
s/n per on té el seu accés des de la via pública, a la dreta entrant, al fons i a
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l’esquerra entrant amb la resta de la finca matriu que resta de propietat de
l’Ajuntament.
Es segrega de la major finca de propietat de l’Ajuntament de Sant Celoni la
descripció de la qual és PIEZA DE TIERRA, en el término de Santa Maria de
Palautordera, “Pla de Cal Andreu” secano, de cabida treinta y cinco áreas,
ochenta centiáreas. LINDA: Norte, Ramon Altimira o sucesores; Este, Dolores
Olivella i Casanovas y Esteban Pascual Arenas; Sur, José Pascual Pujadas, y al
Oeste, Camino de Sant Celoni.
INSCRIPCIÓN: Tomo 749 Libro 35 Folio 57 Finca 3.072”
L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, així com l’Ajuntament de Sant
Celoni estan interessats en impulsar un acord amb la finalitat d’assolir l’objectiu
que la finca descrita sigui destinada als usos públics previstos en la normativa
urbanística.
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals i a la vista de
l’expedient instruït a l’efecte, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar el conveni expropiatori d’un solar de propietat municipal situat al barri
de la Serra de Santa Maria de Palautordera, tot d’acord amb el seu clausulat que es
dóna per reproduït i forma part d’aquest acord a tots els efectes.
2. Notificar aquesta resolució als interessats dins el termini de 10 dies, per al seu
coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos a què tinguin
dret.
3. 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.
5. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER LA QUE
S’APROVÀ EL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL, EL CENTRE
D’ATENCIÓ I DESENVOLUPAMENT PRECOÇ (CDIAP) I EL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA MULTIPROFESIONAL (SAM).
La Sra. Vinyets manifesta que els regidors de la CUP votaran a favor d’aquest
punt amb el convenciment que per al proper curs escolar ja es disposi de la nova
escola bressol municipal. Aprofitem ara –diu- per tornar a ressaltar que aquest
equipament és totalment insuficient per a la demanda actual de places de llar
d’infants, i pensem que s’ha de començar a treballar en aquesta legislatura per
garantir l’accés dels nostres nens i nenes a les escoles públiques.
El Sr. alcalde diu que comparteix aquestes reflexions i ja s’està treballant en
aquesta línia.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
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Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres
de construcció de la Llar d'infants municipal, el Centre de desenvolupament
infantil i atenció precoç (CDIAP) i el Servei d'assistència multiprofessional (SAM)
de Sant Celoni.
En data 22 de març de 2007 el Ple municipal va aprovar definitivament el
projecte tècnic de construcció de l'edifici que ha de contenir la Llar d'infants
municipal, Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) i el
Servei d'assistència multiprofessional (SAM) de Sant Celoni, redactat pels
senyors Eduard Prats Nadal i Pere Ramos Pascual, arquitectes associats de
Petritxol 6 Arquitectes SCP, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat de
3.414.319,49 €.
En data 19 de juliol de 2007 el Ple municipal va adjudicar a la mercantil Imaga
Proyectos y Construcciones SA el contracte per a l'execució de les referides obres,
per la quantitat de 2.983.777,08 €, IVA inclòs.
En data 30 de juliol es va procedir a formalitzar el corresponent contracte
administratiu entre l'Ajuntament de Sant Celoni i la mercantil adjudicatària de les
obres.
En data 20 d'agost de 2007, per resolució de l'Alcaldia, es va nomenar el Sr.
Francesc Peña i Busquets, arquitecte tècnic adscrit a l'Àrea d'Entorn d'aquest
Ajuntament la coordinació de seguretat i salut en fase d'obra de les referides obres.
Imaga Proyectos y Construcciones SA ha presentat a aquest Ajuntament el Pla de
seguretat i salut de les obres referides.
Atès que a l’informe del coordinador de seguretat i salut envers l’aprovació del Pla
de seguretat i salut en el treball d’aquestes obres consta que aquest Pla de
seguretat desenvolupa l’Estudi de seguretat i salut del projecte, seguint allò
establert al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes
de seguretat i salut en les obres de construcció.
Atès que segons l’informe esmentat aquest Pla de seguretat s’adequa a l’Estudi de
seguretat i salut del projecte tècnic aprovat i tanmateix caldrà redactar les
ampliacions del pla necessàries, segons contempla la llei, adaptant el pla a les
necessitats de l’obra, especialment quan es prevegi la utilització de maquinària no
esmentada dintre del Pla de seguretat, a més s’haurà d’ampliar l’avaluació de
riscos de danys a tercers en funció de les necessitats de l’obra i dels usuaris de la
via pública.
El tècnic indica que els costos derivats de l'aplicació d'aquest pla formen part del
pressupost d'adjudicació en partides específiques.
Atès que no s’havia realitzat l’avís del començament dels treballs redactat segons
l’annex III del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, referent a les disposicions
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, al Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya com a autoritat laboral competent.
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Atès allò establert a l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.
Atès que era imminent el començament de les obres, el dia 29 d’agost de 2007
l’Alcaldia va resoldre aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres de
construcció de la Llar d'infants municipal, el Centre de desenvolupament infantil i
atenció precoç (CDIAP) i el Servei d'Assistència Multiprofessional (SAM) de Sant
Celoni, indicant que s’havia de realitzar l’avís previ del començament de les
obres al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya com a autoritat
laboral competent, a ratificar per part del Ple en la primera sessió que es portés
a terme.
Consta a l’expedient que el dia 3 de setembre de 2007 s’ha realitzat l’avís previ
d’aquestes obres al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya com a
autoritat laboral competent.
Per tots això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Ratificar l’acord pres per resolució de l’Alcaldia de 29 d’agost de 2007:
Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres de construcció de la Llar d'infants
municipal, el Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) i el
Servei d'assistència multiprofessional (SAM) de Sant Celoni.
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA PER A LA FIXACIÓ DE LES
DUES FESTES LOCALS DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA PER A L’ANY
2008.
El Sr. alcalde explica que les festes locals que es proposen per a l’any 2008 són:
per Sant Celoni els dies 8 de setembre i 10 de novembre, i per la Batllòria els
dies 25 d’agost i el 18 de desembre.
El Sr. Castaño diu que el seu grup hi està d’acord. És la tradició que a Sant
Celoni les festes locals s’escaiguin en dilluns i que a la Batllòria es mantinguin de
manera fixa en l’últim diumenge d’agost i el dia 18 de desembre.
La Sra. Vinyets diu que el seu grup s’abstindrà en la votació perquè entenen que
està bé consultar amb la Unió de botiguers i comerciants del municipi, però no
n’hi ha prou. En la presa de decisions relatives a les festes majors, hi haurien de
poder prendre part totes les associacions que hi participen d’una manera o altra.
Això no és el primer cop que passa. També en el tema del centre comercial i
d’oci de la Sila només es va demanar el parer de la UBIC i pensem que si
realment volem una democràcia participativa, aquestes decisions han de ser
consensuades amb la major participació de tothom. Entenem que per establir
les dates de la festa major, s’hauria d’haver fet una consulta més àmplia,
almenys a les associacions que participen en l’organització de la festa. Per tant,
ens abstenim en la votació.
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Després d’aquestes intervencions i atès que,
El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha dictat l’Ordre
TRE/197/2007, de 28 de maig, publicada al DOGC número 4907, de 19 de juny,
per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a
l’any 2008, les quals es relacionen a continuació:
1 de gener (Cap d’any)
21 de març (Divendres Sant)
24 de març (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (la Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que, de les catorze festes
laborals, dues seran de caràcter local.
Les dues festes locals han de ser fixades per Ordre del Conseller de Treball de la
Generalitat de Catalunya, a proposta dels municipis respectius.
L’acord municipal de fixació de les festes locals ha de ser adoptat pel Ple de
l’Ajuntament, tal i com disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de
juliol.
En data 25 de juliol de 2007 ha tingut entrada a l’Ajuntament de Sant Celoni un
escrit dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball en el que
s’indica que cal proposar les festes locals del municipi, incloses les dels pobles
agregats, abans del dia 30 de setembre d’enguany.
Les festes locals no poden escaure’s en diumenge ni han de coincidir amb cap dels
dies festius que s’indiquen a l’Ordre TRE/197/2007, de 28 de maig, abans referida.
S’ha consultat a la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni sobre la
conciliació dels interessos del col·lectiu de comerciants del municipi i la fixació de
les dues festes locals, i aquesta entitat ha manifestat la seva preferència per a que
els dies de festa local s’escaiguin en dilluns.
Així mateix, s’ha consensuat amb l’Àrea de Cultura la determinació de les dues
festes locals.
Tradicionalment les festes locals de Sant Celoni s’han fixat en els dilluns o
divendres més pròxims al dia 8 de setembre (Mare de Déu del Puig) i 11 de
novembre (Sant Martí), i les de la Batllòria en el dilluns següent al quart cap de
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setmana d’agost (Festa Major) i el dia 18 de desembre (Mare de Déu de
l’Esperança).
A la vista dels informes que figuren a l’expedient, a proposta de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per 15 vots a favor de les senyores Lechuga,
Costa, Miracle i de la Encarnación i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre,
Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, i amb dues
abstencions de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el Ple municipal
ACORDA:
1. Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya la fixació per
a l’any 2008 de les festes locals següents:
SANT CELONI: 8 de setembre i 10 de novembre
LA BATLLÒRIA: 25 d’agost i 18 de desembre
2. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, per al seu coneixement i
als efectes escaients.
7. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE
LES OBRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS CARRERS SANT JOSEP, GERMÀ
EMILIÀ, SANT ANTONI, CALLAO, SANT JOAN I SANT JORDI.
El Sr. alcalde explica que es porta al Ple la imposició i ordenació de contribucions
especials per al finançament de les obres d’enllumenat públic d’aquest grup de
carrers del nucli urbà de Sant Celoni, per millorar-ne el servei amb la instal·lació
de més punts de llum i per adaptar les instal·lacions (que han quedat obsoletes,
a la normativa actual.
El Sr. Castaño indica que el vot del seu grup és favorable a la proposta.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de març de 2007, va aprovar
inicialment el projecte tècnic d’instal·lació i ampliació d’enllumenat públic dels
carrers Sant Josep (tram comprès entre els carrers Sant Martí i Major, i tram
comprès entre els carrers Anselm Clavé i Callao), Germà Emilià (entre el carrer
Major i la Carretera Vella), Sant Antoni, Callao, Sant Joan i Sant Jordi d’aquesta
vila, redactat per l’Àrea municipal d’Entorn, el pressupost del qual ascendeix a la
quantitat de 114.230,44 €, IVA inclòs.
Es considera necessari procedir a l’execució dels treballs que contempla aquest
projecte tècnic, donat que l’actual enllumenat públic dels carrers Sant Josep,
Germà Emilià, Sant Antoni, Callao, Sant Joan i Sant Jordi és insuficient per a
poder donar un bon servei.
La realització de les obres beneficiarà especialment una sèrie de persones que
obtindran un especial avantatge i un augment de valor en els seus béns i, per tant,
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procedeix recórrer a la imposició de contribucions especials per rescatar part
d'aquest benefici i permetre així la realització dels treballs que es projecten.
És considera procedent, malgrat que es tracta d’un tribut voluntari, la seva
imposició, motivada pel fet que a Sant Celoni des de sempre s’ha recorregut a
aquesta forma de finançament en totes les obres que es realitzen i que són
susceptibles de configurar el seu fet imposable. D’altra banda es considera just
que les persones que es veuran especialment beneficiades per l’actuació de la
col·lectivitat, contribueixin en la consecució d’aquesta activitat d’acord amb les
consideracions que es fan més avall.
Respecte del percentatge que es considera han de contribuir els subjectes
passius, es fixa a la part dispositiva d’aquest acord en el 50%, i el motiu no és
altre que la deguda ponderació entre la concurrència de l’interès general i el
particular en els subjectes passius. El fet que els carrers Sant Josep, Germà
Emilià, Sant Antoni, Callao, Sant Joan i Sant Jordi estiguin situats al centre de la
població, amb una afluència considerable per part de la generalitat de la
població, fa que el benefici especial es vegi matisat per la major concurrència
d’un interès general. Aquest és el mateix criteri que s’ha utilitzat en el moment
de la imposició i ordenació de les contribucions especials per a la realització de
les obres d’enllumenat de diversos carrers del nucli urbà de Sant Celoni.
Determinada la part a suportar pels especialment beneficiats, cal determinar
quins seran els criteris de repartiment entre ells; a aquesta proposta es
considera que els mòduls a aplicar han de ser els de façana i volum edificable,
ambdós de manera conjunta i al 50%.
Es consideren aquests dos elements perquè avui dia el valor de la propietat
urbana és determinat pel seu aprofitament, que es materialitza en el volum
edificable traduït automàticament en utilitat de l’immoble. No obstant, no es creu
adient aplicar un sol mòdul perquè pot donar lloc a distorsions pel fet que una
determinada finca tingui un gran volum edificable i en canvi la seva configuració
d’accés a la via pública sigui petita, cosa que atempera molt el seu valor i
l’augment d’aquest per la realització de les obres. És per aquest motiu que
també es té en compte la façana de les finques, perquè és un segon element
determinant en el valor de la finca en quant a la presència de les edificacions, la
seva ventilació, il·luminació i accés, sobretot quant a la seva utilització
comercial.
Es considera que la correlació al 50% entre un i altre mòdul és adequada,
donada la configuració del carrer i de les finques en ell enclavades.
En el pressupost municipal existeix partida pressupostària suficient als efectes de
subvenir l’obra i es preveu el correlatiu ingrés per concepte de contribucions
especials.
Vistos els informes que obren a l’expedient, a proposta de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
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1. Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per l'execució de les
obres definides al projecte tècnic d’obres d’instal·lació i ampliació d’enllumenat
públic dels carrers Sant Josep (tram comprès entre els carrers Sant Martí i
Major, i tram comprès entre els carrers Anselm Clavé i Callao), Germà Emilià
(entre el carrer Major i la Carretera Vella), Sant Antoni, Callao, Sant Joan i Sant
Jordi d’aquesta vila.
2. Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució de les referides obres, d'acord amb els següents paràmetres d'aplicació:
a) Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat

C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/

Sant Josep (entre C/ Sant Martí i C/ Major) ...........35.445,18
Sant Josep (entre C/ Anselm Clavé i C/ Callao) ....... 4.455,60
Germà Emilià (entre C/ Major i Carretera Vella)......25.317,92
Sant Antoni ........................................................ 6.683,40
Callao ................................................................ 8.911,20
Sant Joan ..........................................................17.822,40
Sant Jordi..........................................................15.594,61

€
€
€
€
€
€
€

Total cost previst de les obres................................................. 114.230,44 €
b) El cost suportat per l'Administració serà de 57.115,22 €.
c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 50% del cost suportat
per l'Administració, és a dir, 57.115,22 €, que constituirà la base imposable del
tribut.
d) Els criteris de repartiment que s’aplicaran sobre la quantitat esmentada són:
50% metres lineals de façana dels immobles
50% metres cúbics de volum edificable
3. 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.
4. 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:
ENLLUMENAT EXTERIOR C/ SANT JOSEP TRAM (ENTRE C/ SANT MARTÍ I C/ MAJOR)
Pressupost d’execució

25.677,47

Benefici industrial i despeses generals 19%

4.878,72

Suma

30.556,19

IVA 16%

4.888,99

Total

35.445,18
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Ajuntament 50%

17.722,59

Veïns 50%

17.722,59

Carrer i número

Façana
m

Nom i cognoms

Edificable
m3

Cost
€

Major 4 nau 2-6

Carretera Vella 5 SL

2,20

1.768,53

286,77

Ctra. Vella 7

Sibina Lleonart, Juan

11,75

2.078,35

530,56

Sant Josep 4

Comunitat de propietaris 1

10,07

1.961,94

479,26

Ctra. Vella 11

Vigas Boleda, M. Rosa

9,62

1.637,04

425,61

Sant Josep 8

Barri Draper, Pedro

9,41

2.535,00

543,19

Sant Josep 10

Comunitat de propietaris 2

10,02

2.100,00

496,97

Ctra. Vella 19

Touris Montua, Dolores

9,30

1.730,60

431,57

Sant Josep 14

Comunitat de propietaris 3

7,34

831,29

267,97

Ctra. Vella 21

Comunitat de propietaris 4

2,41

935,17

177,97

Sant Josep 16

Coll Majó, Josep M.

9,70

1.840,81

454,99

Ctra. Vella 25

Ajuntament de Sant Celoni

30,87

2.025,00

927,12

Sant Josep 38

Cooperativa La Previsora

29,43

1.544,29

831,39

Sant Josep 36

Martin Lardón, Bernardo

9,46

2.035,83

476,42

Sant Josep 34

Comunitat de propietaris 5

36,29

13.068,00

2.542,13

Sant Josep 32

Ayats Terradas, Carlos

10,35

1.871,10

472,83

Sant Josep 30

Bes Vidal, Mercedes

5,23

837,87

224,31

Sant Josep 28

Comunitat de propietaris 6

4,89

772,14

208,19

Sant Josep 26

Duset Puig, Alberto

4,90

857,25

219,97

Sant Josep 24

Camps Daniel, M. Luisa

5,13

907,74

231,69

Sant Josep 22

Comunitat de propietaris 7

5,26

519,00

181,61

Sant Josep 19

Planas Terrades, Carmen

4,56

580,50

175,18

Sant Josep 21

Comunitat de propietaris 8

4,97

967,50

236,43

Sant Josep 23

Tarradas Galobardas, Rosa

5,00

801,54

214,51

Balmes 31

Borrell Deulofeu, Juan

5,15

770,40

213,45

Sant Josep 27

Tarradas Fitó, Teresa

6,69

885,43

261,60

Sant Josep 29

Bach Nat, José

13,60

1.860,15

539,98

Sant Josep 31

Comunitat de propietaris 9

4,40

804,87

202,29

Sant Josep 33

Fitó Anfruns, Pedro

4,10

614,97

170,15

Sant Josep 35

Comunitat de propietaris 10

4,26

621,30

174,39

Sant Josep 37

Comunitat de propietaris 11

4,25

610,06

172,65

Sant Josep 39

Brunell Cucurella, Francisca

9,54

1.317,51

380,51

Sant Josep 41

Mayneris Cervera, Dolores

5,54

768,67

221,45

Sant Josep 43

Ferran Julià, Rosario

7,85

1.192,08

327,77

Sant Josep 45

Travesa Planas, Juan

5,35

821,91

224,67

Sant Josep 49

Comunitat de propietaris 12

13,60

2.250,00

592,96

Sant Josep 51

Galera Perez, Antonio i 1

5,19

632,52

195,56

Sant Josep 53

Comunitat de propietaris 13

4,42

607,77

175,93

Sant Josep 55

Comunitat de propietaris 14

5,05

240,21

139,29

Major 8

Barri Draper, Pedro

0,00

402,97

54,76

Major 10

Barri Draper, Pedro

6,15

377,41

181,17

Major 12

Barri Draper, Pedro

5,50

464,49

179,27
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Major 14

Barri Draper, Pedro

5,18

569,07

186,72

Major 16

Cuadra Albo, Luis Francisco

4,97

622,75

189,58

Major 18

Comunitat de propietaris 15

5,39

506,40

182,64

Sant Josep 15

Escudé Massanes, Àngel

5,44

615,36

198,51

Sant Josep 17

Comunitat de propietaris 16

8,75

518,76

255,29

Germà Emilià 3

Comunitat de propietaris 17

8,00

278,82

206,84

Sant Josep 13

Comunitat de propietaris 18

33,05

2.652,90

1.058,48
17.722,59

Sant Josep 4

Comunitat de propietaris 1

Esc 1 baix 1

Aralti SL

Esc 1 baix 2

Recuero de Pedro, Florencio i altres

19

91,06

Esc 1 1 1

Barril Coria, Joaquina

19

91,06

Esc 1 1 2

Cabrera López, José Antonio

19

91,06

Esc 1 2 1

Masó Coll, Ferran i altres

19

91,06

Esc 1 2 2

Prat Coll, Mireia i altres

Sant Josep 10

5

23,96

19

91,06

100

479,26

Comunitat de propietaris 2

Baix 1

Elicom Enginyeria de Sistemes SL

38

188,85

11

Vázquez Pozo, Agustín i altres

12

59,64

12

Auladell Xifra, Salvador i altres

50

248,48

100

496,97

Sant Josep 14

Comunitat de propietaris 3

Baix 1

Illa Batlle, Alfonso

33,34

89,34

11

Cruells Clos, Josefa

33,33

89,32

21

Cruells Clos, Josefa

33,33

89,32

100

267,97

115,68

Ctra. Vella 21

Comunitat de propietaris 4

11

Illa Batlle, Alfonso

65

21

Ortega Valderas, Antonio i altres

35

62,29

100

177,97

0,3

7,63
711,80

Sant Josep 34

Comunitat de propietaris 5

Esc 1 -2 1

Ayterpat SL

Esc 1 -1 1

Comunitat de propietaris Sant Josep 34

28

Esc A baix 1

Núñez Moreno, Francisco Javier i altres

2,5

63,55

Esc A baix 2

Gardela Palanca, Ramón i altres

4,4

111,85

Esc A baix 3

Vilajuana Serra, Juan i altres

3,5

88,97

Esc B baix 1

Dou Roig, Jaume

2,6

66,10

Esc B baix 2

Lagarda Planas, M. Elena

4,4

111,85

Esc B baix 3

Pacheco López, Donato

2,5

63,55

Esc A 1 1

Cobos Navarro, José i altres

2,7

68,64

Esc A 1 2

Santandreu Magriña, Baltasar

3

76,26

Esc A 1 3

Fernández Sánchez, José i altres

2,75

69,91

Esc B 1 1

Fernández González, Oscar

2,75

69,91

24

Esc B 1 2

Garcia Alba, Carlos

Esc B 1 3

Díaz Guirado, Joan i altres

2,7

3

76,26
68,64

Esc A 2 1

Garcia Garcia, Manuel

4,4

111,85

Esc A 2 2

Carreño Quintilla, Antonio i altres

4,2

106,77

Esc A 2 3

Fajula Guillamet, M. Carmen

5

127,11

Esc B 2 1

Charles Rodríguez, Ignacio i altres

5

127,11

Esc B 2 2

Hernández Azcona, M. Mercedes

4,2

106,77

Esc B 2 3

Pérez Vallés, Margarita i altres

4,4

111,85

Esc 1 -2 2

Ayterpat SL

0,3

7,63

Esc 1 -2 3

Ayterpat SL

0,3

7,63

Esc 1 -2 4

Ayterpat SL

0,3

7,63

Esc 1 -2 5

Ayterpat SL

0,3

7,63

Esc 1 -2 6

Ayterpat SL

0,3

7,63

Esc 1 -2 7

Riera Ibern, José

0,3

7,63

Esc 1 -2 8

Riera Ibern, José

0,3

7,63

Esc 1 -2 9

Riera Ibern, José

0,3

7,63

Esc 1 -2 10

Riera Ibern, José

0,3

7,63

Esc 1 -2 11

Clopés Coll, Maria

0,3

7,63

Esc 1 -2 12

Clopés Coll, Maria

0,3

7,63

Esc 1 -2 13

Flores Egea, Antonio

0,3

7,63

Esc 1 -2 14

Flores Egea, Antonio

0,39

9,91

Esc 1 -2 15

Riera Ibern, José

0,5

12,71

Esc 1 -2 16

Riera Ibern, José

0,3

7,63

Esc 1 -2 17

Riera Ibern, José

0,3

7,63

Esc 1 -2 18

Riera Ibern, José

0,3

7,63

Esc 1 -2 19

Riera Ibern, José

0,3

7,63

Esc 1 -2 20

Riera Ibern, José

0,3

7,63

Esc 1 -2 21

Riera Ibern, José

0,3

7,63

Esc 1 -2 22

Riera Ibern, José

0,3

7,63

Esc 1 -2 23

Riera Ibern, José

0,3

7,63

Esc 1 -2 24

Riera Ibern, José

0,3

7,63

Esc 1-2 25

Riera Ibern, José

0,51

12,96

100

2.542,13

Sant Josep 28

Sant Josep 22

Comunitat de propietaris 6
Curtó Bordera, Gloria Teresa

50

104,10

Codina Colomé, Juan

50

104,10

100

208,19

Albanell Tarragó, Elvira

50

90,81

Albanell Tarragó, Jaume

50

90,81

100

181,61

Comunitat de propietaris 7

Sant Josep 21

Comunitat de propietaris 8

Esc 1 local 1

Padrós Baranguer, M. Teresa

4,29

10,14

Esc 1 tr 1

Padrós Baranguer, M. Teresa

7,15

16,90

Esc 1 1 1

Padrós Baranguer, Juan Miguel

14,33

33,88

25

Esc 1 2 1

Padrós Baranguer, Bernadeta

13,9

32,86

Balmes 35 esc 1 local 1

Obach Padrós, Jordi

13,26

31,35

Balmes 35 esc 1 1 1

Padrós Baranguer, M. Teresa

14,13

33,41

Balmes 35 esc 1 2 1

Padrós Baranguer, Bernadeta

14,13

33,41

Balmes 35 esc 1 3 1

Soler Grau, Isaac

18,81

44,47

100

236,43

Caro Rodríguez, Miguel

50

101,15

Alcaraz Sánchez, M. Dolores

50

101,15

100

202,29

Sant Josep 31

Sant Josep 35

Sant Josep 37

Comunitat de propietaris 9

Comunitat de propietaris 10
Tarragó Oms, Francesca

50

87,20

Torné Torrus, Fermín

50

87,20

100

174,39

Comunitat de propietaris 11

Baix 1

Pou Cuní, Elvira

25

43,16

11

Pou Cuní, Elvira

25

43,16

Balmes 17 esc 1 baix 1

Cunyat Borell, Xavier

50

86,33

100

172,65

Sant Josep 49

Comunitat de propietaris 12

Esc 1 baix 1

Geraldont SA

19,22

113,97

Esc 1 baix 2

Orihuela Diaz, Manuel i altres

19,22

113,97

Esc 1 1 1

Lafuente Hernández, Manuel

11,24

66,65

Esc 1 1 2

Domènech Mota, Montserrat

9,21

54,61

Esc 1 1 3

Maynou Gensana, Juan

10,33

61,25

Esc 1 2 1

Moncho Hernando, Laura

11,24

66,65

Esc 1 2 2

Martín Arboleda, Miguel Angel i altres

9,21

54,61

Esc 1 2 3

Geraldont SA

Sant Josep 53

Sant Josep 55

Major 18

10,33

61,25

100

592,96

Comunitat de propietaris 13
Ventura Cassà, Teresa

50

87,97

Reberté Domènech, Asunción

50

87,97

100

175,93

Comunitat de propietaris 14
Ventura Cassa, Teresa

50

69,65

Reberté Domènech, Asunción

50

69,65

100

139,29

Comunitat de propietaris 15

Esc 1 baixos 1

Vera Pascual, Alfons

50

91,32

Santa Tecla esc 1 1 1

Fontiguell Pascual, Emília i altres

25

45,66

Santa Tecla esc 1 2 1

Fontiguell Pascual, Emília

25

45,66

26

100
Sant Josep 17

Germà Emilià 3

182,64

Comunitat de propietaris 16
Peñarroya Artola, Javier

50

127,64

Garcia Pou, Remei

50

127,64

100

255,29

Ruiz Gallardo, José Maria

50

103,42

Solé Gresa, Ana Maria

50

103,42

100

206,84

Comunitat de propietaris 17

Sant Josep 13

Comunitat de propietaris 18

Esc 1 -1 1

González Filbà, Jorge

0,67

7,09

Esc A baix 1

Obradó Dalmau, Miquel

2,76

29,22

Esc A baix 2

Gonzalo Filba, Jorge

3,52

37,26

Balmes 43 esc A 1 1

Cortés Garcia, Sonia

3,235

34,24

Balmes 43 esc A 1 2

Ruiz Castillo, Alejandro

1,995

21,12

Balmes 43 esc A 1 3

Roca Cutrina, Juan

3,23

34,19

Balmes 43 esc A 2 1

Estructuras y Promociones Joalda SL

5,179

54,82

Balmes 43 esc A 2 2

Ale Aguilar, Juan

1,989

21,05

Balmes 43 esc A 2 3

Estructuras y Promociones Joalda SL

4,809

50,91

Balmes 45 esc B baix 1

Jeremias Lou, José

2,65

28,05

Balmes 45 esc B baix 2

González Canton, Vicente

3,395

35,94

Balmes 45 esc B baix 3

Alsina Blanco, Elisabet

3,501

37,06

Balmes 45 esc B 1 1

Santos Vicente Belisario, Javier

3,27

34,62

Balmes 45 esc B 1 2

Coll Majó, Josep M.

3,915

41,44

Balmes 45 esc B 1 3

Coll Majó, Juan

3,743

39,62

Balmes 45 esc B 2 1

Pajuelo Pérez, Manuel

4,511

47,75

Balmes 45 esc B 2 2

Coll Majó, Juan

5,705

60,39

Balmes 45 esc B 2 3

Coll Majó, Josep M.

5,289

55,99

Esc C baix 1

Escañuela Benítez, Cristina

3,462

36,65

Esc C 1 1

Riera Armengol, José M.

Esc C 1 2

Pérez Belgrano, Raul

Esc C 1 3
Esc C 2 1
Esc C 2 2

1,99

21,07

2,943

31,15

Abad Navarro, M. Dolores

3,6

38,11

Trujillo Martínez, Angeles

1,99

21,07

Soriano Peláez, José Manuel

4,075

43,14

Esc C 2 3

Linus, Joseph

4,977

52,68

Esc 1 -1 2

Pagès Massó, Josep

0,537

5,68

Esc 1 -1 3

Linus, Joseph

0,547

5,79

Esc 1 -1 4

González Canton, Vicente

0,491

5,20

Esc 1 -1 5

Berenguer Roser, Angel

0,564

5,97

Esc 1 -1 6

Soriano Peláez, José Manuel

0,566

5,99

Esc 1 -1 7

Cortés Garcia, Sonia

0,538

5,70

Esc 1 -1 8

Santos Vicente Belisario, Javier

0,538

5,70

Esc 1 -1 9

Alsina Blanco, Elisabet

0,512

5,42

Esc 1 -1 10

Coll Majó, Josep M.

0,511

5,41

Esc 1 -1 11

Alvarez Domènech, Xavier

0,537

5,68

27

Esc 1 -1 12

Pérez Belgrano, Raul

0,688

7,28

Esc 1 -1 13

Coll Majó, Juan

0,938

9,93

Esc 1 -1 14

Trujillo Martínez, Angeles

0,495

5,24

Esc 1 -1 15

Estructuras y Promociones Joalda SL

0,541

5,73

Esc 1 -1 16

Acacio Ventalló, Antonio

0,448

4,74

Esc 1 -1 17

Coll Majó, Josep M.

0,553

5,85

Esc 1 -1 18

Obradó Dalmau, Miquel

0,532

5,63

Esc 1 -1 19

Coll Majó, Josep M.

0,534

5,65

Esc 1 -1 20

Coll Majó, Josep M.

0,538

5,70

Esc 1 -1 21

Coll Majó, Juan

0,515

5,45

Esc 1 -1 22

Coll Majó, Juan

0,506

5,36

Esc 1 -1 23

Estructuras y Promociones Joalda SL

0,551

5,83

Esc 1 -1 24

Estructuras y Promociones Joalda SL

0,611

6,47

Esc 1 -1 25

Estructuras y Promociones Joalda SL

0,798

8,45

99,992

1.058,48

ENLLUMENAT EXTERIOR C/ SANT JOSEP (ENTRE C/ ANSELM CLAVÉ I C/ CALLAO)
Pressupost d’execució

3.227,76

Benefici industrial i despeses generals 19%

613,27

Suma

3.841,03

IVA 16%

614,57

Total

4.455,60

Ajuntament 50%

2.227,80

Veïns 50%

2.227,80

Carrer i número

Nom i cognoms

Façana m

Edificable
m3

Cost
€

Sant Josep 86
(Anselm Clave 11 )

Mora Vigas, Maria Antònia

7,51

295,47

277,67

Sant Josep 88

Peiris Moragas, José

7,01

519,00

367,86

Sant Josep 90

Peiris Moragas, José

7,11

468,00

347,01

Sant Josep 92

El Racó de Can Fabes SL

7,50

210,28

239,41

Sant Josep 109

Peiris Moragas, José

6,82

166,18

206,52

Sant Josep 107

Peiris Moragas, José

7,37

359,64

303,63

Sant Josep 105

Peiris Moragas, José

14,12

474,12

485,69
2.227,80

ENLLUMENAT EXTERIOR C/ GERMÀ EMILIÀ
Pressupost d’execució

18.341,00

Benefici industrial i despeses generals 19%

3.484,79

Suma

21.825,79

IVA 16%

3.492,13

28

Total

25.317,92

Ajuntament 50%

12.658,96

Veïns 50%

12.658,96
Nom i cognoms

Façana m

Edificable
m3

Major 38

Martí Coll, Mercè

17,60

387,00

558,68

Major 36

Comunitat de propietaris 1

17,57

933,60

767,15

Germà Emilià 13

Machín Mendoza, Manuel

12,00

270,30

383,38

Germà Emilià 11

Comunitat de propietaris 2

5,09

634,83

361,67

Germà Emilià 9

Acacio Ventalló, Antonio

5,20

543,72

329,38

Germà Emilià 7

Comunitat de propietaris 3

5,20

544,14

329,54

Germà Emilià 5

Comunitat de propietaris 4

5,03

676,83

376,35

Germà Emilià 3

Comunitat de propietaris 5

10,50

278,82

351,65

Ctra. Vella 25

Ajuntament de Sant Celoni

63,47

2.025,00

2.255,57

Major 4

Villegas Martín, Francisca

25,67

652,50

848,54

Balmes 38

Gelabert Masegú, Salvador

12,63

295,50

407,72

Balmes 37

Planas Terradas, Carmen

20,14

606,46

701,91

Sant Josep 19

Comunitat de propietaris 6

18,95

580,50

664,22

Sant Josep 22

Comunitat de propietaris 7

19,94

519,00

663,78

Germà Emilià 2 nau 2-4

Bes Alguersuari SA

20,05

5.518,95

2.579,69

Ctra. Vella 27

Comunitat de propietaris 8

12,28

2.073,00

Carrer i número

Cost
€

1.079,76
12.658,96

Major 36

Comunitat de propietaris 1

Esc 1 baix 1

Abel Terrades, Santiago

Esc 1 1 1
Esc 1 1 2

33,33

255,69

González Moriche, Santiago i 1

16,675

127,92

González Moriche, José i 1

16,665

127,84

Esc 1 2 1

Berenguer Rosell, Àngel i 1

16,665

127,84

Esc 1 2 2

Ibañez Borrell, Josep

16,665

127,84

100

767,15

Germà Emilià 11

Germà Emilià 7

Germà Emilià 5

Comunitat de propietaris 2
Campeny Blanché, José

50

180,84

Viñals Agut, Consuelo

50

180,84

100

361,67

Comunitat de propietaris 3
Haro Haro, Francisco

50

164,77

Rodríguez Piñero, Beatriz

50

164,77

100

329,54

50

188,17

Comunitat de propietaris 4
Fontanella Blanché, Juan
Antolínez Martínez, Maria

29

50

188,17

100

376,35

Germà Emilià 3

Sant Josep 19

Sant Josep 22

Comunitat de propietaris 5
Ruiz Gallardo, José Maria

50

Solé Gresa, Ana Maria

50

175,82
175,82

100

351,65

Comunitat de propietaris 6
Planas Terradas, Carmen

50

332,11

Albanell Banet, Jaime

50

332,11

100

664,22

Comunitat de propietaris 7
Albanell Tarragó, Elvira

50

331,89

Albanell Tarragó, Jaume

50

331,89

100

663,78

Ctra. Vella 27

Comunitat de propietaris 8

Esc 1 -1 1

Valencia Segura, Antònia

1,6

17,28

Esc 1 -1 2

Bes Alguesuari SA

1,44

15,55

Esc 1 -1 3

Bes Alguesuari SA

1,66

17,92

Esc 1 -1 4

Ball Llobera, Carmen

1,66

17,92

Esc 1 -1 5

González Ruiz, Joaquim

1,66

17,92

Esc 1 -1 6

Valencia Segura, Antònia

1,66

17,92

Esc 1 -1 7

Roca Bosch, Joaquim

1,66

17,92

Esc 1 -1 8

Herrera Molina, Pilar

1,66

17,92

Esc 1 -1 9

Valencia Segura, Antònia

1,66

17,92

Esc 1 baix 1

Cardona Clemente, Eva

5,1

55,07

Esc 1 baix 2

Clemente Garcia, Purificación

4,97

53,66

Esc 1 baix 3

Bes Alguesuari SA

4,91

53,02

Esc 1 baix 4

Autoescola Gimeno SL

4,48

48,37

Esc 1 1 1

Bes Alguesuari, SA

7,66

82,71

Esc 1 1 2

Font del Valle, Carlos i altres

7,58

81,85

Esc 1 1 3

Ciruela Sánchez, Francisco

7,58

81,85

Esc 1 1 4

Herrera Molina, Pilar

10,99

118,67

Esc 1 2 1

Valencia Segura, Antònia

11,02

118,99

Esc 1 2 2

Bes Alguesuari SA

10,38

112,08

Esc 1 2 3

Roca Bosch, Joaquim

10,67

115,21

100

1.079,76

ENLLUMENAT EXTERIOR C/ SANT ANTONI
Pressupost d’execució

4.841,64

Benefici industrial i despeses generals 19%

919,91

Suma

5.761,55

IVA 16%

921,85

Total

6.683,40

30

Ajuntament 50%

3.341,70

Veïns 50%

3.341,70

Carrer i número

Nom i cognoms

Façana m

Edificable
m3

Cost
€

Sant Antoni 1

Futur Baix Montseny SL

5,90

Vila Cunit, Luisa

5,81

442,89
662,17

123,17

Sant Antoni 3
Sant Antoni 5

Costa Puigdefàbregas, Joan

8,57

1.085,97

220,55

Sant Antoni 7

Masó Coll, Alberto

6,01

666,00

145,68

Sant Antoni 9

Ortiz Coto, Manuel

5,19

648,00

132,66

Sant Antoni 11

Catarineu Matamala, Pedro

5,49

689,31

140,69

Sant Antoni 13

El Racó de Can Fabes SL

5,89

1.011,57

176,53

Sant Antoni 15

Valls Davi, Joan

5,00

659,77

131,14

Sant Antoni 17

Costa Puigdefàbregas, Juan

13,01

1.582,50

328,59

Sant Antoni 20

Comunitat de propietaris 1

7,80

1.530,45

251,73

Sant Antoni 18

Pagès Brugada, Carme i 1

5,70

658,93

140,73

Sant Antoni 16

Centro Popular

5,75

1.361,70

207,54

Sant Antoni 14

Solé Albanell, Enrique

6,05

851,13

163,65

Sant Antoni 12

Ventura Garcia, Ana

5,71

895,18

163,09

Sant Antoni 10

5,66

933,45

166,00

Sant Antoni 8

Ripoll Tarragó, José Maria
Montplet Borrell, Teresa

6,10

848,58

164,10

Sant Antoni 6

Comunitat de propietaris 2

5,39

1.030,03

171,36

Sant Antoni 4

Comunitat de propietaris 3
Construcciones Obras y Contratas
Antonio Perez SL

6,10

1.481,31

223,62

5,83

720,81

148,35

Sant Antoni 2

142,55

3.341,70
Sant Antoni 20

Comunitat de propietaris 1

Esc 1 -1 1

Jiménez Rodríguez, Rafael

Esc 1 -1 2
Esc 1 -1 4
Esc 1 -1 5

1,58

3,98

Domingo Cano, Javier

4,44

11,18

Aticprom SL

1,56

3,93

Aticprom SL

5,22

13,14

Esc 1 baix 1

Sánchez Silveira, Ivan

8,54

21,50

Esc 1 baix 2

Anfruns Pagès, Jordi i altres

9,65

24,29

8,5

21,40

9,65

24,29

Esc 1 1 1

Jiménez Rodríguez, Rafael

Esc 1 1 2

Aymar Novell, Anna

Esc 1 1 3

Salvans Tarraga, Juan

8,5

21,40

Esc 1 2 1

Domingo Cano, Javier

16,71

42,06

Esc 1 2 2

Illa Taulats, Jordi

Esc 1 2 3

Monclús Pagès, Jordi

8,51

21,42

17,14

43,15

100

251,73

Sant Antoni 6
22

Jiménez Martínez, Rafael

Comunitat de propietaris 2
50

85,68

22

Rodríguez Garcia, Rosario

50

85,68

100

171,36

31

Sant Antoni 4

Comunitat de propietaris 3
Redondo Moreno, Carlos

50

111,81

Pacheco Fernández, Francisco Javier

50

111,81

100

223,62

ENLLUMENAT EXTERIOR C/ CALLAO
Pressupost d’execució

6.455,52

Benefici industrial i despeses generals 19%

1.226,55

Suma

7.682,07

IVA 16%

1.229,13

Total

8.911,20

Ajuntament 50%

4.455,60

Veïns 50%

4.455,60
Façana m

Edificable
m3

24,66

442,89

446,28

27,52

720,81

550,50

14,30

1.849,14

627,50

484,50

319,87

14,90

1.605,25

579,39

15,95

1.889,85

659,92

19,87

1.050,00

520,09

El Racó de Can Fabes SL

5,43

210,28

124,38

Peiris Moragas, José

5,35

165,73

112,95

Carrer i número

Nom i cognoms

Sant Antoni 1
Sant Antoni 2

Futur Baix Montseny SL
Construcciones obras y contratas
Antonio Perez SL

Callao 5

Comunitat de propietaris 1

Ctra. Vella 91

Comunitat de propietaris 3

14,90

Ctra. Vella 89

Comunitat de propietaris 2

Callao 10

Comunitat de propietaris 4

Anselm Clavé 13

Aralti SL

Sant Josep 92
Sant Josep 109

Cost
€

Anselm Clavé 7

Peiris Moragas, José

5,35

456,00

180,16

Anselm Clavé 5

Grau Foxa, Pilar

5,30

584,64

209,25

Callao 2

Grau Foxa, Pilar

6,30

162,00

125,32
4.455,60

Callao 5

Ctra. Vella 89

Ctra. Vella 89

Comunitat de propietaris 1
Reberté Domènech, Asunción

50

Mora Ventura, Ramón

50

313,75
313,75

100

627,50

Palaus Ninou, Francisco

50

289,69

Baró Aurín, Amor Pilar

50

289,69

100

579,39

Palaus Ninou, Francisco

50

159,94

Baró Aurín, Amor Pilar

50

159,94

100

319,87

Comunitat de propietaris 2

Comunitat de propietaris 3

32

Callao 10

Comunitat de propietaris 4

Baix 1

Baron Aurín, Amor Pilar

Baix 2

Palaus Ninou, Francisco i altres

1A

25,35

167,29

7,01

46,26

Palaus Ninou, Francisco i altres

17,07

112,65

1B

Baron Aurín, Amor Pilar

16,38

108,10

2C

Palaus Ninou, Francisco

15,45

101,96

2D

Baron Aurín, Amor Pilar i altres

18,74

123,67

100

659,92

ENLLUMENAT EXTERIOR C/ SANT JOAN
Pressupost d’execució

12.911,04

Benefici industrial i despeses generals 19%

2.453,10

Suma

15.364,14

IVA 16%

2.458,26

Total

17.822,40

Ajuntament 50%

8.911,20

Veïns 50%

8.911,20

Carrer i número

Nom i cognoms

Sant Joan 6

Hereus de Santamaria Ribé, Juan

Façana m

Edificable
m3

Cost
€

14,34

818,64

352,72

Major 182

Planchart Brunell, Lorenzo

30,44

651,90

571,02

Sant Antoni 17

Costa Puigdefàbregas, Juan

13,70

1.582,50

467,98

Sant Antoni 20

Comunitat de propietaris 1

28,53

1.530,45

685,67

Sant Joan 12

Abril Hilario, Josep

19,24

1.670,85

566,95

Ctra. Vella 103

Abril Hilario, Josep

15,80

500,22

322,88

Major 184

Clopés Fugarolas, Joaquima

17,11

420,00

329,73

Sant Joan 5

Planchart Brunell, Lorenzo

5,46

666,72

192,41

Sant Joan 7

Costa Puigdefàbregas, Juan

5,71

745,83

209,17

Sant Joan 9

Comunitat de propietaris 2

5,27

706,95

196,09

Sant Joan 11

Sauri Crehuet, Dolores

5,36

664,20

190,47

Sant Joan 13

Comunitat de propietaris 3

5,72

442,44

159,66

Sant Roc 54

Codony Gené, Teresa

4,92

211,72

109,70

Sant Roc 37

Beumala Masip, Josep

9,89

810,00

283,43

Sant Joan 17

Roquet Magem, Carmen

5,12

1.395,00

306,42

Sant Joan 19

Collboni Gils, Joaquim

5,42

510,00

166,15

Sant Joan 21

Prat Sibina, Pere

5,12

1.317,90

293,80

Sant Joan 23

Prat Anfruns, Lourdes

5,82

877,11

232,33

Sant Joan 25

Hilario Plans, José Maria

5,30

852,63

220,39

Sant Joan 27

Fernández Torcuato, Carmen

5,20

881,46

223,59

Sant Joan 29

Pujadas Molla, Núria

5,26

1.398,00

309,04

Sant Joan 31

Codony Gené, José Maria

5,54

1.027,77

252,72

Sant Joan 33

Comunitat de propietaris 4

5,26

1.226,40

280,96
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Sant Joan 35

Comunitat de propietaris 5

5,20

2.286,00

453,47

Sant Joan 37

Fusté Vila, Juan

4,89

1.800,00

369,19

Ctra. Vella 105

Pascual Pujós, José

8,90

742,77

257,33

Sant Joan 43

Teruel Navarro, Juan

7,74

594,00

215,28

Sant Joan 45

Cuesta Baena, Antoni i 1

14,76

326,65

278,61

Ctra. Vella 134

Mallén Ribas, Santiago

21,08

565,23

414,06
8.911,20

Sant Antoni 20

Comunitat de propietaris 1

Esc 1 -1 1

Jiménez Rodríguez, Rafael

Esc 1 -1 2

Domingo Cano, Javier

4,44

30,44

Esc 1 -1 4

Aticprom SL

1,56

10,70

Esc 1 -1 5

Aticprom SL

5,22

35,79

Esc 1 baix 1

Sánchez Silveira, Ivan

8,54

58,56

Esc 1 baix 2

Anfruns Pagès, Jordi i altres

9,65

66,17

8,5

58,28

9,65

66,17

1,58

10,83

Esc 1 1 1

Jiménez Rodríguez, Rafael

Esc 1 1 2

Aymar Novell, Anna

Esc 1 1 3

Salvans Tarraga, Juan

8,5

58,28

Esc 1 2 1

Domingo Cano, Javier

16,71

114,58

Esc 1 2 2

Illa Taulats, Jordi

Esc 1 2 3

Monclús Pagès, Jordi

Sant Joan 9

Sant Joan 13

Sant Joan 33

Sant Joan 35

8,51

58,35

17,14

117,52

100

685,67

Comunitat de propietaris 2
Salvañà Nicolau, Maria

50

98,05

Escudero Moreno, Tomàs

50

98,05

100

196,09

Domènech Tomàs, José

50

79,83

Torrent Canaleta, Maria

50

79,83

100

159,66

Vietes Garcia, Antonio

50

140,48

Lourido Carou, Carmen

50

140,48

100

280,96

Comunitat de propietaris 3

Comunitat de propietaris 4

Comunitat de propietaris 5

Esc 1 baix 1

Vietes Garcia, Antonio i altres

70

317,43

Esc 1 1 1

Masuet Martínez, Jorge

30

136,04

100

453,47

ENLLUMENAT EXTERIOR C/ SANT JORDI
Pressupost d’execució

11.297,17

Benefici industrial i despeses generals 19%

2.146,46
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Suma

13.443,63

IVA 16%

2.150,98

Total

15.594,61

Ajuntament 50%

7.797,31

Veïns 50%

7.797,31

Façana m

Edificable
m3

16,10

864,87

507,21

Majó Malé, Jaime

7,04

1.161,36

391,61

Bes Vidal, Maria Asunción

7,12

887,61

333,84

Major 16 (Sant Jordi 7)

Gener Sarreta, Emilio

7,42

954,00

354,19

Sant Jordi 9

Comunitat de propietaris 2

7,81

880,74

346,05

Sant Jordi 11 (Major 162)

Gener Sarreta, Emilio i 1

1,49

657,00

172,04

Carrer i número

Nom i cognoms

Plaça de Vila 29

Comunitat de propietaris 1

Sant Jordi 3
Sant Jordi 5

Cost
€

Sant Jordi 13

Tauler Reig, Pedro

11,60

909,79

427,60

Sant Jordi 21

Cruells Puig, Àngela

5,03

558,00

220,87

Sant Jordi 25-27 (Major 174)

Ventura Muntané, José

9,65

723,27

348,44

Sant Jordi 29-31 (Major 176)

Comunitat de propietaris 3

14,93

1.900,50

708,54

Sant Jordi 33 (Major 180)

Casadevall Lleonart, Martín

6,14

680,97

269,57

Sant Jordi 35 (Major 182)

Planchart Brunell, Lorenzo

Anselm Clavé 3

Can Boleda SL

8,20

651,90

304,17

17,88

373,50

Callao 2

436,01

Grau Foxa, Pilar

6,20

162,00

158,23

Sant Antoni 1

Futur Baix Montseny SL

5,90

442,89

213,18

Sant Antoni 3

Vila Cunit, Luisa

5,54

662,17

253,58

Sant Jordi 10

Vilajuana Serra, Antonio

7,97

853,32

343,28

15,20

1.519,21

631,22

5,76

648,00

254,88

11,10

1.011,57

439,74

5,82

659,77

258,62

12,45

817,51

424,47

Sant Jordi 8

Costa Puigdefàbregas, Juan

Sant Jordi 12 (Sant Antoni 9)

Ortiz Coto, Manuel

Sant Jordi 14-16 (Sant Antoni 13)

El Racó de Can Fabes SL

Sant Jordi 18 (Sant Antoni 15)

Valls Davi, Joan

Sant Joan 6

Hereus de Santamaria Ribé, Juan

7.797,31
Plaça de Vila 29

Comunitat de propietaris 1

Esc 1 baix 1

Majó Malé, Jaime

Esc 1 1 1

Majó Malé, Jaime

Sant Jordi 9

Comunitat de propietaris 2

Esc 1 baix 1

Gener Martí, José i altres

Esc 1 1 1

Masvidal Gual, Teresa

30,52

154,80

69,48

352,41

100,00

507,21

34,00

117,66

66,00

228,39

100,00

346,05

Sant Jordi 29-31 (Major 176)

Comunitat de propietaris 3

Esc 1 -1 1

Companyia General de Gestió SA

15,48

109,68

Esc 1 local 1

Companyia General de Gestió SA

12,75

90,34

Esc 1 local 2

Companyia General de Gestió SA

12,75

90,34

Esc 1 1 1

Companyia General de Gestió SA

3,75

26,57
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Esc 1 1 2

Companyia General de Gestió SA

4,70

33,30

Esc 1 1 3

Companyia General de Gestió SA

5,07

35,92

Esc 1 1 4

Companyia General de Gestió SA

4,45

31,53

Esc 1 1 5

Companyia General de Gestió SA

5,05

35,78

Esc 1 1 6

Companyia General de Gestió SA

4,36

30,89

Esc 1 2 1

Companyia General de Gestió SA

3,75

26,57

Esc 1 2 2

Companyia General de Gestió SA

4,70

33,30

Esc 1 2 3

Companyia General de Gestió SA

4,80

34,01

Esc 1 2 4

Companyia General de Gestió SA

4,45

31,53

Esc 1 2 5

Companyia General de Gestió SA

5,05

35,78

Esc 1 2 6

Companyia General de Gestió SA

4,36

30,89

Esc 1 traster 1

Companyia General de Gestió SA

2,05

14,52

Esc 1 traster 2

Companyia General de Gestió SA

2,48

17,57

100,00

708,54

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.
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 que podran constituir l'Associació
Administrativa de Contribuents en els termes i als efectes d'allò que disposen els
articles 36 i 37 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals.
8. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE
LES OBRES D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL VIAL PARAL·LEL A LA
CARRETERA C-35.
Pren la paraula el Sr. Capote i diu que el tema de les contribucions especials per
obres d’urbanització (en les que l’ajuntament aporta el 10% del preu i els veïns
el 90% restant) ha estat un tema de debat ens els últims 8 anys, i els regidors
del grup municipal de CiU sempre hi han votat en contra. En els darrers mesos
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de l’última legislatura es va acordar que es farien reunions amb tots els grups
polítics municipals per intentar arribar a un consens i veure quin és el
percentatge més just que s’ha d’aplicar als veïns. L’única reunió que s’ha
celebrat –diu- va ser una que vaig convocar jo i a la que va assistir el Sr. Emili
Bosch en representació de CiU, i altres regidors de la resta de formacions
polítiques de l’Ajuntament de Sant Celoni. Posteriorment el nou equip de govern
es va comprometre a continuar aquestes reunions i suposem que no ha trobat
cap data adequada per tornar a reunir-nos. La qüestió és que avui es proposa al
Ple unes contribucions especials per obres d’urbanització amb un repartiment del
10%-90%, la mateixa proporció que durant 8 anys ha estat criticant el grup
municipal de CiU. Davant d’aquesta incoherència i per no haver convocat encara
la reunió, el grup municipal del PSC votarà en contra d’aquest punt.
El Sr. alcalde recorda que a la darrera Comissió informativa de Serveis
Comunitaris ja es va lligar una data per trobar-nos i debatre aquest tema de les
contribucions especials. No entraré ara –diu- en la discussió que hem tingut en
diferents sessions plenàries per aquesta qüestió. Vaig adquirir el compromís de
celebrar una reunió precisament per evitar que aquest tema fos un punt de
conflicte. Però, amb el mes d’agost i la festa major de setembre pel mig, no s’ha
trobat una data adequada per convocar aquesta trobada. Ara ja hem fixat que
ens reunirem un dia de la setmana vinent i espero que puguem arribar a un
acord i que els propers expedients de contribucions especials que es portin a
aprovació del Ple, siguin acords consensuats i més coherents, i que tots plegats
ens hi sentim més còmodes.
El Sr. Capote considera que la proposta de contribucions especials per la
urbanització d’un tram del vial paral·lel que es porta avui al Ple es podia haver
esperat a celebrar abans aquesta reunió. El grup municipal de CiU sempre ha dit
que el percentatge del 90% era molt gravós per als veïns, i potser seria bo
aparcar aquest expedient fins que siguem capaços d’arribar a un acord. Si no és
així, el nostre vot, per coherència política, serà en contra.
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP està d’acord amb el grup
municipal del PSC en que ja s’havia d’haver fet la reunió que es va acordar.
Tenim coneixement –diu- que hi ha estudis tècnics per determinar uns criteris
clars a l’hora d’imposar les contribucions especials, sempre d’acord amb els
paràmetres legals i garantint el principi d’igualtat. Per això, s’ha d’estudiar cada
cas concret i serà difícil de perfilar uns criteris genèrics. Estem d’acord en que
aquesta reunió ja s’havia d’haver fet, si bé és veritat que ara ja té data. Ara bé,
tampoc no entenem que si durant vuit anys s’ha aplicat el mateix criteri del
10%-90% ara els regidors socialistes hi votin en contra. Sempre diem que no
volem entrar en tecnicismes polítics, i si durant molts anys s’ha aplicat aquesta
norma, no entenem que ara s’hi voti en contra quan els supòsits de fet són els
mateixos. Nosaltres, atès que ja s’ha previst el dia de la reunió per acabar de
perfilar aquest tema de les contribucions especials, votarem afirmativament en
aquest punt.
El Sr. Capote recorda a la Sra. Vinyets que en el darrer mandat es va pactar
amb el Sr. Emili Bosch que no es passarien pel Ple més contribucions especials
amb aquests percentatges del 10%-90%, abans no es fes una reunió per
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marcar-ne els criteris, per complexos que siguin. I ara, davant d’aquesta nova
proposta de contribucions especials que es porta avui al Ple, els regidors
socialistes, per coherència política, volem mantenir el nostre compromís; no així
el grup municipal de CiU.
El Sr. alcalde desitja que en la reunió convocada per al proper dilluns es pugui
trobar un equilibri en el plantejament de les contribucions especials, després de
tants anys de divergències.
Després d’aquestes intervencions i,
La Junta de Govern Local en sessió de data 9 de maig de 2007 va aprovar
definitivament el projecte tècnic d’obres ordinàries d’urbanització del vial paral·lel
a la carretera C-35, entre el carrer Doctor Ferran i el sector P-5 Can Caseta,
redactat per la mercantil GECSA Ingenieria, el pressupost del qual ascendeix a la
quantitat de 119.013,22 euros, IVA inclòs.
El projecte defineix les obres necessàries, d’acord amb la normativa vigent, per a
urbanitzar aquest tram del vial paral·lel, consistents en construcció de voreres,
formació d’una zona d’aparcament, pavimentació asfàltica de la calçada, adequació
de la xarxa de clavegueram a les noves necessitats, tot desdoblant-la en xarxa de
recollida d’aigües fecals i aigües pluvials, dotació de noves xarxes de
subministrament de serveis i millora i adaptació de les ja existents.
Els edificis construïts, o en construcció, amb front al vial paral·lel tenen una
vocació bàsicament comercial i de petita indústria, tractant-se en la seva majoria
de naus dedicades al comerç o a petits tallers que no tenen endreçats els seus
accessos i que presenten un entorn exterior desatès i poc curós.
Es considera necessari procedir a l’execució dels treballs que contempla el referit
projecte, amb la finalitat de millorar l’aspecte de la zona i, especialment, la
seguretat per al trànsit de vehicles a l’hora d’accedir a la carretera des dels carrers
adjacents.
Atès que la realització de les obres beneficia especialment una sèrie de persones
que obtindran un especial avantatge i un augment de valor en els seus béns,
procedeix recórrer a la imposició de contribucions especials, a fi de rescatar part
d'aquest benefici i permetre així la realització dels treballs que es projecten.
Per això, malgrat que les contribucions especials són un tribut voluntari, es
considera procedent la seva imposició, motivada perquè a Sant Celoni des de
sempre s’ha recorregut a aquesta forma de finançament en totes les obres que
es realitzen i que són susceptibles de configurar el seu fet imposable. D’altra
banda s’estima just que les persones que es veuran especialment beneficiades
per l’actuació de la col·lectivitat, contribueixin en la consecució d’aquesta
activitat d’acord amb les consideracions que es fan més avall.
Respecte del percentatge que es considera han de contribuir els subjectes
passius, es fixa a la part dispositiva d’aquest acord en el 90%, i el motiu no és
altre que la major ponderació de l’interès particular per als propietaris de les
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finques amb front al vial objecte de les obres, per sobre de l’interès general per
a la resta d’habitants del municipi. Aquest és el mateix criteri que es ve utilitzant
a Sant Celoni des de fa molts anys en el finançament de les obres d’urbanització
de carrers.
Determinada la part a suportar pels especialment beneficiats, cal establir quins
seran els criteris de repartiment entre ells; a aquesta proposta s’estima que els
mòduls a aplicar han de ser els de façana i volum edificable, ambdós de manera
conjunta i al 50%.
Es consideren aquests dos elements perquè avui dia el valor de la propietat
urbana és determinat pel seu aprofitament, que es materialitza en el volum
edificable traduït automàticament en utilitat de l’immoble. No obstant, no es creu
adient aplicar un sol mòdul perquè pot donar lloc a distorsions pel fet que una
determinada finca tingui un gran volum edificable i en canvi la seva configuració
d’accés a la via pública sigui petita, cosa que atempera molt el seu valor i
l’augment d’aquest per la realització de les obres. És per aquest motiu que
també es té en compte la façana de les finques, perquè és un segon element
determinant en el valor de la finca en quant a la presència de les edificacions, la
seva ventilació, il·luminació i accés, sobretot quant a la seva utilització
comercial.
D’altra banda, es considera que la correlació al 50% entre un i altre mòdul és
adequada, donada la configuració del carrer i de les finques en ell enclavades.
En el pressupost municipal existeix partida pressupostària suficient als efectes de
subvenir l’obra i es preveu el correlatiu ingrés per concepte de contribucions
especials.
Vistos els informes que obren a l’expedient.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 9 vots a favor
de les senyores Lechuga, Costa i Vinyets i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas,
Negre, Perapoch i Ventura, i amb 8 vots en contra de les senyores Miracle i de la
Encarnación i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, el
Ple municipal ACORDA:
1. Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per l'execució de les
obres definides al projecte tècnic d’urbanització del vial paral·lel a la carretera C35, tram comprès entre el carrer Doctor Ferran i el sector P-5 Can Caseta
d’aquesta vila.
2. Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució de les referides obres ordinàries d’urbanització, d'acord amb els
següents paràmetres d'aplicació:
a) Total cost previst de les obres.................................................. 119.013,22 €
b) El cost suportat per l'Administració serà de 119.013,22 €.
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c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 90% del cost suportat
per l'Administració, és a dir, 107.111,89 €, que constituirà la base imposable del
tribut.
d) Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la quantitat esmentada
són:
50% metres lineals de façana dels immobles
50% metres cúbics de volum edificable
3. 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.
4. 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:

OBRES D’URBANITZACIÓ DEL VIAL PARAL·LEL A LA CARRETERA C-35, ENTRE EL
CARRER DOCTOR FERRAN I EL SECTOR P-5 CAN CASETA.
Pressupost d’execució
Benefici industrial i despeses generals 19%
Suma
IVA 16%
COST TOTAL

86.216,47
16.381,13
102.597,60
16.415,62
119.013,22

Ajuntament 10%
Veïns 90%

11.901,32
107.111,89

Carrer i número

Propietari

Amadeu Vives 17
Enric Granados 32

José Amat Roca
Juan Costa Pascual
Maria Teresa Olivé Amatller
Jaime R. Vila Lorén

Enric Granados 34
Total

Façana
(m)
40,00

Edificabilitat
(m3)
2.432

Cost
(€)
42.562,27

26,60

2.955

38.108,60

20,00

1.920

26.441,03
107.111,89

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.
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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.
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 que podran constituir l'Associació
Administrativa de Contribuents en els termes i als efectes d'allò que disposen els
articles 36 i 37 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals.
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DEL
FUNDACIONAL DE LA FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY.

CAPITAL

El Sr. alcalde explica que en aquest punt es proposa una aportació de capital de
10.375,42 € per part de l’Ajuntament de Sant Celoni a la Fundació Acció Baix
Montseny. Per una sèrie de circumstàncies administratives aquest abonament
estava pendent des de l’any 2005, i ara es regularitza aquesta situació.
El Sr. Castaño indica que el vot del seu grup serà favorable, com no podia ser
d’una altra manera, perquè sempre hem tingut molt clar –diu- que la creació de
la Fundació Acció Baix Montseny va ser un encert perquè ha permès ocupar
laboralment a moltes persones amb discapacitat, amb resultats molt positius.
Actualment la fundació consta de 41 treballadors, 28 d’ells discapacitats, i
l’Ajuntament de Sant Celoni sempre ha fet un esforç, molt per sobre del que ens
pertocava, per recolzar aquesta institució. Per exemple, la concessió d’una
bestreta de 30.000 € per tal que la fundació disposi de liquidesa i no hagi
d’ampliar la pòlissa de crèdit que té concedida.
La Sra. Vinyets diu que el seu grup també votarà a favor d’aquesta aportació de
capital.
El Sr. alcalde comenta que tots els grups municipals tenen molt clar que cal
ajudar a la Fundació Acció Baix Montseny en tot el que sigui possible, tot i que,
sortosament, de forma autònoma està generant beneficis i, en principi, no es fa
necessària una nova aportació de capital, la qual cosa és una bona notícia.
Voldria aprofitar per comentar que aquesta setmana la Caixa Laietana ha
concedit a la fundació una subvenció de 20.000 € pel projecte de missatgeria i
repartiment, que ajudarà a tirar endavant aquesta idea.
El Sr. Castaño assenyala que, any rere any, les aportacions de la Caixa Laietana,
en el marc de la seva obra social, han constituït una ajuda molt important per a
la fundació.
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Després d’aquestes intervencions i,
Vist l’escrit tramès per la Fundació Acció Baix Montseny relatiu a l’ampliació del
capital fundacional, aprovada pel patronat de la Fundació en data 2 de febrer de
2005.
Atès que a la darrera modificació de crèdit del pressupost de la Corporació per a
2007 s’ha dotat de consignació suficient al pressupost per fer front a la referida
aportació.
A proposta del regidor de la Comissió informativa de Serveis Personals, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Aprovar el pagament de la quantitat de 10.375,42 € a la Fundació Acció Baix
Montseny, en concepte d’ampliació del capital de la fundació, aprovada pel
patronat de la mateixa en data 2 de febrer de 2005.
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA XIFRA PADRONAL CORRESPONENT A
1 DE GENER DE 2007.
El Sr. alcalde explica que a 1 de gener d’enguany el número d’habitants de Sant
Celoni era de 15.999 persones. A dia d’avui, aquesta xifra és de 16.446.
Després d’aquesta intervenció i atès que,
L’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener, determina que la formació,
el manteniment, la revisió i la custòdia dels padrons d’habitants corresponen als
ajuntaments dels respectius municipis.
L’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, estableix que els ajuntaments
aprovaran la revisió del seu padró municipal, formalitzant les actuacions
portades a terme durant cada exercici anual.
El mateix article determina que els resultats numèrics de la revisió anual del
padró municipal d’habitants seran tramesos a l’Institut Nacional d’Estadística.
D’acord amb l’informe emès per l’Oficina d’atenció al ciutadà, responsable de la
gestió del padró municipal d’habitants, la xifra resultant de la gestió del padró
municipal d’habitants de Sant Celoni, referida a 1 de gener de 2007, és de
15.999 habitants.
A la vista d’aquests antecedents, a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Aprovar la xifra del padró municipal d'habitants de Sant Celoni referida a 1 de
gener de 2007, la qual ascendeix a la quantitat de 15.999 habitants.
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11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2006.
El Sr. alcalde explica que l’aprovació del compte general de la corporació és un
tràmit que legalment s’ha de passar cada any per, posteriorment, traslladar-lo a
la Sindicatura de comptes.
El Sr. Castaño indica que, efectivament és un tràmit totalment normal i que
enguany, durant l’exposició pública de l’expedient, no hi ha hagut cap
reparament per part de ningú. S’ha de dir que des de fa molt temps, any rere
any, aquest ajuntament compleix escrupolosament amb el què marca la llei
d’aprovar el compte general i enviar-lo a la Sindicatura de comptes.
La Sra. Vinyets diu que la CUP s’abstindrà en la votació d’aquest punt atès que
en l’anterior legislatura no tenien representació a l’Ajuntament i no hi van poder
intervenir directament.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de
Sant Celoni corresponent a l’any 2006.
Atès que la Comissió de Comptes, en sessió de 24 de maig de 2007, va acordar
exposar al públic el Compte General a efectes de reclamacions, reparaments o
observacions.
Atès que en el termini d’exposició pública i vuit dies més tard no s’ha presentat
cap reclamació.
A la vista dels informes que figuren a l’expedient, a proposta de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per 15 vots a favor de les senyores Lechuga,
Costa, Miracle i de la Encarnación i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre,
Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, i amb dues
abstencions de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici de 2006,
tal com està format per la Intervenció municipal.
2. Trametre còpia del Compte General de l’Ajuntament de Sant Celoni
corresponent a l’exercici de 2006 a la Sindicatura de Comptes.
12. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 2/2007, MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I
SUPLEMENT DE CRÈDIT.
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Pren la paraula el Sr. Mas i explica que avui es porta a aprovació la segona
modificació de crèdit del pressupost de 2007. Des de la convocatòria de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris (avui fa deu dies) els grups
municipals han tingut a la seva disposició tota la documentació sobre aquesta
modificació de crèdit. Abans d’entrar a explicar amb més detall el contingut de la
modificació, s’ha de dir que el pressupost municipal és una eina dinàmica que
pot canviar al llarg de l’exercici de l’any. Per aquest motiu la pròpia llei
contempla aquest mecanisme de la modificació de crèdit i preveu determinades
causes per les que poder fer aquestes modificacions (la realització d’activitats no
previstes inicialment en el pressupost, la necessitat d’ampliar les activitats
existents o les desviacions quantitatives de les partides pressupostaries
inicialment previstes al pressupost). Les modificacions de crèdit són, doncs, una
pràctica legal i habitual durant l’any en molts ajuntaments i administracions
públiques. Per exemple, al Consell Comarcal ahir mateix n’aprovava una. El que
no és tan habitual és que el nou equip de govern hagi de modificar un
pressupost aprovat per l’anterior govern, amb un import tan elevat de despesa
corrent. La modificació de crèdit que avui es porta a aprovació contempla un
increment de despesa corrent de 444.904 € i una despesa d’inversió superior en
368.982 €. Considerem que es tracta d’una modificació necessària i no
descartem fer-ne una altra abans de final d’any. A continuació passaré a
enumerar les principals partides que es modifiquen per a què tothom n’estigui
informat.
En primer lloc –segueix el Sr. Mas- tenim l’opció de compra de terrenys per a la
construcció del nou hospital per valor de 23.343 €; projectes de promoció del
treball per valor de 22.000 € (que concretament corresponen al pagament del
Pla director del turisme i a la Fira de tastets); hi ha partides de l’Àrea d’Esports
per valor de 23.000 € per fer front a la despesa realitzada fins a la data; hi ha
un increment de despeses de neteja i manteniment de carrers per valor de
95.000 € (especialment per la neteja d’espais verds i d’algunes zones no
previstes, com és Can Sans); l’Àrea de comunitat també té un pes específic
important ja que es modifiquen diversos projectes per valor de 78.000 € (alguns
de prou rellevància política com projectes d’ajuda a la recol·locació, el
compliment de l’aportació del 0,7% del pressupost per ajuda al tercer món i la
millora de l’Escola d’adults); el bus urbà també és objecte de modificació de
crèdit, incrementant-se en 10.000 € la seva partida per fer possible la gratuïtat
del servei per a la gent gran i altres col·lectius (que es va aprovar en el darrer
Ple). Tampoc no volem encallar temes importants com la Ferreria i, per això, en
aquesta modificació de crèdit, habilitem una partida per encarregar un estudi
jurídic al respecte d’aquest espai. Hi ha més despeses, però potser les més
destacables són aquestes. Tota la informació ha estat a disposició dels grups
municipals. I només dir que considerem necessari aprovar aquesta modificació
de crèdit per poder acomplir els diversos objectius que ens hem proposat i
recomposar el pressupost en aquest sentit.
Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que, com bé ha comentat el regidor Sr. Mas,
és totalment normal que durant l’any les administracions adeqüin el seu
pressupost mitjançant aquesta eina que és la modificació de crèdit. Aquesta –
diu- és només la segona modificació de crèdit de l’any 2007, malgrat que s’ha dit
que n’hi podia haver d’altres. Precisament, ahir el Consell Comarcal aprovava la
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6a i la 7a modificacions de crèdit. És a dir, que es tracta d’una pràctica habitual,
malgrat que el nou equip de govern sembla que ho qüestiona. Jo diria que
sembla que faci d’oposició de l’oposició... Avui en aquesta proposta veiem que,
d’una manera totalment normal es modifiquen partides, com cada any s’ha fet, i
s’incorporen al pressupost majors ingressos dels previstos, derivats d’una bona
gestió. Buscar excuses alienes al motiu de presentar un tràmit tan normal com
és una modificació de crèdit, denota una molt mala gestió política. Vull remarcar
especialment aquest doble llenguatge, perquè l’explicació del Sr. Mas avui ha
estat bé i en línia amb la memòria de la modificació de crèdit, però en canvi és
una explicació diferent de la que va es va donar a la premsa. D’entrada, em
sembla inadmissible aquest doble llenguatge. Per exemple, als mitjans de
comunicació es va dir, respecte de la partida d’estudis i treballs tècnics (de
85.000 €), que “l’equip de govern va buidar aquesta partida per fer front a
l’Acampada jove”; això d’entrada és un doble llenguatge i és fals. D’aquesta
partida 12.000 €, si no recordo malament, es destinen al projecte de connexió
biològica Torrent de Palomeras i la resta deu haver anat a l’Acampada jove. Però
em sembla que en la Junta de Govern de 5 de juliol el nou equip de govern va
aprovar un conveni amb les JERC sobre l’Acampada jove, i a partir d’aleshores
devien començar a arribar algunes factures a les que s’havia de fer front.
D’entrada, hauríem de mirar de no faltar a la veritat i evitar aquest tipus de
picabaralla política. Siguem seriosos, els fets demostren una bona gestió
econòmica en aquests anys de govern socialista a l’Ajuntament de Sant Celoni,
redreçant una mala situació heretada del govern de CiU i PP, i aconseguint més
serveis per a les persones, l’obtenció de molts recursos aliens i un superàvit
anual. Això representa que ens hem hagut de bellugar per aconseguir
subvencions (no només fer feina de despatx). Respecte de la posada en marxa
de nous equipaments, hem complert sempre puntualment els compromisos
adquirits amb els proveïdors de l’ajuntament, i hem donat suport a les entitats i
associacions. A més, a data 16 de juny segons l’arqueig que es va fer amb motiu
del canvi d’Alcaldia, l’Ajuntament tenia en caixa en aquell moment 8.240.000 €.
En definitiva, us heu trobat un ajuntament sanejat, que avui fa una cosa normal
i corrent en qualsevol administració, com és aprovar una modificació de crèdit.
Pren de nou la paraula el Sr. Mas per aclarir alguna de les coses que s’han dit. La
documentació que figura en aquest expedient de crèdit és legal i clara, i he
intentat donar –diu- una explicació el més acurada possible per justificar la
modificació de crèdit que es proposa. En aquest sentit, no hi ha dobles paraules;
per un costat hi ha la modificació de crèdit pròpiament, amb terminades partides
necessàries per al funcionament de l’ajuntament, i per altre costat s’incorporen a
la modificació tota una sèrie de decisions d’actuacions que es volen realitzar. Una
cosa no té res a veure amb l’altra. Nosaltres com equip de govern hem tret unes
conclusions arran d’una sèrie de fets cronològics que s’han donat des de finals de
l’any passat fins a aquest moment. Per tant, hem pres determinades decisions i
ratifiquem que volem anar millorant la gestió municipal, per tal que es puguin fer
més coses i donar més serveis als ciutadans. Per això, per exemple, s’incorpora
al pressupost una partida per millorar la gestió a través d’una auditoria, per tal
que ens facin recomanacions en aquest sentit. També volem donar resposta a
les inquietuds que hi ha respecte de l’espai de la Ferreria (i que l’anterior equip
de govern va tenir aturat molt temps). Com a conclusió, jo diria que és cert que
les modificacions de crèdit són habituals, però no és tan normal que, per
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exemple, la primera modificació del pressupost d’enguany es fes per incloure
determinades partides per poder pagar una campanya electoral encoberta a
través de l’exposició “Sant Celoni, tots sentits”. S’ha de ser seriós i, per això, en
la modificació de crèdit que avui es proposa s’incrementen partides de serveis
bàsics (com la neteja de carrers i les ajudes socials). D’altra banda, quan algú
se’n va d’un càrrec, li agrada dir que està content i que ho ha deixat tot molt
bé... però poden haver-hi opinions diferents. En aquest sentit, m’agradaria
aclarir que quan es parla dels milions d’euros que hi ha a la caixa de
l’ajuntament en un moment puntual, s’ha de dir que (com en qualsevol negoci o
botiga) els ingressos són fluctuants en el temps, i també s’ha de mirar el calaix
de les factures. A més, cal saber que durant la primera meitat de l’any és quan
un ajuntament disposa de més ingressos perquè és quan es recapten els
impostos més forts; el segon semestre és sempre més fluix. És certa la quantitat
que el Sr. Castaño ha dit que hi havia a caixa el dia 16 de juny, però s’ha de
recordar que a principis d’aquest any es van ingressar 5,5 milions d’euros (més
IVA) procedents de la subhasta de terrenys. L’IVA també es diposita a la caixa
municipal mentre no es produeix l’obligació de pagar-lo (cosa que es va haver de
fer al mes de juliol). També cada mes s’ha de pagar la nòmina dels treballadors,
els serveis que es presten, etc. Penso que s’ha de dir tot... En definitiva, avui
portem a aprovació del Ple aquesta modificació de crèdit, que és un tràmit
perfectament habitual en qualsevol administració, i que ens ha de servir per,
d’aquí a finals d’any, poder oferir uns millors serveis als ciutadans.
Intervé de nou el Sr. Castaño, per fer més èmfasi en el fet que les modificacions
de crèdit són habituals en totes les administracions, i recorda que la Generalitat
de Catalunya va modificar el seu pressupost de 2006 per incloure les obres de
construcció del nou túnel d’entrada a Sant Celoni pel carrer Doctor Trueta, tal i
com s’havia compromès el conseller Sr. Nadal. Gràcies a aquesta modificació
l’obra s’ha pogut adjudicar i ha de començar properament. Com deia el regidor
Sr. Mas, cada mes hi ha unes despeses compromeses (nòmines, seguretat
social, factures, amortitzacions...). Però també és faltar a la veritat no dir que en
els mesos de juny i juliol es va ingressar l’impost sobre béns immobles. També
el fons de cooperació que percebem de l’Estat espanyol ens arriba cada mes. I
això de que el primer semestre de l’any és quan s’ingressen més diners és
variable (depèn de les plusvàlues que es cobrin, així com de molts altres
factors...). Tal com he dit, em preocupa que es digui a la premsa i que quedi
escrit en un paper que el govern anterior va buidar la partida que s’ha dit, quan
això és rotundament fals i està expressat amb un llenguatge que hauríem
d’evitar. Per tant, demano una mica de respecte i que no es falti a la veritat.
També voldria dir –continua el Sr. Castaño- que ens preocupa la demora en
algunes inversions, com ara la construcció del nou pavelló, quan és una obra tan
necessària per a les entitats esportives del municipi. A més, recordem que inclou
un rocòdrom que va demanar el Centre Excursionista de Sant Celoni. Creiem que
és important que d’una vegada per totes es facin les gestions oportunes per
demanar les necessàries subvencions, i que s’avanci en aquest equipament que
estava pressupostat per començar aquest any. En resum, jo diria que us heu
trobat un ajuntament sanejat (fins i tot, enguany s’ingressaran contribucions
especials d’obres ja acabades, que l’ajuntament ha pagat primer). També es
recollirà aquest any la subvenció de 700.000 € del Consell Català de l’Esport per
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a la piscina (que ja fa temps que funciona). Tot plegat són diners que es
recuperaran i que passaran a engruixir la liquidesa i el sanejament d’aquest
ajuntament, i que es podran destinar a altres inversions. Insisteixo en que som
un ajuntament sanejat segons les auditories que s’han fet en els darrers anys (i
que no han tingut cap cost; no com ara, que ens gastarem 12.000 € en una
auditoria, quan aquests diners es podien haver destinat a serveis socials o a les
entitats). Ens preocupa aquesta manera de fer de l’equip de govern, perquè
l’auditoria s’hagués pogut encarregar, per exemple, a través de la Diputació de
manera gratuïta.
Pren la paraula el Sr. alcalde per puntualitzar que, quan el Sr. Castaño ha dit
que a data 16 de juny s’havia fet un arqueig de la caixa municipal amb un
resultat de 8 milions i escaig d’euros, i no fer cap més comentari ni cap
referència al què signifiquen els ingressos i els endeutaments, és dir la veritat a
mitges. Per tant, quan afirma que l’equip de govern falta a la veritat, li
recomanaria que s’apliqués aquestes reflexions a ell mateix i als seus
comentaris. Nosaltres –diu- quan vam assumir el govern municipal ens vam
trobar a poques setmanes de la celebració de l’Acampada jove, amb tota la
propaganda feta per part dels organitzadors i amb temes molt importants per
decidir, que ens va tocar a nosaltres assumir. D’altra banda, aquest equip de
govern no té intenció de paralitzar cap projecte, ni la millora de les instal·lacions
d’enllumenat, la urbanització de carrers o la construcció del nou pavelló
d’esports (que evidentment que el tirarem endavant!). Però no entenem que
se’ns qüestioni i se’ns digui que estem parant aquesta actuació quan només
portem tres mesos governant i vostès han estat incapaços de portar al Ple per a
la seva aprovació un projecte que data de molts anys. No deixa de ser certament
demagògic... Que no pateixi el Sr. Castaño, que el pavelló tirarà endavant, de
forma participada amb les entitats esportives que, per cert, fa força anys que no
saben res d’aquest projecte. I fixi’s que, curiosament, l’altre dia en la
presentació que es va fer dels equips de bàsquet locals, un grup de persones em
van dir els havia agradat la meva intervenció perquè per primera vegada en molt
temps un alcalde no els havia promès el pavelló. Sembla ser que aquesta és una
promesa de l’anterior equip de govern que s’ha vingut repetint any rere any i, de
moment, encara està per fer-se. Respecte de que som un ajuntament sanejat,
val la pena saber que tenim un nivell d’endeutament considerable, dins dels
límits de la legalitat, com molts ajuntaments (perquè tots tenim dificultats a
l’hora de finançar molts dels serveis que prestem). Aquest endeutament no és
més important encara perquè molts projectes s’han finançat amb la venda de
terrenys (molt d’ells obtinguts gràcies a les decisions adoptades per anteriors
equips de govern). Per tant, crec que si s’expliquen les coses, s’han d’explicar
totes... En definitiva, presentem avui aquesta modificació de crèdit per
regularitzar determinades despeses corrents necessàries per poder continuar
prestant serveis bàsics. Entenem, doncs, que es tracta d’una modificació de
crèdit fonamental. S’ha de dir, però, que certament ens ha sorprès que alguna
d’aquestes partides no estigués prevista en el pressupost. En qualsevol cas, en
aquests moments el què s’ha de fer és donar-hi una solució, i això és el que
portem avui al Ple. Evidentment els majors ingressos que s’han produït ens
permeten equilibrar aquesta modificació de crèdit. De no ser així segurament
estaríem en una situació de major dificultat.
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Intervé el Sr. Casado per fer una matisació respecte de la construcció del nou
pavelló. M’ha semblat entendre –diu- que el Sr. alcalde afirmava que el projecte
d’aquest equipament esportiu s’havia fet sense comptar amb la participació de
les entitats. Només per posar un exemple de que això no és cert, voldria dir que
el projecte inclou la construcció d’un rocòdrom de 12 metres d’alçada que ha
estat dissenyat pel Centre Excursionista de Sant Celoni conjuntament amb els
arquitectes redactors.
Pren la paraula de nou el Sr. Castaño i, per al·lusions, comenta que en una de
les auditories que va encarregar l’anterior equip de govern es deia que s’havia
de tenir cura amb la quantitat d’equipaments que necessita el nostre municipi,
per anar-los programant en el temps. De no fer-se així, no ni hauria altra solució
que carregar d’impostos als ciutadans, i això em sembla que ningú ho vol. Per
això, les subvencions són molt importants per a l’economia de l’ajuntament i
l’any 2008, si no recordo malament, hi haurà la nova convocatòria d’ajuts de la
Diputació (Xarxa de municipis) i de la Generalitat (el Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya) que són cabdals per fer possible la construcció d’equipaments
necessaris per a la població. No estem, ni molt menys, al màxim d’endeutament
possible, però sí cal mesurar molt bé els nous equipaments i bellugar-se molt
per aconseguir totes les subvencions possibles. I només un últim comentari:
respecte de les aportacions per al tercer món, la nostra intenció era arribar al
0,7% del pressupost, encara que fos a través d’una modificació de crèdit (cada
any aquesta aportació ha estat entre el 0,7 i l’1,1%).
Intervé el Sr. Ventura i diu que el grup municipal de la CUP votarà a favor
d’aquesta modificació de crèdit perquè, d’aquí a finals d’any, l’Ajuntament de
Sant Celoni pugui fer front a tota una sèrie de despeses corrents i d’inversió, que
sense l’aprovació d’aquesta modificació de crèdit no serien possibles. Així
garantirem –diu- un bon funcionament de l’ajuntament. Tanmateix hem de dir
que, en especial, trobem necessària aquesta modificació de crèdit, perquè farà
possible poder dur a terme la redacció d’un estudi tècnic sobre l’àmbit de la
Ferreria, per veure si és viable la seva desqualificació i, en aquest cas, quines
serien les possibles demandes patrimonials. Ara es fa més necessari aquest
estudi, ja que l’empresa que havia contractat l’anterior equip de govern per fer
el mateix estudi sembla ser, si no han canviat de parer, que s’ha fet enrere i no
el vol realitzar. D’altra banda, analitzant el contingut de la modificació de crèdit,
hem observat que ja s’ha esgotat totalment la partida de despeses generals de
l’Àrea de presidència en la que s’inclouen les despeses derivades d’atencions
protocol·làries, dietes, locomoció... entre d’altres. Per aquesta raó i per millorar
la transparència en les actuacions dels membres del consistori, des de la CUP
ens comprometem a presentar en el proper Ple una moció perquè es publiqui un
informe semestral de les despeses corresponents a dietes, telèfons mòbils i
locomoció dels regidors municipals, així com les despeses destinades als regidors
i regidores i grups municipals en la seva tasca de representació (no només els
regidors que tenen una Regidoria, sinó també els que representen el consistori i
així evitar possibles malentesos o equivocacions que puguin aparèixer després a
la premsa. Res més. Només dir que nosaltres votarem a favor d’aquesta
modificació de crèdit.
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El Sr. Arenas diu que el grup municipal del PSC hi votarà també a favor sempre i
quan es pugui separar en dues votacions el què és pròpiament la modificació de
crèdit i l’encàrrec de l’auditoria, perquè pensem que no és necessària, tot i el
canvi de discurs del regidor Sr. Mas, que abans s’oposava a les modificacions de
crèdit del govern anterior i ara, en canvi, n’ha fet una bona defensa. És el nostre
parer: si podem separar en dues votacions, nosaltres votarem a favor d’aquesta
modificació de crèdit.
El Sr. alcalde diu que, en principi, es tracta d’un únic punt i no hi ha possibilitat
de separar-lo.
El Sr. Arenas diu que, aleshores, el grup municipal del PSC s’abstindrà en la
votació.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit dins el
pressupost definitivament aprovat per a 2007 per un import de 813.886,91 €,
finançat amb majors ingressos corrents, així com amb recursos procedents de
baixa de crèdit de partides d'inversions.
Vista la memòria de l'Alcaldia i l'informe a l'efecte emès per l'interventor accidental.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 9 vots a favor
de les senyores Lechuga, Costa i Vinyets i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas,
Negre, Perapoch i Ventura, i amb 8 abstencions de les senyores Miracle i de la
Encarnación i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, el
Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 2/2007, al següent tenor:

MODIFICACIO DE CREDIT 2/2007
DESPESES CORRENTS
Suplement de crèdit
00.611A0.22706
01.121A0.22104
06.111C0.212
06.111C0.22109
06.111B0.22109
06.111A0.22601
06.111A0.23001
06.459D0.22102
06.459C0.489
02.459A0.22607
06.322G0.22706

Estudis i treballs tècnics
Primes d'assegurances
Manteniment edifici
Subministraments
Subministraments
Despeses protocolàries
Dietes del personal
Subministraments - gas natural
Transferències corrents
Festetjos populars
Estudis i treballs tècnics
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12.000.00
8.000.00
4.000.00
5.000.00
9.000.00
6.000.00
4.000.00
5.000.00
2.000.00
3.000.00
12.000.00

04.322B0.22706
09.432Z0.22706
09.432B0.213
09.432D0.226.02
09.432I0.227.06
05.433B0.212
05.434B0.210
05.444D0.22709
05.513B0.22709
07.452G0.22109
07.452G0.212
07.452F0.22109
07.425A0.22706
08.223A0.22706
08.223A0.22709
04.313B0.480
04.313F0.480
04.313G0.489
04.313F0.22706
04.313H0.489
04.412F0.22700
04.412D0.489
04.314B0.22605
Total suplement de crèdit

Estudis i treballs tècnics
Estudis i treballs tècnics
Manteniment instal·lacions
Publicitat
Estudis i treballs tècnics
Manteniment edifici
Manteniment equipaments
Neteja via pública
Bus urbà
Subministraments
Manteniments instal·lacions esportives
Subministraments
Estudis i treballs tècnics
Estudis i treballs tècnics
Treballs altres empreses
Ajudes socials
Ajudes socials
Transferències corrents
Estudis i treballs tècnics
Transferències corrents
Treballs neteja
Transferències corrents
Despeses diverses

Crèdit extraordinari
06.111B0.22609
Despeses diverses
06.322G0.203
Lloguer instal·lacions
05.433A0.22109
Subministraments
Total crèdit extraordinari

12.000.00
85.000.00
11.000.00
4.000.00
10.000.00
4.000.00
15.000.00
70.000.00
10.000.00
10.000.00
5.000.00
8.000.00
25.000.00
2.000.00
1.550.00
8.193.00
2.000.00
22.409.00
20.459.00
4.000.00
4.950.00
1.000.00
3.000.00
408.561.00

20.343.00
10.000.00
6.000.00
36.343.00

Total modificacions despesa corrent

444.904.00

Finançament amb majors ingressos
Partida 42000
Fons Nacional de Cooperació
Partida 282
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Partida 39102
Sancions tributàries
Total majors ingressos

297.104.00
85.000.00
62.800.00
444.904.00

DESPESES D'INVERSIÓ
Suplement de crèdit
00.611A0.625
Mobiliari
04.313Z0.626
Equipament informàtic
07.451Z0.625
Mobiliari
09.511Z0.61118
Enllumenat carrers Pau Casals, Esteva Mogas i altres
Total suplement de crèdit
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1.964.96
2.800.00
9.274.31
19.570.88
33.610.15

Crèdit extraordinari
01.121Z0.623
Instal·lacions
04.322Z0.625
Mobiliari
07.452Z0.623
Maquinària
07.457Z0.623
Maquinària
07.427Z0.625
Mobiliari
09.511Z0.61119
Enllumenat carrers Sant Antoni, Callao i altres
05.223Z0.623
Maquinària
05.511Z0.61106
Pla de millora urbana
Total crèdit extraordinari

1.273.68
3.074.84
4.624.80
5.032.00
2.037.00
114.230.44
5.100.00
200.000.00
335.372.76

Total modificacions despesa d'inversió

368.982.91

Finançament:
a) Majors ingressos
Partida 39102
15.273.71
Partida 36032
9.785.44
Partida 36034
57.115.22
Partida 36020
86.808.54

Sancions tributàries
Contribucions especials enllumenat carrer Pau Casals i altres
Contribucions especials enllumenat carrer Sant Antoni i altres
Contribucions especials carrer Jaume I (excés de finançament
de l'obra)

b) Baixa de partides d'inversió
05.511Z0.61104
97.516.48 Accessibilitat via pública
07.452Z0.62216 102.483.52 Pavelló
Finançament total

368.982.91

2. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del
següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals. En cas que
durant el referit període no es presenti cap reclamació l'acord inicial es considerarà
definitivament aprovat.
13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER EXIGIR LA FI IMMEDIATA DEL
BLOQUEIG POLÍTIC I ECONÒMIC IMPOSAT A PALESTINA.
Pren la paraula la Sra. Vinyets per fer una breu explicació de la moció. Les
últimes notícies sobre la situació tan greu en què viu la societat civil de la franja
de Gaza (situació que, per desgràcia, ja ve de molts anys) han fet que la
comunitat palestina a Catalunya hagi engegat una campanya per demanar als
ajuntaments catalans l’aprovació d’una moció (que és aquesta que avui
presentem des de la CUP) per exigir al Parlament de Catalunya i al Congrés dels
Diputats la fi immediata del bloqueig polític i econòmic imposat a la franja de
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Gaza. Considerem que el manteniment d’aquest bloqueig, que afecta a la
societat civil de Palestina, col·loca a l’Estat espanyol i a la Unió europea al costat
d’Israel i, per tant, en contra del poble palestí, provocant uns patiments
insuportables i al límit del que pot resistir qualsevol persona. Amb el benentès
que aquesta campanya s’està realitzant a nivell de tota Catalunya, demanem al
Ple que s’aprovi aquesta moció presentada per la CUP i que se’n doni trasllat tant
al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats.
El Sr. Castaño indica que el grup municipal del PSC està totalment a favor
d’aquesta moció perquè el patiment del poble palestí, que ja fa temps que dura,
s’ha incrementat aquests darrers temps, amb morts continuades diàries, però a
més a més amb la classificació d’aquell territori com a zona especial, amb la
possibilitat que en qualsevol moment Israel pugui tallar tots els subministres de
serveis (aigua, gas...). Tot això està provocant que les famílies que tenien
terrenys cultivables, no poden ni anar a treballar. És un tema de subsistència i
de voler que un poble es rendeixi d’una manera totalment inhumana.
El Sr. Cuminal manifesta que des del grup municipal de CiU també es donarà
suport a la moció. En aquest cas, però, jo he demanat personalment –diu- poder
matisar el meu vot, perquè així consti en acta, perquè després de llegir el
contingut de la moció, considero que, evidentment, està molt bé que des dels
ajuntaments es doni mostres de suport a la població civil de Palestina per tots
els patiments que està patint en aquest conflicte. Però considero també que no
té massa sentit que el Ple d’un ajuntament es posicioni en un cas de política
internacional que ja dura molts anys. Entenc, doncs, que és molt positiva la
suma de voluntats amb la gent que desgraciadament pateix, però penso que
des del Ple municipal no hem d’entrar a debatre qüestions tan complexes de la
geopolítica mundial. No entraré a matisar punt per punt el llenguatge i els
conceptes de la moció (que potser amb alguns canvis alguns ens podríem sentir
més còmodes), però sí que simplement m’agradaria que constés en acta la meva
voluntat de votar a favor de la proposta perquè s’acabi d’una vegada el patiment
de les poblacions que es troben en estats de conflicte. En tot cas, el vot dels
regidors de CiU és a favor de la moció.
La Sra. Vinyets diu que, evidentment, té molt clar que des d’aquí no podem
acabar amb el bloqueig però entre tots, si comencem a treballar de manera
constructiva, podem moure el món.
Després d’aquestes intervencions i,
Atesos els horrors que fa temps que se succeeixen a Palestina amb l’ocupació
israeliana, agreujada per les incursions sistemàtiques que, com les de l’estiu de
2006 i successives, produeixen desenes de morts i destrucció als camps de
refugiats de Gaza, i pel bloqueig absolut que porta a terme l’estat d’Israel que
impedeix fins i tot als milers de treballadors palestins anar als seus llocs de
treball.
Aquesta situació enfonsa a la misèria el conjunt del poble palestí i que la decisió
de bloqueig internacional no fa més que agreujar la fam i la pobresa de tota la
població.
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Davant aquesta situació, a proposta del grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) de Sant Celoni i de la Comissió informativa de Serveis
Personals, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Exigir al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats la fi immediata del
bloqueig polític i econòmic imposat a Palestina (Gaza), considerant que el seu
manteniment col·loca l’Estat Espanyol i la Unió Europea al costat d’Israel contra
el poble palestí, col·laborant amb l’ocupació mitjançant la imposició d’un càstig
col·lectiu que agreuja la misèria de tot un poble.

14. INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DEL DARRER
PLE ORDINARI.
L'Alcaldia proposa que es doni compte al Ple municipal de la següent
correspondència rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la Corporació
se’n dóna per assabentada:
•

Diverses cartes felicitant el Sr. Francesc Deulofeu Fontanillas per la seva
investidura com alcalde de Sant Celoni, de les persones i/o institucions
següents:
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
•

Del president del Comitè de govern d’Unió Democràtica de
Catalunya, Sr. Josep Antoni Duran i Lleida
Del director de banca institucional del Banco Santander Central
Hispano SA
Del president de l’Associació de donants de sang del Vallès
Oriental
Del president del Consorci local per al desenvolupament de les
xarxes de telecomunicacions i les noves tecnologies, LOCALRET
De la delegada territorial del Govern de la Generalitat de
Catalunya a Barcelona, Sra. Carme San Miguel i Ruibal
Del secretari del Consorci de la televisió digital terrestre pública de
la demarcació de Granollers
Del president de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
Del conseller de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya i president del Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya, Sr. Joan Puigcercós i Boixassa
Del president de la CECOT
Del director general de Mutual Midat Ciyclops
Del director general de la Fundació CIREM (Centre d’Iniciatives i
Recerques Europees a la Mediterrània)
De l’alcalde de l’Ajuntament de Montmeló.
Del director general de FECSA-ENDESA
Del director de la xarxa de banca d’empreses i corporacions del
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Una carta de la directora de la llar d’infants i centre d’oci “La iaia Maria”
felicitant el Sr. alcalde pel seu recent nomenament i convidant-lo a una
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desfilada de moda infantil que va tenir lloc el passat dissabte 30 de juny,
per recaptar fons per a la Creu Roja local.
•

Un escrit del la indústria RENOLIT IBÉRICA SA comunicat que el seu
delegat comercial per a Catalunya i Balears, Sr. Joan Manrique, ha deixat
de col·laborar amb aquesta empresa.

•

Una carta del Sr. Antoni Risquez Caballero, informant del seu recent
nomenament el passat 20 de juliol com a president del Consell Comarcal
del Vallès Oriental.

15. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I
PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE JULIOL
I AGOST DE 2007.
El Sr. alcalde dóna compte al Ple municipal de les resolucions dictades per
l’Alcaldia i per la regidora de Seguretat Ciutadana en els mesos de juliol i agost
de 2007, i la Corporació se’n dóna per assabentada.
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE JULIOL DE 2007
Data
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6

Descripció
Autoritzar la instal·lació de taules i cadires al Bar Ramber
Facilitar còpia d’un expedient de baixa d’ofici al padró municipal
Facilitar còpia d’un expedient de baixa d’ofici al padró municipal
Facilitar còpia d’un decret d’Alcaldia
Aprovar despesa per instal·lació d’un dispensador d’aigua
Aprovar despesa per instal·lació de portes abatibles despatx de l’Alcaldia
Adjudicar el contracte per a la renovació del parquet del pavelló
Aprovar una baixa al padró municipal d’habitants
Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal
Aplicar una garantia per obres d’urbanització d’una finca al C/ Jaume I
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Acceptar la renúncia a l’obertura d’un establiment
Aprovar una baixa al padró municipal d’habitants
Aprovar certificació 1 de Jaevam SL per obres a la plaça del Bestiar
Aprovar certificació 2 d’Inelinsa per obres d’enllumenat al camp de futbol de la Batllòria
Facilitar una còpia de la reparcel·lació voluntària a Ercros Industrial SA
Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL
Aprovar despeses de nòmines corresponents al mes de juny
Aprovar liquidació de taxa per parada de roba al mercat setmanal
Declarar una bicicleta com a residu sòlid urbà.
Denegar llicència d’ocupació amb taules i cadires davant granja Cal Poxo
Contracte de treball d’arquitecte tècnic
Facilitar l’accés a un projecte d’obres majors
Concedir a Mavinil SA llicència d’activitats classificades
Retornar un dipòsit urbanístic
Declarar deserta la licitació per arranjament de l’àmbit de la Força
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Aprovar despesa per subministrament de mobiliari al despatx d’Economia
Aprovar una baixa al padró municipal d’habitants
Concedir una bestreta del seu salari a una treballadora
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6
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
16
16
16
16
17
17
17

Facilitar còpia d’una documentació gràfica
Autoritzar el canvi de titularitat d’un aparcament
Concedir una pròrroga per legalitzar moviments de terres
Autoritzar la Policia Local per la retirada d’un vehicle abandonat
Delegar la competència per celebrar un matrimoni civil a un regidor
Aprovar altes al padró municipal d’habitants
Aprovar una baixa al padró municipal d’habitants
Aprovar certificació 6 de Talleres Palautordera SA obres al camp de futbol
Contracte de treball de diverses persones de suport a l’Acampada Jove
Contracte de treball d’una educadora social
Comunicar a l’Ajuntament de Campins el cost dels alumnes de l’Escola de música
Concedir una llicència d’obres a ENDESA
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir drets funeraris
Concedir una llicència de primera ocupació
Aprovar liquidació corresponent a la taxa d’ocupació de la via pública
Aprovar liquidació corresponent a la reserva de la via pública
Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient
Autoritzar a la Policia Local la retirada d’un vehicle de la via pública
Autoritzar a la Policia Local la retirada d’un vehicle de la via pública
Aprovar liquidació definitiva despeses del Pla integral sobre consum de drogues al Baix
Montseny
Aprovar una baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Atorgar una llicència d’adequació a la LIIA
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxo
Concedir una llicència d’obres a ENDESA
Concedir una llicència d’obres a ENDESA
Aprovar el Pla de seguretat i salut obres de rehabilitació del safareig de la Batllòria
Aprovar el projecte de creació d’una oficina de turisme a Sant Celoni
Aprovar despesa pel subministrament i muntatge d’una barana a la biblioteca
Aprovar despesa per treballs de senyalització horitzontal a la Batllòria
Aprovar una baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Autoritzar a les JERC la celebració de l’Acampada Jove
Autoritzar al grup municipal del PSC l’accés a informació diversa
Concedir llicència d’activitats classificades
Concedir drets funeraris
Concedir drets funeraris
Concedir drets funeraris
Concedir llicència de primera ocupació d’habitatge
Concedir llicència de primera ocupació d’habitatge
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Aprovar projecte d’innovació i adaptació d’un sistema d’informació a l’OAC
Aprovar declaració de baixa al padró municipal d’habitants
Contracte de treball d’una administrativa
Encomanar la direcció facultativa de la 1a fase del Pla d’actuació 2007 al CEIP Josep
Pallerola
Comunicar a XAPI SCP la no procedència d’instal·lar una barbacoa a la terrassa del bar del
camp d’esports
Aprovar despesa per treballs d’impressió “Anatomia del còmic celoní”
Declarar aprovada una modificació de l’Ordenança reguladora de la LIIA
Contracte de treball d’una auxiliar administrativa
Concedir una llicència d’obres a ENDESA
Desestimar un recurs de reposició
Aprovar llista d’altes al padró municipal d’habitants
Autoritzar un rodatge a la plaça de la Vila
Aprovar una baixa al padró d’habitants per canvi de residència a l’estranger
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17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
30
30

Aprovar baixa al padró d’habitants per canvi de residència
Encomanar la direcció facultativa de la 2a fase del Pla d’actuació 2007 al CEIP Josep
Pallerola
Donar trasllat a SOREA SA d’una resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Facilitar còpia de la reparcel·lació d’un àmbit urbanístic
Trametre al PSC còpia íntegra del pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni
Nomenar el president del Consell de Poble de la Batllòria
Autoritzar la col·locació de taules i cadires davant el bar “Sot de les granotes”
Declarar una bicicleta com a residu sòlid urbà
Declarar una bicicleta com a residu sòlid urbà
Aprovar despesa per subministrament de material divers per a la Festa Major
Facilitar dades cadastrals
Aprovar una baixa al padró d’habitants per canvi de residència
Aprovar una baixa al padró d’habitants per canvi de residència
Facilitar dades d’un expedient d’obres majors
Concedir una llicència d’obres a ENDESA
Denegar una llicència d’obres per ampliar una terrassa
Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge
Aprovar el preu públic de la sortida cultural a Colliure
Aprovar els preus públics per a la publicitat en el programa de la Festa Major
Aprovar els preus públics del Centre municipal d’esports “Sot de les granotes”
Concedir una llicència d’obres a ENDESA
Concedir una llicència d’obres a ENDESA
Concedir una llicència d’obres a ENDESA
Acceptar la cessió gratuïta d’una porció de finca
Acceptar la cessió gratuïta d’una porció de finca
Aprovar altes al padró municipal d’habitants
Contracte de treball d’una treballadora social
Aprovar despesa per treballs de neteja extra dependències Casal d’estiu
Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Notificar tràmit d’audiència en expedient de responsabilitat patrimonial
Aprovar baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Aprovar baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Aprovar despesa per subministrament de material il·luminació despatx d’Economia
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Aprovar el plec de clàusules del contracte per instal·lació de megafonia al pavelló
Aprovar increment preus del contracte de neteja
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Aprovar concessió de gratificacions al personal funcionari i laboral
Aprovar contractes UBIC de Sant Celoni
Atorgar complement de productivitat de personal
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’una motocicleta
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle
Aprovar la despesa per adquirir material informàtic per a diverses àrees
Aprovar la despesa per contractar la verificació del sistema de gestió ambiental
Concedir una llicència d’obres a GAS NATURAL
Atorgar beques de menjador a alumnes d’escoles de Sant Celoni
Atorgar beques de menjador a alumnes d’escoles de Sant Celoni
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Aprovar una relació de factures
Concedir autorització per col·locar taules i cadires al bar “Sot de les granotes”
Aprovar una baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Encomanar el despatx de la direcció de Cultura durant les vacances de la directora
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30
30
30
30
30
31
31
31

Concedir una llicència d’obres a ENDESA
Concedir una llicència d’obres a GAS NATURAL
Concedir una llicència d’obres a GAS NATURAL
Concedir una llicència d’obres a GAS NATURAL
Concedir drets funeraris
Aprovar llista d’altes al padró municipal d’habitants de juliol de 2007
Aprovar llista de baixes al padró municipal d’habitants de juliol de 2007
Retornar una garantia definitiva

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’AGOST DE 2007
Data
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
7
7
9
9
10

Descripció
Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL
Desestimar al·legació en relació al cost de l’enllumenat del C/ Pla i Daniel
Declarar no procedent una baixa d’ofici del padró municipal d’habitants
Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL
Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL
Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL
Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL
Desestimar al·legació en relació a la instal·lació d’enllumenat de diversos carrers
Concedir autorització per col·locar taules i cadires al bar frankfurt de la plaça Rafael Ferrer
Aprovar liquidacions de taxa per tancament de carrers juny 2007
Concedir llicència d’obres a TELEFONICA
Concedir autorització per instal·lació de terrassa exterior a davant del bar “Ca l’Edu”
Aprovar una inclusió per omissió al padró municipal d’habitants
Concedir ajornament i fraccionament de la liquidació definitiva de les contribucions
especials per les obres d’urbanització del C/ Major
Delegar a una regidora la competència per celebrar un matrimoni civil
Acceptar la renúncia a una llicència d’activitats
Aprovar la liquidació de SOREA SA corresponent al primer trimestre de 2007
Aprovar la despesa per subministrament i col·locació de banderoles de la Festa Major
Aprovar la despesa per subministrament de furgó isotèrmic per la carn del sopar popular
Retornar una aval bancari
Retornar una garantia definitiva
Aprovar la despesa per subministrament de gots i plats de la Festa Major
Comunicar als veïns de les Borrelles la verificació del compliment de determinacions
ambientals
Facilitar a dades sol·licitades referents a l’expedient d’instal·lació d’una activitat
Aprovar les despeses corresponents a la nòmina de juliol
Aprovar la despesa per lloguer, transport i instal·lació de WC per a la Festa Major
Concedir a UQUIFA SA llicència d’obres per canvi de coberta d’una nau
Aprovar la despesa per subministrament i muntatge d’una mampara a l’escola Puigdollers
Aprovar la despesa per la realització de treballs de neteja forestal
Aprovar altes al padró municipal d’habitants
Aprovar la despesa per treballs d’impressió de programes i cartells de la Festa Major
Concedir llicència d’obres per a rehabilitació de coberta
Concedir llicència de primera ocupació d’habitatge
Inscriure l’Associació de veïns Boscos del Montnegre al Registre municipal d’entitats
Inscriure l’Associació cultural Tremendus al Registre municipal d’entitats
Autoritzar el canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol
Aprovar una baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Aprovar diverses baixes al padró municipal d’habitants
Autoritzar el canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol
Autoritzar el canvi de nom de drets funeraris sobre un panteó
Facilitar còpia d’un informe de l’Àrea d’Espai Públic
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10
10
13
14
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
22
22
23
23
24
27
27
27
27
27
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30

Concedir al Club Esportiu Sant Celoni autorització per condicionar l’accés al camp d’esports
Habilitació de secretària accidental
Aprovar diverses altes al padró municipal d’habitants
Aprovar la declaració de baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Contractar un peó per atendre la demanda d’ús de les instal·lacions esportives
Contractar una auxiliar administrativa per al CEIP Puigdollers
Contractar tres professors per al Centre de formació d’adults curs 2007-2008
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Denegar la petició del grup municipal del PSC per presidir una comissió informativa
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Acordar el cobrament als firaires de la Festa Major
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Aprovar el pressupost estimatiu de la Festa Major d’Estiu de la Batllòria
Aprovar els preus públics per a activitats del programa de la Festa Major de la Batllòria
Aprovar una relació de factures
Inscriure l’Associació de veïns del carrer les Valls al Registre municipal d’entitats
Encomanar la direcció facultativa de les obres de construcció de la llar d’infants municipal
Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge
Trametre al grup municipal del PSC còpia de les bases reguladores d’ajuts per al Centre de
formació d’adults i per al Centre municipal d’expressió del curs 2006-2007
Aprovar liquidació per reserva de via pública
Aprovar liquidacions per taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic, juny 2007
Aprovar liquidacions per taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic, juliol 2007
Aprovar liquidació per taxa d’ocupació de la via pública per càrrega i descàrrega
Aprovar liquidació per taxa d’ocupació de la via pública per càrrega i descàrrega
Aprovar liquidacions per taxa de tancament de carrers, juliol 2007
Aprovar diverses altes al padró municipal d’habitants
Aprovar una declaració de baixa al padró municipal d’habitants
Arxivar expedient administratiu per contractar la direcció facultativa de les obres de la llar
d’infants municipal
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Concedir una bestreta del sou a un treballador
Contractar un tècnic mig per a l’estudi de plans de manteniment d’edificis municipals
Aprovar llista d’altes al padró municipal d’habitants
Concedir gratificacions al personal laboral i funcionari, agost 2007
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir complement de productivitat al personal laboral i funcionari
Declarar un ciclomotor com a residu sòlid urbà
Declarar un ciclomotor com a residu sòlid urbà
Concedir una subvenció a l’Associació de veïns Boscos del Montnegre
Ordenar l’execució urgent d’unes obres per estabilitzar una part del talús del ferrocarril
Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres de la llar d’infants municipal
Requerir un informe mèdic en un expedient de responsabilitat patrimonial
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Acceptar la renúncia a una llicència d’activitats
Contractar un peó per a tasques de suport a les instal·lacions esportives
Encomanar la direcció facultativa de les obres al del Casal de la gent gGran
Acceptar documentació presentada per Associació de veïns Boscos del Montnegre per
justificar una subvenció atorgada
Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient de responsabilitat patrimonial
Acceptar la renúncia a una llicència d’activitats
Acceptar la renúncia a una llicència d’activitats
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30
30
31
31
31
31

Acceptar la renúncia a una llicència d’activitats
Acceptar la renúncia a una llicència d’activitats
Declarar exclosa una plica al procediment negociat per contractar la megafonia del pavelló
municipal d’esports
Arxivar un expedient de denúncia per sorolls
Notificar el tràmit d’audiència en un expedient d responsabilitat patrimonial
Aprovar relació de sol·licituds d’alta al padró municipal d’habitants

RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE
JULIOL DE 2007
Data
23
23
23
23
23
23

Descripció
Resolució 0017/2007 incoació de zona blava
Resolució 0018/2007 incoació expedients 9990
Resolució sancionadora número 0019/2007
Resolució 0020/2007 incoació zona blava
Resolució 0021/2007 incoació expedients 9990
Resolució sancionadora número 0022/2007

RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES
D’AGOST DE 2007
Data
28
28
28

Descripció
Resolució 0023/2007 incoació de zona blava
Resolució 0024/2007 incoació expedients 9990
Resolució sancionadora número 0025/2007

16. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE
2007.
Durant els mesos de juliol i agost de 2007, i per raons de màxima urgència,
l’Alcaldia ha procedit a la contractació del personal que es descriu a continuació:
Juliol 2007
- Un tècnic mig per a donar suport amb la coordinació i col·laboració de l’arquitecte
municipal en l’àmbit del Plànol de la Ciutat i el programa SITMUN de la Diputació.
- Sis administratius per a realitzar tasques d’informació de l’acampada jove 2007.
- Un tècnic mig per a tasques d’educació social en l’atenció primària de serveis
socials.
- Una administrativa per a tasques d’auxiliar de delineació a l’Àrea d’Entorn.
- Una auxiliar administrativa per a realitzar tasques de suport durant el període de
vacances del personal de l’àrea de cultura de la Batllòria.
- Una treballadora social per a realitzar serveis de gestió de la diversitat a Sant
Celoni.
Agost 2007
- Un peó per atendre la demanda en l’ús de les instal·lacions esportives municipals.
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- Una auxiliar administrativa per a tasques administratives, consergeria i suport al
menjador del CEIP Puigdollers.
- Tres professors per al Centre de Formació d’Adults per al curs 2007-2008.
- Un tècnic mig per a realitzar un estudi de plans de manteniment dels edificis i
equipaments municipals.
- Un peó per a tasques de suport a les instal·lacions esportives municipals.
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 juliol i agost de 2007, i la Corporació se’n dóna per
assabentada:
Juliol 2007
Sergio Rodríguez Valcarcel
Jordi Clopés Lagarda
Marc León Pie
Josep Oriol Fitó Comellas
Vanessa Medina Navarro
Cristina Bonjoch Anguita
Rosa López Vall
Teresa Maria Carretero Gallego
Laura Gaspar Martín
Úrsula Idoate Salgado
Esperança Roca Font

Tècnic mig
Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Tècnic mig
Administrativa
Auxiliar administrativa
Treballadora social

Agost 2007
Miguel Mena Fradera
Montserrat Rovira Ruiz
Sergi Bernal Escoté
Manuela Gallardo Sànchez
Marina Pardo Alloza
Joan Camps Tulleuda
Pere Purrà Herbera

Peó
Auxiliar administrativa
Professor
Professora
Professora
Tècnic mig
Peó

17. PRECS I PREGUNTES.
9

Prec que formula el grup municipal del PSC

El Sr. Bueno diu que, des del grup municipal del PSC, preguen a l’equip de
govern més serietat, responsabilitat, diàleg, transparència i comunicació en la
seva actuació diària davant dels ciutadans i ciutadanes, i amb les diferents
entitats i associacions de veïns del municipi. Aquests valors que vosaltres
propugnàveu des de l’oposició –diu-, ara que ja porteu més de 100 dies
governant, pensem que us manquen i que no prediqueu amb l’exemple. I les
evidències ho corroboren. Veiem que hi ha manca de comunicació, de diàleg i de
responsabilitat en fets diaris que són molt importants. Un exemple d’això –diu-,
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és l’enderroc d’una casa a la Carretera Vella cantonada carrer Sant Martí, el
dissabte passat entre les 10 i les 11 del matí, en una hora punta, sense cap
planificació ni mesura de seguretat, ni tan sols estaven els carrers tallats, amb el
conseqüent perill per a la seguretat de les persones que passaven per allà,
caminant o amb el seu vehicle. També hi ha altres fets que corroboren una
manca de serietat de l’equip de govern i una falta de rumb en aquests primers
dies, com són les queixes considerables que ens han arribat d’algunes
associacions de veïns i de diferents persones a títol individual, que no només es
queixen de la deixadesa de l’espai públic, sinó de la manca de diàleg amb els
diferents interlocutors del govern del Sr. Deulofeu. Per exemple, a finals de juliol
es van executar les obres d’urbanització del vial paral·lel a la carretera C-35 i en
cap moment els veïns de les Illes Belles van ser informats de l’execució de
l’obra. Això va crear problemes de mobilitat i un malestar genèric (no només
entre els veïns de les Illes Belles) per no haver-se previst cap mesura
provisional. També ens han arribat altres queixes contra un decret de l’alcalde
accidental que es va dictar en època vacacional, referit a una urbanització, amb
una decisió que després es va haver de consensuar, com és normal, i es va
acabar per aplicar la mateixa voluntat política de l’anterior govern. Per tot això,
demanem en aquest prec més serietat i més responsabilitat, i preguem al Sr.
Deulofeu que, com a cap del govern, posi ordre en el seu equip, un ordre que no
s’ha vist en aquest primers 100 dies de mandat.
El Sr. alcalde, en referència a l’enderroc d’un edifici a la Carretera Vella
cantonada amb el carrer Sant Martí, diu que segons el Sr. Bueno aquest
enderroc va fer-se entre les 10 i les 11 del matí. Però jo –explica- vaig passar
per allà personalment a 2/4 de 10 i la teulada estava ja enderrocada i també ho
estava parcialment la paret del carrer Sant Martí. Hi havia 4 persones tallant el
trànsit dels dos carrers i vigilant la cruïlla, pendents precisament d’evitar
qualsevol risc per a les persones que passessin per allà. Per tant, em sembla que
les afirmacions del Sr. Bueno no s’adiuen exactament amb el que va passar.
El Sr. Perapoch diu que ell va ser-hi a 2/4 d’11, a les 11 i a la 1, i li puc
assegurar –diu- que hi havia 4 persones constantment vigilant la situació. A les 2
del migdia, aproximadament, ja s’havien deixat els carrers ben nets i el solar
tancat. Ho sento molt, Sr. Bueno, però en aquest cas jo vaig ser allà
personalment, i el que vostè ha dit no és correcte.
El Sr. Bueno diu que no sap exactament l’hora en que va passar per la Carretera
Vella, però va ser entre les 10 i les 11 del matí, i no pot afirmar-ho exactament
perquè ell conduïa i no podia parar-se a mirar, però sí ho van fer les persones
que anaven al seu cotxe. La circulació no estava tallada i les runes de la façana,
estaven al mig de la calçada, i van estar a punt de caure sobre el meu cotxe –
diu-. Simplement, Sr. Deulofeu, és un exemple de la manca de deixadesa i de
serietat del seu equip de govern.
El Sr. alcalde diu que no té sentit discutir sobre aquest tema quan, tant el
regidor d’Entorn com ell mateix, tenen evidències personals de com van anar els
fets per haver estat personalment en el lloc d’actuació, i no es correspon amb el
que el Sr. Bueno està dient. D’altra banda, ha fet referència a queixes sobre
l’espai públic. En aquest sentit, el regidor Sr. Negre ha atès personalment a
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molts veïns que li han exposat les seves queixes i s’han resolt problemes que
portaven mesos i mesos sense atendre. En referència a les obres del vial
paral·lel, entenc que vostè (referint-se al Sr. Bueno) com a membre de
l’Associació de veïns de les Illes Belles porti en aquests moments el co-lideratge
de l’associació, però si en algun moment hi ha hagut algun tipus de manca
d’informació, hem pres bona nota per tal de corregir-ho. Però és bo recordar que
les problemàtiques que l’Associació de veïns ens ha plantejat, en relació a les
dificultats de circulació que les obres generen en aquella zona (que és el
principal motiu de disconformitat entre els veïns) són fruit d’un projecte és va fer
des del seu govern, Sr. Bueno, amb el vistiplau de la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat, i que ha comportat la pèrdua d’accés a la C-35 per
anar en direcció Girona. Aquest fet, d’altra banda, millora la seguretat dels
vehicles perquè en aquests moments travessar la carretera C-35 genera un risc
molt alt. I vostè, que ha estat regidor de Seguretat Ciutadana, estic segur que
ho comparteix. Els regidors d’Espai Públic i d’Entorn van reunir-se amb els
responsables de l’Associació de veïns per parlar sobre aquest tema, com també
ens hem reunit amb altres associacions veïnals que ens volien exposar els seus
problemes, no d’ara (perquè els problemes són de fa molt temps). Hem dialogat
i hem mirat de buscar solucions. Per tant, em sembla que el discurs de poca
transparència i de manca de diàleg que vostè està plantejant és un discurs
partidista, interessat i faltat de realitat. Estem a disposició dels veïns i tots
aquells que s’han adreçat a nosaltres per algun problema han estat atesos. En
algunes ocasions es poden donar solucions immediates; en altres casos la
resposta requereix més temps, però en absolut es pot afirmar que no hàgim atès
a la gent.
Intervé el Sr. Cuminal i diu que el Sr. Bueno ha fet referència a un decret de
l’Alcaldia accidental, sobre un canvi de criteri en un tema d’una urbanització.
Entenc –diu- que es refereix a un decret que vaig signar jo quan vaig ser alcalde
accidental al mes d’agost, dirigit als veïns de la urbanització Boscos del
Montnegre. Es tracta senzillament que el llenguatge administratiu en ocasions
ens resulta a molts encara complex (en aquest sentit, una vegada més voldria
agrair la feina dels tècnics a l’hora de facilitar-nos les coses). Hi ha engegat de fa
temps un procediment jurídic per arranjar algunes demandes històriques dels
veïns d’aquesta urbanització. Els serveis jurídics van preparar un decret de
l’Alcaldia, i quan els veïns el van rebre, es van atabalar perquè no entenien
alguns termes jurídics i ens van sol·licitar una reunió per demanar explicacions al
respecte. Però no s’ha produït cap canvi de criteri, sinó que s’ha seguit allò que
políticament es va decidir en el seu moment. Per tant, es segueix amb la
mateixa línia política que s’havia acordat.
Intervé el Sr. Castaño per fer una puntualització. Els veïns de les Illes Belles no
es queixen, entenc jo, del projecte d’obres d’urbanització del vial paral·lel a la
carretera C-35. Aquest projecte, com és preceptiu, es va consensuar amb la
Direcció General de Carreteres pel que fa a l’accés des del vial a la carretera
comarcal. Els veïns i l’associació del barri es queixen de que l’Ajuntament no els
va informar de l’inici de les obres. Fins ara, generalment, abans d’endegar una
obra al carrer es feia una reunió amb la comissió de seguiment i s’informava als
veïns del dia que començarien els treballs, perquè estiguessin al cas de les
molèsties els podien ocasionar. En aquest sentit, les obres del vial paral·lel han
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provocat problemes de mobilitat perquè s’han tallat els accessos a la carretera, i
la gent no sabia per on passar. Els veïns només es queixen d’aquesta manca
d’informació prèvia.
El Sr. alcalde diu que el Sr. Castaño desconeix els motius de les queixes dels
veïns de les Illes Belles per què no les ha rebut per escrit. Jo –diu- sí les he
rebut personalment i els veïns es queixen del contingut del projecte i de les
dificultats per accedir a la carretera comarcal. Se’ls ha explicat que aquest
projecte està consensuat amb la Direcció General de Carreteres, però entenc que
no estava consensuat amb els veïns (per tant, apliquin-se també vostès la part
que els correspongui en aquest sentit). Jo simplement, per acabar amb aquest
tema, els demanaria més responsabilitat i seriositat a l’hora de fer oposició.
Nosaltres, com a equip de govern, tenim la responsabilitat d’escoltar, atendre i
promoure el diàleg amb les entitats i les associacions, buscant la seva
col·laboració per resoldre problemes. Si algun col·lectiu de veïns pensa que no
ha sigut així, prenem bona nota per tal de corregir-ho; però també m’agradaria
traslladar-los que aquesta és una tasca que entre tots podem millorar i facilitar.
Quan érem a l’oposició, si alguna associació de veïns ens cridava per temes
puntuals i concrets, intentàvem aportar en positiu, mirant de no posar llenya al
foc. Crec que aquesta és la manera bona per fer que el poble funcioni, i és el que
els demanem a vostès.
El Sr. Castaño indica que als veïns de les Illes Belles sí se’ls va explicar el
projecte, però a vegades costa de fer entendre que un vial paral·lel no pot tenir
tantes entrades i sortides a la carretera comarcal com voldria tothom,
simplement per una qüestió de seguretat. És la Generalitat de Catalunya qui
decideix quants i quins accessos ha de tenir la carretera, i nosaltres, d’alguna
manera també en som co-responsables. Per això, haurem de ser didàctics per
fer entendre que, per sobre de tot, ha de primar la seguretat de les persones.

9

Preguntes que formula el grup municipal de la CUP

La Sra. Vinyets pregunta quina és la situació actual del projecte d’unitat
d’escolarització compartida, que la comissió municipal d’atenció a la diversitat va
desenvolupar en el marc del conveni del Pla educatiu signat per l’Ajuntament de
Sant Celoni i el Departament d’Educació l’any 2006? Les unitats d’escolarització
compartida són unitats de suport a l’acció educativa dels centres de secundària,
per garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb necessitats especials
derivades de l’adaptació al medi. Ens agradaria saber com està aquest projecte.
Si no tenen la resposta avui, els emplacem a que ens responguin més endavant
quan tinguin la documentació estudiada, perquè entenem que és un projecte
importantíssim i d’especial rellevància, que no podem deixar escapar.
En segon lloc –continua la Sra. Vinyets- també ens agradaria saber quin tipus de
seguiment es fa dels habitatges de protecció oficial del carrer Esteve Cadelús, un
cop han estat adjudicats? Pensem que cal saber si les persones adjudicatàries
estan fent un ús dels habitatges d’acord amb la normativa que estableixen els
criteris de selecció. Per tant, també els emplacem a que ens expliquin quin
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seguiment fan vostès dels pisos de protecció oficial, especialment els del carrer
Esteve Cardelús.
D’altra banda, també voldríem saber si està previst que s’obri una altra empresa
de treball temporal a Sant Celoni, amb el benentès que des de la CUP entenem
que les empreses de treball temporal són una forma de precaritzar el treball dels
joves. I, enllaçant amb això, quin és el funcionament de la borsa de col·locació
que presta l’ajuntament?
El Sr. Cuminal respon que, pel que fa la unitat d’escolarització compartida, ens
podem reunir per parlar-ne tranquil·lament, amb tota la documentació i, si
s’escau, amb suport tècnic.
La Sra. Vinyets diu que està d’acord amb reunir-se, ja que es tracta d’un
projecte d’especial rellevància, i així es pugui donar una resposta el més
completa possible.
El Sr. Cuminal diu que demà mateix proposarà una data per trobar-se.
El Sr. alcalde diu que, pel que fa a la segona pregunta, també seria millor poder
recopilar tota la informació al respecte per poder-la traslladar després a la CUP. I
en resposta a la tercera pregunta, en aquests moments no disposem
d’informació sobre si una altra empresa de treball temporal es vol ubicar a Sant
Celoni. De tota manera, és qüestió de consultar amb l’àrea corresponent i
traslladar-vos la resposta.

9

Prec i pregunta que formula el grup municipal del PSC

El Sr. Capote recorda en el darrer Ple del mes de juliol va formular un prec per
demanar el mateix respecte per a ell, en tant que president del Consell de Poble
de la Batllòria, com l’anterior equip de govern havia tingut amb la Sra. Lechuga.
És cert –diu- que el Consell de Poble de la Batllòria encara no s’ha constituït,
però em consta que s’han fet diverses reunions amb entitats de la Batllòria a les
que no se m’ha convidat. I això va pels companys de la CUP: se’ns omple la
boca amb la paraula participació, però els fets demostren que el Consell de Poble
està ben adormit. Si penseu que no val la pena seguir perquè és un projecte
caducat, no continuem prenent el pèl als veïns i diguem les coses pel seu nom.
Com anècdota, diré que se m’ha convidat només a una última reunió per valorar
la Festa Major de la Batllòria, en la qual jo no vaig participar en res. De
pallassades, les justes! Demano i exigeixo als companys de la CUP, ja que esteu
al govern des de l’ombra (és el meu parer), que en comptes de parlar de tanta
participació, vetlleu perquè el Consell de Poble de la Batllòria funcioni. Em consta
que a les reunions que s’han fet fins ara amb les entitats se’ls ha dit que el
regidor de referència és la Sra. Lechuga, l’actual regidora de Seguretat
Ciutadana, perquè viu a la Batllòria. Això no em sembla malament i no ho critico.
El què estic criticant és que estem adormits amb el tema del Consell de Poble,
perquè no s’estan marcant unes dates i, si les entitats estan esgotades després
de l’anterior etapa, posem en marxa el Consell i que s’hi vagin incorporant mica
en mica. Però sembla que l’interès per a que el Consell funcioni és nul. Si ja no
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es creu en el Consell, diguem les coses clares i parlem-ne, que tots som grans.
El que no podem fer és tenir designat un president del Consell, a qui no se’l
convida a participar en res (ni tan sols se’m va convidar al sopar que es va fer
amb motiu de la Festa Major). Per respecte als veïns de la Batllòria, cal dir les
coses pel seu nom. I si l’equip de govern no creu en el Consell, doncs, santes
pasqües! Aquest és el prec que faig a la CUP, que vetlli per la constitució del
Consell de Poble de la Batllòria.
En segon lloc, el Sr. Capote pregunta com estan alguns projectes d’obres a la
Batllòria: la urbanització de la plaça del carrer Tordera (he vist que les obres ja
han començat, diu), el pont sobre la riera i el pas soterrani a la carretera
comarcal?
El Sr. Perapoch respon que el projecte de construcció del pont sobre el riu
Tordera està pedent de l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, si mal no
recorda, i respecte del pas soterrani cap a l’estació s’està acabant d’ultimar el
projecte.
El Sr. Cuminal lamenta que el Sr. Capote s’enfadi d’aquesta manera. Quan, al
principi del Ple, un veí de la Batllòria s’ha referit al Consell de Poble, ja he
explicat –diu- tot el procés que s’ha seguit en aquest tema. Penso que no cal
repetir-ho. En tot cas, des del mes de juliol que estem fent passos, i en cap
moment ens hem qüestionat si el Consell ha de deixar d’existir, tot el contrari.
Com que algunes entitats no han confirmat ni desmentit la seva voluntat de serhi, s’han fet trucades personalitzades als seus responsables, per veure què
opinen i qui seran els seus representants en el Consell. Hem cregut que val la
pena esperar a tenir resposta de la majoria de les entitats (fins ara només n’hi
ha dues de confirmades). Si avui haguessin disposat de resposta de la majoria
de les entitats, hauríem portat al Ple, per la via d’urgència, el nomenament dels
nous membres del Consell de Poble. Nosaltres hi creiem plenament i, per aquest
motiu, hem volgut que la participació fos màxima. El Consell de Poble no és
només el seu president, sinó tota la gent que hi participa, i quants més hi siguin,
millor. Considero que no s’ha fet cap “pallassada” com ha dit el Sr. Capote,
expressió que considero ofensiva. Em sap greu que s’enfadi, però voldria
recordar-li dues coses sense ànim de fer-lo enfadar més: en primer lloc, en el
sopar de la Festa Major hi havia altres representants del seu partit perquè des de
l’ajuntament es va invitar a tots els grups polítics, i en segon lloc, li vaig oferir si
volia fer un escrit de benvinguda en el programa de la Festa Major, i vostè em va
contestar que no perquè no hi havia participat i no es volia atribuir mèrits.
Respecte de la reunió per valorar la Festa Major, hi podia haver assistit com a
president del Consell de Poble, malgrat no haver participat en l’organització, com
a punt de partida per començar a apuntar coses de futur. En tot cas, només vull
insistir en que des de la Secretaria municipal s’han vingut fent molts passos des
de principis del mes de juliol fins ara amb la voluntat de poder constituir el
Consell de Poble, d’una manera participativa i volent arribar a tothom. Voldria
saber si es reafirma vostè en la seva afirmació de “pallassada” i en les seves
declaracions a la premsa sobre “la falta de democràcia, de transparència i de
participació de l’equip de govern”. Només per saber si compartim aquests
conceptes amb la mateixa rasant o no...
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Intervé la Sra. Vinyets, per al·lusions, ja que el Sr. Capote s’ha dirigit a la CUP
per saber el seu posicionament. No vull perdre massa temps –diu-, però li
recordo i li repeteixo que la CUP va signar un acord d’investidura i governabilitat
amb el grup municipal de CiU (com també vam parlar amb representants del
PSC), però no formem part del govern municipal. I en aquest acord d’investidura
i governabilitat es parla, precisament, de treballar per afavorir la participació. I
per no entrar en més discussions d’aquest tipus, li diré que: i tant que creiem en
el Consell de Poble de la Batllòria! Creiem, fins i tot, que s’ha d’anar molt més
enllà. Actualment, tal i com està regulat per llei, les decisions del Consell no són
vinculants i, de fet, nosaltres entenem que si volem realment una democràcia
participativa, les seves decisions han de ser vinculants. És a dir, la nostra
postura és anar més enllà, treballar perquè a partir d’ara els veïns de la Batllòria
puguin decidir en aquells temes que els afecten. Aquest és el posicionament de
la CUP.
El Sr. Capote diu que no vol entrar en polèmica. Em ratifico -diu-, amb punts i
comes, en tot el que vaig escriure a la premsa, i insisteixo en que no vaig rebre
cap invitació per assistir al sopar de la Festa Major de la Batllòria.
El Sr. Cuminal es compromet a deixar d’utilitzar el correu electrònic amb el Sr.
Capote, i a partir d’ara a comunicar-se per escrit o per telèfon amb ell.
La Sra. Lechuga diu que, quan era presidenta del Consell de Poble, l’equip de
govern mai la va convidar al sopar de la Festa Major per escrit.
El Sr. alcalde indica que els posicionaments de cadascú han quedat clars. L’equip
de govern creu plenament en el Consell del Poble, però considerem –diu- que hi
ha d’haver el quorum suficient per fer-lo possible, i estem treballant per
aconseguir que la representació del poble de la Batllòria en el Consell sigui el
més adequada i plural possible. De tota manera, s’ha de dir que en cap moment
el Sr. Capote ha tingut la voluntat d’interessar-se personalment per saber en
quina situació estava el procés (almenys a mi no m’has preguntat mai com
estava el tema). Només apareix una carta al diari amb el teu posicionament i ara
fas aquesta exposició.

9

Prec que formula el grup municipal del PSC

El Sr. Bueno dirigeix un prec a la Sra. Lechuga referit novament, com en el
darrer Ple, a una qüestió de seguretat ciutadana. Demanem serietat –diu- en la
seva gestió perquè vostè, que és veïna de la Batllòria i ha estat presidenta del
Consell de Poble en l’anterior legislatura, no vetlla per una qüestió de seguretat
viària tan important com és la mala senyalització de l’entrada al poble de la
Batllòria. Han passat ja els 100 dies de gràcia d’aquest nou govern i veiem que a
l’accés a la carretera comarcal C-35 des de la Batllòria no hi ha el senyal d’stop
que hi hauria d’haver i, en el seu lloc, s’ha col·locat una pedra (tinc aquí les fotos
que m’han fet arribar veïns de la Batllòra). Podríem justificar de varies maneres
aquesta situació: es podria pensar que ha canviat la normativa de senyalització
(però crec que no és el cas) o que no hi ha pressupost per comprar el senyal (ja
que vostès diuen que no hi ha diners a la caixa de l’ajuntament), però ha quedat
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clar per l’explicació del Sr. Castaño que tenim una economia sanejada, i en el
pressupost municipal hi ha una partida per senyalització viària. Així, doncs,
només ens queda pensar que es tracta de deixadesa i de manca de
responsabilitat de la regidora de Seguretat Ciutadana. Li torno a dir, Sra.
Lechuga, i li ho diré mil vegades: amb la seguretat no s’hi juga. Vostè, per venir
a treballar a Sant Celoni, ha de passar almenys dues vegades al dia per aquella
sortida, i m’estranya que no se n’hagi adonat... Li demanem que s’instal·lin els
senyals adequats en aquell accés a la carretera comarcal. Gràcies.
Intervé la Sra. Lechuga i diu que, quan se la va nomenar regidora de Seguretat
Ciutadana, una de les primeres preguntes que va formular al cap de la Policia
Local, va ser per què no estava senyalitzat aquell accés a la carretera comarcal
des de la Batllòria. I la resposta és que la senyalització de la carretera C-35
correspon a la Direcció General de Carreteres (cosa que el Sr. Bueno ja hauria
de saber perquè va ser regidor de Seguretat Ciutadana uns quants anys). La
reposició d’aquest senyal, per tant, no correspon al municipi. I no podem tocar
res sense l’autorització pertinent. Si nosaltres poguéssim actuar, el senyal ja
estaria posat. Així, doncs, la intervenció del Sr. Bueno és demagògia pura...
El Sr. Bueno insisteix en que la seguretat és una qüestió molt seria. Naturalment
que sé –diu- que en aquest cas la competència és de la Direcció General de
Carreteres, però això no treu que es puguin fer les gestions oportunes davant
d’aquest organisme per tal que la senyalització sigui l’adequada. I, fins i tant no
es produeix la instal·lació d’aquest senyal, almenys es podria col·locar un senyal
provisional homologat. Jo he estat quatre anys regidor de Seguretat Ciutadana i
la meva prioritat ha estat sempre la seguretat de la ciutadania. I quan aquest
senyal d’stop a la Batllòria queia, sempre es posava una senyalització provisional
homologada. Crec que una pedra no és cap senyal homologat, al revés, és un
obstacle a la via que pot perjudicar la seguretat viària. I vostè, Sra. Lechuga,
com a responsable de la seguretat, hauria de vetllar perquè aquell accés es
s’indiqui adequadament.
Intervé el Sr. Deulofeu i diu que, efectivament, la seguretat és una qüestió molt
important, que ens hem de prendre molt seriosament. Hem sembla bé –diu- que
el Sr. Bueno porti al Ple temes de seguretat com aquest. Potser les formes no
són les adequades, però en qualsevol cas, hi donarem solució. Recordi que quan
vostè era responsable de Seguretat, tenia com a responsabilitat treballar per a la
prevenció d’incendis a les urbanitzacions i, com abans s’ha esmentat, aquest nou
govern s’ha trobat que el projecte d’execució de les franges perimetrals estava
tot per fer. Per tant, no fem demagògia... Treballem per resoldre les coses,
col·laborem els uns amb els altres. I en qüestions de seguretat, si en un moment
determinat detecteu una anomalia en algun punt del poble, és bo que ens ho feu
saber. Com deia abans, hem d’intentar mantenir una actitud positiva per
resoldre els problemes, i no una actitud com la que ha mostrat el Sr. Bueno, tan
poc autocrítica, tenint en compte que fins ara ell era el responsable d’aquesta
mateixa àrea, amb molts temes que ens hem trobat per resoldre.
El Sr. Bueno, per al·lusions, explica que, en relació a aquest tema de la
seguretat, durant la legislatura anterior es van aprovar tres Plans d’evacuació,
així com els Plans de prevenció d’urbanitzacions (PPU). Fins i tot es va treballar
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amb l’Ajuntament de Gualba en el PPU de la urbanització Royal Park. A més, es
va avançar en la qüestió de les franges perimetrals com a prevenció de cara a
possibles incendis forestals. En aquest sentit, es van fer requeriments a les
juntes de compensació de les urbanitzacions i als propietaris de les parcel·les
afectades. Però no disposàvem dels mitjans econòmics adequats, i vam haver de
treure el màxim de rendiment de la dotació amb què podíem comptar. D’altra
banda, voldria recordar que també en aquesta darrera legislatura es va aprovar
el Pla del sector químic de la Tordera (el Pla SEQTOR, que l’anterior govern de
CiU a la Generalitat tenia entrebancat en el seu punt final). Per tant, no em
vingui amb demagògies, perquè la seguretat ha sigut sempre una prioritat pel
grup municipal socialista i, com a grup majoritari a l’ajuntament, la continuarem
defensant.
El Sr. Deulofeu diu que sembla que tots compartim que els temes de seguretat
són molt importants, i que no s’ha de fer demagògia amb ells. Per tant, li
demanaria al Sr. Bueno que s’ho apliqui i que, en endavant, col·laborem tots
plegats. Alguna altra pregunta?
El Sr. Bueno demana que consti en acta, si és possible, que des del grup
municipal del PSC feliciten a la Policia Local i a tots els treballadors de l’Àrea de
Seguretat Ciutadana que el proper dia 29 de setembre celebren la seva diada, i
perquè sense la seva tasca no podríem parlar de que estem en un poble segur.
Intervé també el Sr. Vega, per fer una menció especial en record al company de
l’Àrea d’Espai Públic, Sr. Joan Muntaner, que ens va deixar fa una setmana.
Finalment, intervé el Sr. Casado per fer un prec: demana el màxim recolzament
possible que des de l’ajuntament es pugui donar a l’equip d’hoquei Sant Celoni,
secció patinatge artístic (que actualment són campions de Barcelona, de
Catalunya, d’Espanya i d’Europa) i que a finals d’octubre marxen per disputar el
campionat del món. Des d’aquí els desitgem molta sort.
El Sr. alcalde agraeix aquestes intervencions i dona per finalitzada la sessió.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:25 hores de la
nit, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde

El secretari
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