ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 29 DE MAIG DE 2008

Sant Celoni, 29 de maig de 2008
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:04 hores del
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Francesc
Deulofeu Fontanillas, a l'objecte de portar a terme una sessió ordinària del Ple de
l'ajuntament, les regidores Josefa Lechuga Garcia, Laura Costa Olivé, Magalí
Miracle Rigalós, Júlia de la Encarnación Gómez i Montserrat Vinyets Pagès, i els
regidors Jordi Cuminal Roquet, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre Sánchez,
Marià Perapoch Valls, Joan Castaño Augé, Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín,
Josep M. Bueno Martínez, Raül Casado Jiménez, Miquel Vega Vega i Albert
Ventura Rovira, assistits pel secretari municipal Ramon Oriol Grau i amb la
presència de l’interventor accidental Joan Muntal Tarragó.
Inicialment el Sr. alcalde i 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. Joan Rubiralta Suriol, president de la Secció Local d’ERC a
Sant Celoni i la Batllòria:
Bona nit –diu-. Primer de tot, en nom meu i de tota la Secció Local d’ERC, dono
el condol a la Montserrat Vinyets per la mort del pare del seu company, el
conegut advocat gironí Sebastià Salellas; una persona honesta, que es dedicava
a defensar casos conflictius, que ajudava gent amb pocs recursos i que resolia
els conflictes amb una gran humanitat. Que descansi en pau.
Ara, canviant de registre, parlaré de diversos temes:
Atès que el grup municipal de la CUP ha retirat el seu suport al govern municipal
de CiU, i tenint en compte que ERC no té regidors a l’ajuntament, proposem que
els partits majoritaris (PSC i CiU) pensin en el poble i no en els interessos de
partit ni en personalismes i facin un pacte de govern. ERC, en aquest moment
crucial i ateses les circumstàncies actuals, aposta clarament per la
sociovergència, amb alcaldies compartides i amb 15 regidors treballant pel bé
del poble. No cal dir que la feina que podrien fer aquests 15 regidors sempre
serà molt millor que la que podien fer 7 i, si es fa un bon pacte on no hi hagi
vencedors ni vençuts i on la flexibilitat sigui la norma, tota la ciutadania de Sant
Celoni i la Batllòria en sortirà beneficiada. En definitiva, es tracta de pensar en el
poble i no en el partit.
Respecte de la nostra moció de suport al Francesc Argemí “Franki”, lamentem
que el Sr. alcalde hagi decidit no incloure-la a l’ordre del dia del Ple per la via
d’urgència. Pensem que és un error. No sabem si s’han aplicat criteris polítics o
personals, però tornem a constatar la poca sensibilitat humana de la màxima
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autoritat municipal. Si diem això és perquè no s’ha tingut en compte la situació
personal del xicot i han primat altres criteris de tipus polític. Hem de tenir en
compte que per a nosaltres un dia és un dia, però quan s’està a la presó un dia
és un mes. Per això, és urgent aprovar la nostra moció perquè la mateixa
consellera de Justícia, Montserrat Tura, ja va dir que si hi havia molta pressió
ciutadana, seria més fàcil la concessió de la llibertat provisional, amb la qual de
moment el Francesc Argemí només hauria d’anar a dormir a la presó i, més tard,
es podria fer la revisió del cas. Per tant, ja sabem quin és el camí i que és
inajornable. Si això ha passat és perquè els qui han decidit no considerar la
d’urgència de la moció han tingut la sort de no conèixer la presó. Els que hem
estat detinguts i maltractats en l’època de la dictadura, coneixem totes les
misèries que hi ha i per això sempre hem estat contra les detencions i els
empresonaments polítics, com és el cas. Potser en el proper Ple es presentarà la
moció, possiblement consensuada, però de moment l’ajuntament de Sant Celoni
no està fent res per millorar la situació del jove.
D’altra banda –continua el Sr. Rubiralta -, sigui quin sigui el redactat final que es
doni a la nostra moció sobre la creació d’una Regidoria de les Dones, ha de
quedar clar que demanem que es faci en aquesta legislatura i que, si s’aprova,
s’apliquin totes les condicions que figuren a la nostra moció. Ens ha sorprès que
s’hagi presentat una alternativa a la nostra proposta, ja que, al nostre parer,
només es busca deixar que passi el temps i que s’aprovi com més tard millor.
Trobem que això és una falta d’ètica política notable. Quan es discuteixi aquest
punt de l’ordre del dia, ja es veurà el que es pretén... A més, la meitat de la
població està pendent de la creació d’aquesta Regidoria de les Dones i penso que
ho agrairà.
Canviant de tema, ja que avui és parlarà de nomenclatura de carrers, voldríem
que els propers nous equipaments, carrers i places de Sant Celoni i la Batllòria
portin els següents noms:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

8 de març
Maria-Mercè Marçal
Caterina Albert
Països Catalans
Pau Claris
Manuel de Pedrolo
Ovidi Montllor
Joan Fuster
Parlament de Catalunya

Respecte de la implantació del servei de l’Escola bressol municipal, cal que
s'esculli la modalitat que doni més qualitat a l’educació i que tingui un cost més
baix per a les famílies.
Una qüestió adreçada a l’equip de govern. Quan es convoqui un Ple en el que es
pugui preveure una assistència multitudinària (com el darrer Ple extraordinari pel
tema de l’ARE), caldria buscar un local més gran per tal que tothom pogués
seure còmodament, i no com l’altre dia que molts vam estar drets durant tota la
sessió.
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I, per acabar, una queixa: des de fa molts anys al carrer del Doctor Barri existeix
una discoteca que ha canviat de nom diverses vegades (al principi es deia
“Copa” i ara es fa dir “Quatre”), que obre les portes a les tres de la matinada
dels divendres i dels dissabtes i, a banda del soroll que surt del local per una
mala insonorització, els crits, rialles, insults i altres elements sonors d’alta
intensitat dels clients no deixen dormir el veïnat i la gresca continua com si res,
especialment de 5 a 6 de la matinada, que és quan comença a tancar el local.
En els últims temps, alguns individus no en tenen prou amb els crits i han agafat
el costum de trencar retrovisors, ratllar la carrosseria dels cotxes que troben al
carrer, muntar batusses i baralles, esventrar portes de garatges, trencar gots i
ampolles de vidre... Els policies, quan se’ls avisa, hi van quan poden i,
evidentment, els qui han participat en alguna malifeta no s’estan esperant la
seva arribada. Per tant, no es pot detenir ningú, amb la qual cosa les denúncies
no porten enlloc i els desperfectes per les bretolades els han de pagar les
víctimes o, si tenen sort, la seva companyia asseguradora. Fa un temps es van
recollir signatures, però no se n’ha fet cas: les queixes han quedat en paper
mullat i tot segueix igual. Davant d’aquest atac en tota regla al veïnat afectat,
exigim que la Policia Local i els Mossos d’Esquadra facin controls sonors a la
discoteca sense avisar abans, que sempre hi hagi una patrulla de 5 a 6 de la
matinada tots els divendres i dissabtes; que es revisin a fons els permisos
d’aquest establiment per comprovar si hi ha irregularitats, i que s’actuï en
conseqüència segons els resultats. Els veïns i les veïnes d’aquella zona de Sant
Celoni tenen dret a la tranquil·litat, a no pagar les bretolades dels incívics i a
poder descansar. Res més. Moltes gràcies.
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que l’afirmació del Sr. Rubiralta de que la
moció de suport a Francesc Argemí no s’ha portat al Ple per decisió de l’Alcaldia
no és exactament d’aquesta manera. A la Comissió informativa –diu- vaig
explicar que aquesta moció havia tingut entrada a l’ajuntament quan ja s’havien
convocat les comissions (en alguna ocasió ja s’ha dit als grups municipals que
intentin presentar les mocions amb el temps suficient, sempre que no es tracti
d’una situació d’urgència). En el cas d’aquesta moció, ho vaig consultar amb la
resta de grups per veure quina opinió tenien al respecte i a tothom li va semblar
adequat que quedés per al proper Ple.
Respecte del primer comentari que ha fet sobre el pacte de govern, cadascú té la
seva opinió. El parer de la Secció Local d’ERC ha quedat ja exposat, i no crec que
s’hagi de dir res més.
D’altra banda, el Sr. Rubiralta s’ha referit a l’ètica política quan ha parlat de la
presentació de mocions alternatives. Voldria dir que quan es presenta una moció
és perfectament correcte, adequat i reglamentat poder presentar esmenes o
mocions alternatives, per modificar part del seu contingut. Ha estat així sempre.
En l’anterior legislatura, el govern tripartit també havia presentat mocions
alternatives a les proposades pel nostre grup. Aquesta és una forma habitual de
funcionar i qüestionar l’ètica política per aquest motiu em sembla un comentari
fora de lloc.
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~~~~~~~~~~
A continuació pren la paraula la Sra. M. Antònia Rodon Suàrez, en representació
de l’Associació de veïns Residencial Esports:
Bona nit. Els presents –diu- som membres de l’Associació de veïns Residencial
Esports i ens agradaria tenir la possibilitat d’exposar la nostra opinió sobre la
modificació puntual del Pla general d’ordenació referida al sector P-16
Residencial Institut. Per situar-nos, cal fer una mica d’història:
-

-

-

Inicialment el sector P-16 estava dissenyat per edificar 320 habitatges.
En l’anterior legislatura es va portar a aprovació del Ple una modificació
puntual del PGOU per tal que aquest sector passés de 320 a 599
habitatges, concentrant-se tot l’habitatge social en una mateixa illa,
ampliant l’àmbit del sector amb un terreny colindant a l’IES Baix
Montseny i soterrant la línia elèctrica.
Contra aquesta modificació puntual del PGOU es van presentar un munt
d’al·legacions.
L’anterior govern municipal ens va convocar a diverses reunions i es va
comprometre a redissenyar el pla.
Es va arribar a una sèrie d’acords: escoltar els suggeriments dels veïns
sense perjudicar els propietaris del sector; repartir l’habitatge social;
crear zones de vianants properes als habitatges actuals; mantenir la
coherència d’edificació amb el sector Residencial Esports; reduir el cost de
la línia elèctrica; i crear un grup de treball format per promotors, veïns i
tècnics municipals.
El juny de 2007 es produeix el canvi de consistori i el nou govern ens
dóna la paraula en un Ple municipal de mantenir tot allò pactat.
Amb el nou consistori s’han acabat d’afinar alguns punts: s’ha reduït el
número d’habitatges a 492 (part d’aquesta reducció s’ha aconseguit
ajustant el cost de soterrament de la línia elèctrica); també s’ha
redistribuït la ubicació de l’habitatge protegit i s’ha desplaçat
l’equipament proper als habitatges del Residencial Esports, entre altres
qüestions.

Davant d’aquesta situació, ens agradaria:
-

Que els avantatges de què gaudiran les vivendes del sector P-16
Residencial Institut, també els puguem tenir en el sector Residencial
Esports;
Que el disseny de l’estructura viària sigui homogeni en els dos sectors i
amb la carretera de Campins;
Que la zona comercial propera als habitatges actuals es reguli per evitar
activitats molestes;
Que les alçades dels edificis i la tipologia constructiva siguin el més
semblant possible a les del Residencial Esports.
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Totes aquestes peticions, que no suposen ni increment, ni disminució dels drets
dels propietaris del sector Residencial Institut, voldríem que es recollissin en el
plantejament derivat, com sempre se’ns ha dit.
L’Associació de veïns Residencial Esports desconeix el contingut i les condicions
de la modificació que es porta avui al Ple, i si recull o no tot el que s’ha demanat.
S’ha de tenir en compte que avui es proposa una aprovació provisional que no
permet presentar al·legacions. Esperem i desitgem que tot estigui correcte.
Ens agradaria tenir el compromís d’aquesta corporació que el plantejament
derivat recollirà les peticions fetes per les persones que van presentar
al·legacions, així com tots els punts que hem consensuat. Per acabar, volem
agrair la paciència i la feina feta tant per aquest consistori com per l’anterior, a fi
de redreçar el disseny del sector P-16 Residencial Institut. També agrair als
propietaris d’aquest sector la seva comprensió. Gràcies.
El Sr. alcalde agraeix les paraules de la Sra. Rodon i diu que quan es tracti
aquest punt de l’ordre del dia, els diferents grups municipals podran manifestar
la seva posició al respecte.
~~~~~~~~~~
Després d’aquestes intervencions, i atès que ningú més vol fer ús de la paraula,
es dóna inici a la sessió del Ple.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES DUES SESSIONS
ANTERIORS.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a les actes de les sessions del Ple municipal dels dies 27 de març i 28
d’abril de 2008, els esborranys de les quals s'han distribuït per correu electrònic a
tots els regidors. En no formular-se cap objecció, per unanimitat, s'acorda
l’aprovació de les referides actes.
2. ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA UASU-19 “PUIG DE BELLVER” I DELS
CARRERS JOAQUIM COSTA, CONSELL DE CENT, GERMANA REYES I
AVINGUDA VERGE DEL PUIG.
El Sr. alcalde explica que el Ple municipal, en sessió de 11 de febrer d’enguany,
va aprovar definitivament el projecte tècnic de les obres d’urbanització del turó
de la Mare de Déu del Puig (Unitat d’actuació 19 i carrers adjacents), així com
l’expedient per a la licitació d’aquestes obres. La setmana passada la mesa de
contractació va emetre un dictamen proposant al Ple l’adjudicació dels treballs
d’urbanització a l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL SA, per ser la proposta
més ben valorada. A la mesa hi eren presents representants dels tres grups
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polítics del consistori i el tècnics que han valorat les diverses ofertes
presentades.
Després d’aquesta intervenció i atès que
El Ple de l’ajuntament de Sant Celoni, en sessió de data 11 de febrer de 2008, va
aprovar definitivament el projecte tècnic d’obres d’urbanització de la UASU-19
“Puig de Bellver” i dels carrers Joaquim Costa, Germana Reyes, Consell de Cent i
avinguda Verge del Puig, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat de
2.007.955,36 €, IVA inclòs.
El projecte defineix les obres necessàries, d’acord amb la normativa vigent, per
urbanitzar l’àmbit de la UASU-19 “Puig de Bellver” i els carrers adjacents
esmentats, proveint la zona de tots els serveis i infraestructures indispensables,
eliminant les mancances actuals i millorant l’aspecte de l’espai.
Les administracions locals tenen plena capacitat per contractar qualsevol obra
que sigui necessària per a la consecució de les finalitats que tenen encomanades
per llei i, d’acord amb la legislació aplicable, la competència per a la contractació
d’aquesta obra correspon al Ple municipal.
En la mateixa sessió de 11 de febrer de 2008 el Ple municipal va aprovar el Plec
de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació per a
l’execució de les referides obres, alhora que va acordar la licitació simultània del
contracte, pel procediment obert i la forma de concurs.
S’han publicat els oportuns anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
número 49, annex II, de 26 de febrer de 2008, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya número 5081 de 29 de febrer de 2008 i al tauler d’edictes de la
corporació.
Durant l’exposició pública de l’expedient no s’ha presentat cap al·legació contra
el Plec de clàusules administratives particulars regulador del concurs.
En el termini reglamentari s’han rebut a l’ajuntament de Sant Celoni cinc
proposicions per participar en el concurs, corresponents a les mercantils:
AGLOMERATS GIRONA SA
UTE CISTERÓ SA - SIMOD CONTROL SL
CONSTRUCCIONS DEUMAL SA
TAU ICESA
CONSTRUCCIONS PAI SA
La proposició presentada per CONSTRUCCIONS PAI SA va quedar
automàticament exclosa del concurs per sobrepassar la seva oferta el preu de
licitació establert al Plec de clàusules administratives particulars.
Les quatre pliques restants s’han valorat tècnicament i econòmicament, d’acord
amb els criteris de puntuació continguts al Plec de clàusules administratives
particulars.
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Previ examen de l’expedient, la mesa de contractació ha emès dictamen
proposant al Ple municipal que adjudiqui a la mercantil CONSTRUCCIONS
DEUMAL SA el contracte administratiu d’obres d’urbanització de la UASU-19
“Puig de Bellver” i dels carrers adjacents Joaquim Costa, Germana Reyes,
Consell de Cent i avinguda Verge del Puig, per ser la proposta més ben valorada
d’acord amb els criteris continguts al Plec de clàusules administratives
particulars.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Adjudicar a la mercantil CONSTRUCCIONS DEUMAL SA el contracte
administratiu d’obres d’urbanització de la UASU-19 “Puig de Bellver” i dels
carrers adjacents Joaquim Costa, Germana Reyes, Consell de Cent i avinguda
Verge del Puig, per la quantitat de 1.827.239,37 €, IVA inclòs, a executar en un
termini de 10 mesos a comptar des de l’endemà de la comprovació del replanteig
de les obres.
2. Requerir a CONSTRUCCIONS DEUMAL SA per tal que, en el termini de quinze
dies a comptar des de la notificació d’aquests acords, presenti el resguard
d’haver constituït la garantia definitiva per l’import corresponent al 4% del preu
d’adjudicació.
3. Notificar aquests acords a la mercantil adjudicatària del contracte per al seu
coneixement i als efectes de la formalització del corresponent contracte
administratiu, així com a la resta de licitadors per tal que puguin recollir la
documentació presentada en aquest ajuntament.
3. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DELS ACORDS DE
MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS AL CENTRE
MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ.
Pren la paraula el Sr. Cuminal i explica que en aquest punt és proposa
l’actualització de les taxes del Centre municipal d’expressió per al curs vinent,
amb un increment equivalent només a l’augment de l’índex de preus al consum
(IPC). La quota de matrícula –diu- es manté com fins ara, és a dir, equival a
l’avançament d’una mensualitat. Quant a les novetats, dir que es redueixen les
quotes que han de pagar els joves de 17 i 18 anys perquè la Generalitat ha
ampliat dels 16 als 18 anys les subvencions per a l’ensenyament musical. Els
cursos que ofereix l’Escola de música s’han ajustat, com en els darrers anys,
responent a criteris pedagògics i, paral·lelament, es van equiparant amb les
etapes del sistema educatiu (infantil, primària, secundària, adults). També cal
recordar que al centre no es pot estudiar un instrument sol (qui ho vulgui fer
haurà d’acudir a l’oferta privada), malgrat que s’ofereix la possibilitat d’estudiar
solfeig i/o cançó, que també cal fer si es vol aprendre a tocar només un
instrument.
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El passat 14 d’abril la Comissió de seguiment del Centre municipal d’expressió
(integrada per la direcció, professors, pares d’alumnes, diverses entitats i
representants dels grups polítics municipals) va aprovar aquesta proposta de
taxes per al curs vinent, que, com a novetat, també inclou la nova Escola de
teatre. Per tant, sota la denominació de Centre municipal d’expressió hi trobem
un centre que ofereix la possibilitat de donar formació integral en música i arts
escèniques. És tracta de donar un pas endavant ara que veiem que l’Escola de
música està consolidada i que, a mesura que passa el temps, va augmentant en
qualitat i número d’alumnes. Fa 15 dies es va obrir el període de preinscripcions
per a l’Escola de teatre i ara estem gairebé a l’entorn de les 50 sol·licituds, fet
que ja podem qualificar d’èxit. Realment la resposta de la gent de Sant Celoni ha
estat molt positiva i és senyal que aquest era un servei que realment es
necessitava. Per tant, el fet de portar-ho al Ple em fa una especial il·lusió...
Pren la paraula la Sra. de la Encarnación i diu que, malauradament, el vot del
grup municipal del PSC serà contrari a la proposta perquè cal no oblidar que es
tracta d’una Escola de música de competència municipal, que ha de complir una
funció d’adequació social. Això vol dir que cap nen o nena de Sant Celoni no ha
de deixar d’anar al centre per motius econòmics. I la manera d’aconseguir-ho és
dur a terme una bona política de beques. El nostre grup –diu- ha demanat fins a
quatre vegades a l’actual govern municipal informació sobre les bases
reguladores de les beques per al curs 2007-2008. Ho hem fet via mail, a
l’octubre, dues vegades i per escrit entrat al registre de l’ajuntament. L’única
resposta que hem tingut és que en data 27 de setembre només una persona
havia demanat beca, però no tenim les bases reguladores, ni coneixem la
quantitat destinada a beques, ni a quanta gent se li han concedit. Es tracta d’un
servei municipal i considerem fonamental que cap alumne pugui quedar-se fora
per problemes econòmics. Hem demanat quatre vegades aquesta informació i
encara no la tenim. Malauradament, sense disposar d’informació sobre l’actual
política de beques, el nostre vot serà contrari a l’aprovació de les taxes.
Intervé el Sr. Ventura i diu que des de la CUP sempre han defensat que l’objectiu
de l’existència dels serveis públics municipals és garantir l’accés de tothom a
aquests serveis, donant resposta a les desigualtats que genera l'actual model
econòmic. També repetidament hem manifestat que la CUP opta per la gestió
directa dels serveis públics i, per això, aprofitem aquesta ocasió per demanar a
l’equip de govern que consideri aquesta proposta i estudiï la possibilitat de
reconvertir la gestió del Centre municipal d’expressió i la passi a gestió directa. A
més, tal i com ja vam dir en el Ple del mes de juliol de l’any passat (el primer Ple
en el que la CUP va participar) el nostre grup no aposta per l’augment de les
taxes del Centre d’expressió municipal i en aquell Ple ja vam votar-hi en contra.
Seguim amb el mateix posicionament i pensem que aquest servei ha de tendir a
la gratuïtat i s’han de fer el màxim d’esforços per a que hi puguin accedir
quantes més persones millor, cosa que ara no passa. Aquest és el nostre
posicionament.
El Sr. Cuminal diu que no entrarà ara a discutir si s’ha donat resposta a la
sol·licitud del grup municipal del PSC sobre la regulació de les beques. En tot
cas, -diu- voldria recordar que precisament avui s’ha reunit la Comissió
municipal d’atenció a la diversitat, en la que tots els professionals que la
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integren han valorat molt positivament l’atenció que es dóna als infants amb
necessitats educatives específiques i, especialment, ens han felicitat perquè el
Centre municipal d’expressió s’hagi integrat en aquesta xarxa. En aquest sentit,
garantim que totes les persones interessades puguin inscriure’s al centre sense
cap mena de limitació econòmica ni d’exclusió social.
D’altra banda, la Sra. de la Encarnación forma part de la Comissió de seguiment
del Centre municipal d’expressió, i aquesta mateixa comissió va aprovar les
noves taxes que avui es porten al Ple. La regidora no va manifestar en cap
moment el seu desacord i, per això, em sorprèn ara la seva postura i aquest
canvi d’opinió.
Per últim, diré que, fins ara, els criteris que seguim nosaltres en l’atorgament de
beques són els mateixos que s’aplicaven quan vosaltres governàveu. Tenim
pendent parlar amb els regidors de la CUP d’algunes innovacions que volem
incorporar en el tema de les beques. Però, de moment, estem seguint la
proposta econòmica de quan vosaltres governàveu, incrementada amb l’IPC. Per
tant, la vostra posició de no voler aprovar la proposta és d’un doble contrasentit.
Considero –continua el Sr. Cuminal- que hem de ser prudents a l’hora de fer
segons quins discursos de que els serveis públics haurien de ser gratuïts. El
pressupost municipal és el que és i els serveis s’han de prestar, però si els fem
gratuïts per a tothom, al final l’ajuntament no els podrà finançar. En aquesta
mateixa sessió, més endavant, es porta aprovació la gestió directa de l’Escola
bressol municipal, que demostra la voluntat de l’equip de govern de garantir un
servei de qualitat i de dignificar els salaris dels professionals. Però cal saber que
hi ha un acord signat per dos anys amb la persona que porta la gestió del Centre
municipal d’expressió i, en tot cas, quan s’acabi aquest contracte ens podem
replantejar com s’ha de gestionar el servei. Hem de respectar els pactes que
estan signats i no hem d’oblidar que les empreses necessiten una certa
estabilitat per garantir els llocs de treball dels seus empleats. No oblidem que,
en aquests moments, al Centre municipal d’expressió hi treballen més de 20
persones.
Intervé de nou la Sra. de la Encarnación i diu que, per al·lusions, pot mostrar-li
al Sr. Cuminal còpia dels correus electrònics i de la carta que es va entrar al
registre de l’ajuntament demanant informació sobre les bases reguladores de les
beques per al curs 2007-2008, i dels que encara no tenen resposta. Nosaltres no
ens oposem a que les taxes s’incrementin d’acord amb l’IPC, però des del grup
municipal del PSC considerem que el tema de les beques és molt important;
potser per vosaltres no ho és... És cert que la Comissió de seguiment del Centre
municipal d’expressió va aprovar les taxes per al proper curs, però també consta
en acta que jo, com a representant del meu partit en aquesta comissió, vaig dir
que era molt important que el centre atengués a nens amb necessitats
educatives especials i tots vam estar d’acord que això es podia combinar amb fer
una política de beques, perquè una cosa no treu l’altra. Repeteixo: no estem en
contra de revisar les taxes i augmentar-les d’acord amb l’IPC, però volem
disposar de la informació sobre les beques perquè per nosaltres és una qüestió
transcendental. A dia d’avui encara no tenim aquesta informació i ja no sabem
com demanar-la. Per això ens veiem abocats a aquesta situació de votar en
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contra. Sembla que l’equip de govern no li doni importància (el Sr. Cuminal no
n’ha fet cap referència quan ha fet l’explicació inicial del tema), però per
nosaltres en té. Quan ens doneu la informació sobre les beques, en tornarem a
parlar...
El Sr. Cuminal diu que sembla que el grup municipal del PSC ja ha pres una
decisió pel que fa al sentit del vot. En tot cas, lamento que tota la gent que ha
fet la preinscripció en algun dels cursos que ofereix el Centre municipal
d’expressió haurà de matricular-se més tard. Penso que la postura del grup
municipal socialista és bàsicament una opció partidista, molt respectable, però a
qui perjudicarà és als alumnes que s’han preinscrit al centre. Insisteixo que a la
reunió de la Comissió de seguiment la Sra. de la Encarnación va donar suport a
les noves taxes, malgrat que no recordo si va parlar de la importància de les
beques. I quan posa en dubte la importància que tenen per nosaltres, jo
demanaria que ningú parlés per boca d’altres partits, tots som prou grandets per
defensar el que pensem... En tot cas, la Sra. de la Encarnación mai va
condicionar el suport del seu grup al fet de disposar d’aquesta informació.
Insisteixo: si hi ha hagut una disfunció amb tot això, mirem d’arreglar-ho perquè
tiri endavant i per no perjudicar a tantes famílies. Jo assumeixo el compromís de
parlar de les beques, però us demano que reconsidereu la situació, bàsicament
per dos motius: perquè proposem unes taxes amb els mateixos criteris que
aplicàveu vosaltres i perquè el Centre municipal d’expressió s’incorpora al
projecte de xarxa que garanteix que tota la gent que té necessitats socials no es
quedi sense poder matricular.
La Sra. de la Encarnación insisteix en que el seu grup està pendent de rebre la
informació sobre les bases reguladores de les beques per al curs 2007-2008 i
conèixer la quantitat que s’ha destinat a aquest concepte. Suposo –diu- que no
és tan difícil de trobar... Quan tinguem aquesta informació, en tornarem a
parlar.
El Sr. alcalde diu que és trist que s’hagi arribat a aquest punt per part de qui ha
governat durant tants anys, precisament quan les taxes que es proposen i
l’actual política de beques no difereixen del que s’ha vingut fent en anys
anteriors. És evident –diu- que en aquest punt hi ha una estratègia política de
partit i em sap greu que això acabi perjudicant moltes persones. Bé, cadascú
defensa els seus posicionaments... Jo demanaria, però, al grup municipal de la
CUP que reconsideri la seva postura per tal de poder tirar endavant un tema tan
important del que moltes famílies estan pendents. Considero que els motius que
addueix el grup municipal socialista per bloquejar aquest tema tenen molt poca
consistència. I no em sembla gens coherent oposar-se a allò que s’ha vingut fent
en els darrers anys només per una decisió que, a ningú se li escapa, és
absolutament partidista.
Intervé el Sr. Castaño i diu que mirar enrere reiteradament no li sembla que
hagi de ser positiu per al municipi ni, en aquest cas, per al Centre municipal
d’expressió. Hem de recordar que aquest servei va ser una aposta molt
important per part dels grups municipals que governàvem l’ajuntament de Sant
Celoni en la darrera legislatura. Després d’uns anys complicats, a dia d’avui el
centre ja està consolidat i nosaltres entenem que s’ha de fer un pas més per a
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que tothom hi pugui tenir accés a través de la concessió de beques, alhora que
cal publicitar-la entre les diferents escoles i entitats del municipi perquè es vagi
transformant en un reflex de la realitat celonina. Si hem demanat les bases de la
convocatòria de beques és per poder-les estudiar i parlar-ne conjuntament, per
veure com ampliar el ventall de possibilitats i fer que la gent interessada en
tingui coneixement, de manera que la situació econòmica no sigui mai un
impediment per accedir al servei.
El Sr. Cuminal diu que, pel que es veu, les posicions d’uns i altres estan molt
marcades. Puc compartir o no –diu- que es faci partidisme amb determinades
coses, però el que no em vindria de gust és passar per ruc... Totes les escoles
coneixen el Centre municipal d’expressió a través del Consell escolar municipal i
saben que aquest servei s’ha incorporat al projecte de xarxa per atendre aquells
casos amb necessitats educatives especials. El grup municipal socialista diu que
votarà en contra de la proposta de taxes del Centre municipal d’expressió per al
curs vinent perquè desconeixen la quantitat que es va destinar a beques el curs
passat, sense tenir, però, cap evidència de que ningú s’hagi quedat fora del
centre per raons econòmiques. Per tant, vull que quedi clar que no doneu suport
a la proposta no perquè no es garanteixin beques suficients per a tothom (que
això queda garantit amb la incorporació al projecte xarxa), sinó perquè no us
hem donat una informació de l’any passat. El Sr. Castaño ha parlat de no mirar
enrere, però, per contra, el grup municipal del PSC diu que no votarà una
proposta de futur perquè no disposen d’una informació del curs passat. El que us
hauria de preocupar no és la quantitat que s’ha donat en beques, sinó el fet que
s’hagi garantit l’accés de tothom al servei. No estem parlant de diners, sinó de
persones i, en aquest sentit, estem en condicions de garantir que la gent que
necessita ajuda per accedir al Centre municipal d’expressió hi pugui accedir. Feu,
doncs, el que políticament creieu més convenient... només faltaria!, però deixem
clar en aquest debat que si voteu en contra de la proposta és perquè no us hem
donat la xifra corresponent a les beques atorgades el curs passat, no pas perquè
no es garanteixi l’accés de tothom al centre.
A continuació pren la paraula la Sra. Vinyets i agraeix el record del president de
la Secció Local d’ERC de la figura de l’advocat Sebastià Salellas, així com el
condol que la resta de partits li han fet arribar. Respecte del punt que s’està
tractant –diu-, la CUP ha reconsiderat el seu vot i, als efectes de no dificultar la
matriculació d’alumnes per al proper curs i amb el compromís de l’equip de
govern d’estudiar la viabilitat de la gestió directa del servei, votarem
afirmativament la proposta de noves taxes. El nostre posicionament és que els
serveis públics s’han de gestionar directament, però també sabem que això no
es pot canviar d’un dia per l’altre i que cal un estudi tècnic al darrera. En aquest
moment no hi ha temps per fer-lo i veiem que si no s’aproven aquestes taxes hi
haurà un clar perjudici per les persones que fan ús del servei. Per tant, votem
afirmativament sempre que tinguem aquest compromís de l’equip de govern.
El Sr. Cuminal agraeix el canvi de posicionament dels dos regidors de la CUP per
no permetre que aquest tema quedi encallat. En sembla que avui –diu- és un dia
important, en que ens hem de felicitar per la iniciativa de la nova Escola de
teatre que s’incorpora al Centre municipal d’expressió, i que ha de contribuir a
l’educació integral dels nostres nois i noies. A l’inici d’aquesta legislatura sabíem
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que hi havia determinats riscos, però tots apostàvem per una nova forma de fer
política amb la intenció que la imatge dels polítics no s’allunyés més de la
ciutadania. En coherència amb aquests plantejaments, la CUP ha reconsiderat el
seu vot i ha volgut tractar humanament un tema que, de manera desencertada
al meu entendre, es volia paralitzar des del grup municipal del PSC amb una
posició partidista i reduccionista, i amb una certa mala fe. La gent és prou
conscient que aquest govern que no té majoria absoluta i que des del primer dia
hem hagut de buscar pactes amb uns i altres, però no em sembla correcte
intentar frenar iniciatives que són bones per la gent de Sant Celoni, amb
qualsevol excusa, només per impedir que les coses no tirin endavant.
La Sra. de la Encarnación conclou dient que si per al Sr. Cuminal el tema de les
beques és una qüestió partidista, està molt clar que és perquè estan en partits
diferents.
Després d’aquestes intervencions i atès que
L’Àrea de Cultura ha efectuat una proposta relativa a les quotes a cobrar als
usuaris del Centre municipal d'expressió - Escola de música, per al curs 20082009, que inclou les tarifes per l’Escola de música i les quotes per la nova Escola
de teatre.
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
Vista la memòria/proposta de l'Àrea de Cultura i l'estudi econòmic obrant a
l’expedient, del qual resulta que amb les tarifes que es proposen es dóna
compliment a l’article 24.2 de la Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en
el sentit que l’import estimat de la taxa per la prestació d’un servei o la
realització d’una activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o
previsible del servei o activitat de que es tracti.
Vist també l’informe emès per l’interventor accidental.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, 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. Modificar el títol de l'Ordenança fiscal número 24, que passa a anomenar-se:
"Taxa per la prestació dels serveis i la realització d'activitats d'ensenyament al
Centre municipal d'expressió de Sant Celoni", així com substituir en el redactat
de l'ordenança totes les referències al "Centre municipal d'expressió - Escola de
música" o "Escola de música" per "Centre municipal d'expressió".
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2. Modificar el quadre de tarifes de l'Ordenança fiscal número 24, reguladora de
la taxa per la prestació dels serveis i la realització d'activitats d'ensenyament al
Centre municipal d'expressió de Sant Celoni, amb vigència a partir de la data de
la seva aprovació definitiva, al següent tenor:
TAXES PÚBLIQUES ESCOLA DE MÚSICA. CURS 2008-2009
QUOTA DE LA MATRÍCULA: Una mensualitat
PROGRAMES

VIES CURS 2008-2009

SENSORIAL 4

Sant Celoni

Foranis

via 1

Cançó i moviment (un dia a la setmana)

15,58

23,37

SENSORIAL 5

via 1

Cançó i moviment (dos dies a la setmana)

20,58

30,87

INICIAL- 6 anys

via 1

Cançó i moviment

21,43

32,15

BÀSIC –
Roda 7 anys

via 1

Cançó i moviment + roda instrument

42,86

64,29

via 1

Cançó + conjunt i/o cor+ instrument

68,58

102,88

via 2

Cançó + instrument

57,15

85,73

via 3

Cançó (ha de fer instrument en una altra EM)

17,14

25,72

via 4

Cor i/o conjunt

17,14

25,72

via 1

Cançó + conjunt i/o cor + instrument

68,58

102,88

via 2

Cançó + instrument

57,15

85,73

via 3

Conjunt i/o cor + instrument

57,15

85,73

via 4

Cançó + conjunt i/o cor

34,30

51,44

via 5

Conjunt i/o cor

17,14

25,72

via 6

Cançó (ha de fer instrument en una altra EM)

17,14

25,72

via 1

Optativa + conjunt i/o cor + instrument

68,58

102,88

via 2

Optativa + instrument

57,15

85,73

via 3

Conjunt i/o cor + instrument

57,15

85,73

via 4

Optativa + conjunt i/o cor

34,30

51,44

via 5

Conjunt i/o cor

17,14

25,72

via 6

Optativa

17,14

25,72

via 7

Instrument sol

42,86

64,30

via 8

Optativa + harmonia + instrument individual
40' (+ conjunt, opcional)

80,01

120,02

via 9

2n Instrument (acumulable a la via 1, 2, 3 ò 8)

27,56

41,33

via 1

Optativa + conjunt i/o cor + instrument

68,58

102,88

via 2

Optativa + instrument

57,15

85,73

via 3

Conjunt i/o cor + instrument

57,15

85,73

via 4

Optativa + conjunt i/o cor

34,30

51,44

via 5

Conjunt i/o cor

17,14

25,72

via 6

Optativa

17,14

25,72

via 7

Instrument sol

42,86

64,30

BÀSIC I
1r cicle
de 8 a 10 anys

BÀSIC II
2n cicle
d'11 a 13 anys

AMPLIACIÓ
14 i 15 anys

JOVE/ADULT
De 14 a 18 anys

13

via 1

JOVE/ADULT
de 19 a 25 anys

JOVE/ADULT
a partir
de 26 anys

Optativa + conjunt i/o cor + instrument

74,30

111,45

via 2

Optativa + instrument

62,87

94,30

via 3

Conjunt i/o cor + instrument

62,87

94,30

via 4

Optativa + conjunt i/o cor

34,30

51,44

via 5

Conjunt i/a cor

17,14

25,72

via 6

Optativa

17,14

25,72

via 7

Instrument sol

53,48

80,22

via 1

Optativa + conjunt i/o cor + instrument

80,04

120,06

via 2

Optativa + instrument

72,70

109,05

via 3

Conjunt i/o cor + instrument

72,70

109,05

via 4

Optativa + conjunt i/o cor

38,58

57,87

via 5

Conjunt i/o cor

25,72

38,58

via 6

Optativa

25,72

38,58

via 8

Instrument sol (1 alum - 20' / 2 alum - 40' / 3
i 4 alum - 60')

68,58

102,87

TAXES PÚBLIQUES ESCOLA DE TEATRE. CURS 2008-2009
QUOTA DE LA MATRÍCULA: Una mensualitat
PROGRAMES
BÀSIC I - 1r cicle (de 6 a 10 anys)

Sant Celoni

Foranis

17,14

25,72

BÀSIC II - 2n cicle (d'11 a 13 anys)

17,14

25,72

JOVE I - 1r cicle (14 i 15 anys)

17,14

25,72

JOVE II - 2r cicle (16 i 17 anys)

17,14

25,72

ADULT (a partir de 18 anys)

25,72

38,58

3. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text de les modificacions introduïdes a les Ordenances
fiscals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe en els
termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
4. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE D’ESTABLIMENT DEL
SERVEI “CENTRE D’ATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIA I FAMÍLIA – ESCOLA
BRESSOL MUNICIPAL”.
Intervé el Sr. Cuminal i explica que aquest tema és un altre dels punts
importants del Ple d’avui, que la ciutadania demana i en el que s’hi està
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treballant de fa temps des de l’ajuntament. Es tracta de l’aprovació inicial del
projecte d’establiment del servei públic “Centre d’atenció a la petita infància i
família – Escola bressol municipal”. Ja des de l’any 2001 l’estudi La infància de 0
a 3 anys al Baix Montseny, reflexions per a l’actuació municipal donava diferents
motius per convenir que era necessari fer aquest pas: el creixement demogràfic,
la necessitat de millorar l’oferta de serveis públics educatius, el fet de contribuir
a possibilitar la incorporació de la dona al mercat laboral, entre d’altres. Per tant,
tot agraint i reconeixent la tasca que els centres privats han fet fins ara per
cobrir part d’aquesta necessitat, es porta avui al Ple l’aprovació inicial del
projecte d’establiment d’aquest nou servei, en la que tots els grups municipals
hem treballat conjuntament a l’hora de decidir el model de gestió i el ventall
d’opcions que s’han d’oferir.
En aquesta decisió hem tingut en compte dues qüestions: que el servei sigui
sostenible amb el pressupost municipal i que es garanteixi la dignitat salarial
dels treballadors. Es tracta, doncs, que el personal pugui guanyar-se bé la vida i
s’evitin rotacions laborals, als efectes d’aconseguir un servei de qualitat.
Considerem que per a una escola bressol és molt important que les famílies
usuàries del servei puguin trobar sempre les mateixes persones de referència, el
mateix mestre o la mateixa professora. Com és lògic, si no garantim uns bons
sous, el personal ens marxarà tan bon punt tinguin una millor oferta laboral. En
aquest sentit, hem fet un estudi que ens garanteixi que això no passi. Tots els
regidors heu tingut accés al projecte d’establiment i a l’expedient administratiu
instruït. Comencem, doncs, amb ganes i contents de poder concloure una feina
que ve de lluny i, per tant, compartida amb més gent, i estem satisfets de donar
un nou servei a la gent de Sant Celoni que ha permetre, especialment, garantir
el repte social de la integració de la dona al mercat laboral remunerat.
Pren la paraula la Sra. Miracle i diu que, un cop estudiada la proposta de l’equip
de govern, des del grup municipal socialista, majoritari al consistori, els
agradaria fer diverses consideracions. El més important en una escola bressol –
diu- és el seu projecte educatiu. I en el document elaborat des de l’Àrea de
Cultura hi trobem algunes mancances:
-

Respecte dels serveis de compliment potestatiu a implantar segons les
demandes i necessitats, el grup municipal del PSC considera que aquests
serveis han de ser d’obligat compliment i no poden estar marcats per una
franja horària predeterminada o per una mala gestió de centre, ja que les
necessitats de les famílies sovint no estan determinades per uns horaris
establerts.

-

D’altra banda, el servei de menjador és prou important en un centre educatiu
com perquè els menús estiguin elaborats per un professional en nutrició i
dietètica.

-

En l’apartat dels professionals, formació i experiència, es parla d’una
discriminació positiva envers els homes. Pensem que s’haurien de garantir
les mateixes possibilitats entre els homes i les dones.
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-

En la programació general anual del centre, quan es fa referència a les
sortides, colònies, casals, piscines, etc., als nens i nenes amb malalties
cròniques se’ls ha de garantir, en funció de les seves necessitats, poder
realitzar aquestes activitats amb el recolzament necessari (un vetllador o un
monitor de suport).

-

Així mateix, cada vegada que un infant surti del centre en un horari no
establert per la família, la persona que recull el nen o la nena haurà de signar
un full de conformitat. Hi haurà d’haver un registre de les persones que
poden recollir habitualment l’infant.

-

Respecte de l’administració de medicaments als alumnes, ha de quedar
reflectit que qualsevol nen o nena amb malaltia crònica pugui ser atès a
l’escola bressol i es posin els recursos necessaris per atendre’l amb total
normalitat.

Després de valorar el projecte i de parlar amb algunes escoles del municipi –
conclou la Sra. Miracle- des del grup municipal del PSC veiem bé que el servei
d’escola bressol municipal es gestioni de manera directa des de l’ajuntament.
Demanem, però, que es tinguin en consideració els punts exposats anteriorment.
Pren la paraula la Sra. Vinyets i diu que des de la CUP entenen que l’escola
bressol municipal ha d’esdevenir un centre integral de serveis per a la infància i
la família. Un espai on no tan sols hi trobem els serveis bàsics presents en tota
escola bressol, sinó que també hi tinguin cabuda aquells serveis que permetin
potenciar el desenvolupament tant dels infants com de les seves famílies. Els
reptes actuals que presenten les noves societats, més líquides i canviants,
obliguen a plantejar nous models de socialització dels infants i d’interacció entre
els pares i mares i el propi infant. És per aquest motiu que trobem del tot
pertinent la perspectiva impulsada des del projecte d’establiment del servei; una
perspectiva que intenta incorporar als serveis educatius bàsics de suport a les
famílies (parcs i casals infantils, ludoteques i mainaderes), diversos serveis
d’acció comunitària per a la petita infància i família (taller de psicomotricitat,
piscina per a nadons, espai nadó, espai familiar, espai d’educació infantil i
familiar, bebeteca, espai infantil de música, programes d’educació maternal,
escola de pares, mares i avis). Des d’aquesta perspectiva, creiem que no podem
caure en visions i lectures purament economistes, tan presents en la gestió
política dels nostres dies. Per sobre de les despeses econòmiques que un servei
públic d’aquesta mena pot generar per a l’ajuntament, cal situar-hi els beneficis
socials que comporta un servei públic de primer nivell com és aquest. En aquest
sentit, l’administració pública té l’obligació d’invertir els recursos necessaris per
garantir uns serveis d’altíssima qualitat. Per tant, l’objectiu prioritari és un servei
públic de caràcter universal.
Essent conscients d’aquest model integral de serveis i de la necessitat d’oferir la
màxima qualitat possible, des de la CUP creiem, i així ho hem defensat sempre,
com acabem de veure en el punt anterior, que l’única manera d’assolir-ho és
mitjançant la gestió directa del servei per part de l’ajuntament. Aquest model de
gestió implica tot un seguit d’avantatges, com per exemple:
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a) Permet una gestió clara i transparent de l’escola i un complet coneixement
per part de tots els grups municipals.
b) Permet marcar a l’ajuntament els criteris pedagògics i els serveis que
s’oferiran i garanteix, per tant, la qualitat del servei.
c) Permet a l’ajuntament fer un seguiment exhaustiu de tots els serveis que es
presten als infants i la família, presents en el projecte d’establiment. Això
implica un treball intens i constant amb d’altres serveis de l’ajuntament, que
tan sols es pot assegurar mitjançant la gestió directa. De cap de les maneres
creiem que la gestió directa impliqui més sobrecàrrega de treball que la
gestió indirecta. En la mesura que cal assegurar un servei de qualitat i el bon
desplegament del projecte educatiu sempre, sigui quin sigui el model de
gestió, hi ha d’haver un seguiment exhaustiu per part de l’ajuntament.
d) Permet un contacte i una atenció a les famílies molt més flexibles i adients a
les necessitats de cada moment.
e) La gestió directa no genera benefici industrial, quelcom que creiem del tot
pervers en un servei anomenat de “titularitat pública”.
f) La gestió directa, en la mesura que assegura uns sous dignes als treballadors
de l’escola bressol i una estabilitat laboral, genera compromisos laborals
estables. Aquesta seguretat repercuteix en l’estat anímic i psicològic dels
professionals i, de retruc, en la millora de la qualitat de l’ensenyament.
A la vegada, des de la CUP creiem que l’externalització i la subcontractació
de serveis pot esdevenir una estratègia de precarització de les condicions
laborals dels treballadors de l’ajuntament. La comparativa entre els sous dels
professionals de l’escola bressol amb una gestió directa (conveni ajuntament
de Sant Celoni) o una gestió indirecta (proposta de conveni de l’ajuntament
de Barcelona) ens mostra un diferencial abismal que considerem
inadmissible: una diferència d’uns 10.000 € anuals per categoria.
Un model de gestió indirecta amb uns sous procedents d’un altre conveni
(proposta que inicialment havia formulat CiU), entraria en contradicció
flagrant amb el que succeeix amb el Centre municipal d’expressió, on essent
una gestió indirecta els sous dels seus treballadors estan equiparats als sous
de l’ajuntament de Sant Celoni. Si fem comptes, ens adonem que el servei
del Centre municipal d’expressió resulta molt més car que si es gestionés de
manera directa perquè als sous equiparats a la de resta de treballadors de
l’ajuntament cal sumar-hi el benefici industrial que s’emporta l’empresa (un
12% aproximadament). En resum, un negoci rodó això de la gestió indirecta.
La CUP aposta per la municipalització de tots els serveis per assolir la igualtat
entre tots els treballadors de l’ajuntament i evitar determinades lògiques que
afavoreixen uns pocs.
g) La gestió directa permet un seguiment exhaustiu del procés d’admissió dels
infants.
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En la mesura que volem assegurar un servei de caràcter públic cal tenir
presents les polítiques d’igualtat d’oportunitats. Per tant, l’accés a l’escola
bressol haurà de tenir en compte aquells criteris que suposin un ajut a les
famílies més desafavorides, que no poden portar els seus infants a les
escoles bressol de caràcter privat, situació que impedeix la incorporació de
moltes dones al mercat laboral pel fet que s’han de fer càrrec dels infants
h) La gestió directa assegura el control municipal sobre el servei per estrictes
raons d’interès públic. L’escola bressol és un servei indispensable que cerca
satisfer unes necessitats d’interès general i, per aquest motiu, considerem
que ha de restar sota la plena direcció de l’ajuntament.
També se’ns plantegen certs dubtes i qüestions. Per exemple, en el cinquè bloc
de l’estudi econòmic i financer es fa referència, i cito textualment, “a la despesa
que assumirà l’ajuntament de Sant Celoni, especialment les àrees de Cultura i
Recursos Humans”. S’estimen uns costos addicionals de 54.398 €, corresponents
a la incorporació d’un lloc de treball de tècnic mig i a l’estimació dels costos de
personal. En aquest sentit, la CUP entén que s’incorporarà un tècnic mig per
l’àrea de Cultura i d’Educació (cal recordar que el tècnic mig de cultura percep
19.820,78 € anuals) que s’encarregarà de fer el seguiment de tots els serveis i
afers relacionats amb l’escola bressol. Això és el que entenem, però és un dubte
que ens agradaria acabar de concretar. D’altra banda, tenint en compte que el
cost d’un tècnic mig és de 19.820,78 € anuals, això significa que els costos de
gestió dels contractes de personal sumen 34.578 €. No estem parlant d’unes
despeses de gestió una mica sobredimensionades? No s’haurien d’imputar
aquests costos a les despeses generals de l’ajuntament i no directament a
l’escola bressol? En el cas que aquests 34.578 € siguin exagerats, no es podria
destinar aquesta quantitat a reduir les quotes finals de pagament que recauran
sobre les famílies? Són dubtes que, com hem dit, se’ns plantegen.
Val a dir que davant l’argument que no hi ha prou diners a les arques
municipals, la CUP voldria posar de manifest l’abismal diferència de salaris
presents en aquest ajuntament, on un total de 9 càrrecs funcionarials cobren
entre 50.000 i 68.000 € anuals. Caldria, potser, anivellar una mica més alguns
sous per fer-los més adequats. Si bé som conscients que hi ha tasques que han
d’ésser millor retribuïdes, considerem inexplicables aquestes diferències tan
accentuades entre els trams alts i els trams baixos. Potser ens diran que això és
obra de negociacions realitzades per anteriors governs. És cert, però això no
implica que en el present aquestes dinàmiques no es puguin invertir.
Altres dubtes que se’ns plantegen també són: si es faran públiques les tarifes
definitives de tots els serveis de l’escola bressol abans del 9 de juny, data d’inici
de les preinscripcions? Com podran els pares escollir els diferents serveis si
encara no hi ha els preus establerts? Quin nom tindrà l’escola bressol? Esperem
que l’equip de govern ens respongui a aquestes qüestions.
Pel que fa a les quotes a pagar –conclou la Sra. Vinyets-, a banda de destinar
una part de la sobredimensionada partida de costos en la gestió de recursos
humans a reduir les quotes familiars per alumne, des de la CUP apostem per
abaratir l’accés a l’escola bressol municipal tot emprant la partida de beques
presents en els pressupostos aprovats recentment. Cal recordar que els diners
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d’aquestes beques procedeixen de la retallada dels sous dels polítics que la CUP
va aconseguir a l’inici de la present legislatura i que s’havien de destinar a
finalitats educatives.
Intervé de nou el Sr. Cuminal i diu que, després d’aquest grapat de dubtes
expressats pels grups municipals del PSC i de la CUP, voldria en primer lloc fer el
que abans s’ha oblidat de fer i que és, en nom de tot l’equip de govern, agrair i
reconèixer la gran feina que han fet els tècnics de l’ajuntament que han
intervingut en aquest tema (els tècnics de Cultura, els de Comunitat, els
d’Economia...). I si aquest nou servei genera molts dubtes és perquè es tracta
d’un projecte molt complex, amb molts estudis al darrera. No podré respondre
ara –continua- a totes les preguntes que s’han formulat degut, precisament, a
aquesta gran complexitat. De fet, el que portem avui al Ple és l’aprovació inicial
del projecte d’establiment del servei i, a partir d’aquí, s’obrirà un termini legal
d’exposició pública del document abans de la seva aprovació definitiva. La
voluntat de l’equip de govern (només faltaria!) és asseure’ns i parlar
tranquil·lament amb tots els grups municipals per mirar de definir entre tots com
ha de ser l’escola bressol municipal.
A la pàgina 56 del projecte d’establiment, l’article 2 del Reglament de règim
intern diu que “El present reglament regula l’organització i el funcionament del
centre per la petita infància i família <<Nom>>...”, amb la paraula nom entre
claudàtors. Normalment això podria significar dues coses: o que algú s’ha
despistat o que aquest document no està tancat. La voluntat de l’equip de
govern és que, d’aquí a l’aprovació definitiva, hem de ser capaços de donar
resposta a tot el que s’ha dit, i entre tots plegats hem d’escollir un nom per a la
nostra escola bressol que ens agradi i del que n’estiguem ben orgullosos. Per
últim, voldria dir que inicialment des de l’equip de govern ens vam plantejar les
“debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats” (DAFO) de les dues opcions (la
gestió directa i la indirecta), sense més objectiu que generar debat i entre tots
analitzar quina opció seria la més profitosa per a l’escola i per al poble. A la vista
d’aquest estudi, hem optat per gestionar el servei de manera directa des de
l’ajuntament.
Pren de nou la paraula la Sra. Miracle i diu que, respecte de l’elecció del nom de
l’escola, a nosaltres ens agradaria que hi participés també el Consell Escolar
Municipal, on hi ha representada tota la comunitat educativa de Sant Celoni i la
Batllòria i les diferents formacions polítiques amb representació municipal. I si
d’aquí no en sortís cap nom, que es busqués la manera de fer participar la gent
en aquesta elecció.
La Sra. Vinyets diu que el Sr. Cuminal no ha contestat totes les preguntes que se
li han formulat. Us les farem arribar per escrit –diu- i ens les acabeu de
concretar.
El Sr. Cuminal respon que, tal com ha expressat quan ha parlat del nom de
l’escola, la idea de l’equip de govern és poder parlar amb la resta de grups
municipals de tot el que respecta a la nova escola bressol, amb el suport tècnic
necessari, i acabar de definir entre tots com volem que sigui el servei. També
pensàvem portar al Consell Escolar Municipal –diu- alguna proposta sobre el nom
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del centre. Pel fet que l’edifici està al costat de la riera del Pertegàs i que els
usuaris seran nens i nenes molt petits, hem demanat a alguns tècnics de la casa
que pensin en algun nom d’ocells de ribera, característics de la zona, que puguin
resultar atractius o divertits, i entre tots haurem de decidir. El fet que ho hàgim
deixat obert en el projecte d’establiment del servei reflecteix la voluntat d’estar
disposats a parlar absolutament de tot, amb l’objectiu que en temes d’educació
tots siguem prou responsables, que les decisions siguin compartides per tothom i
que esdevinguin un motiu d’orgull per al municipi.
La Sra. Miracle conclou dient que des del grup municipal socialista passaran per
escrit a l’equip de govern la relació de tots aquells punts que volen que es
tinguin en consideració en l’aprovació definitiva del projecte d’establiment del
servei.
Després d’aquestes intervencions i atès que
L’estudi La infància de 0-3 anys al Baix Montseny. Reflexions per a l’actuació
municipal, realitzat el maig de 2001 remarca que:
•

Sant Celoni i el seu entorn ampli, identificat com a Baix Montseny, experimenta
un procés de creixement demogràfic destacable en relació amb el conjunt de la
Regió Metropolitana de Barcelona. Es preveu el manteniment d’aquesta
tendència i, per tant, disposar de serveis del tipus que parlem serà determinant
perquè les persones es decideixin a viure en un o altre lloc.

•

La percepció manifestada pels ciutadans al voltant de la necessitat de millorar
l'oferta de serveis públics educatius no ofereix cap dubte respecte la seva
idoneïtat.

•

L’Escola bressol és un servei essencial per garantir la plena incorporació de la
dona al mercat de treball remunerat. Els centres privats donen un servei molt
important però, ateses les característiques que requereix l’educació 0-3 (ràtios
infants – mestres, especialment) és molt difícil oferir la prestació a preus
assequibles per a moltes famílies. L’aportació pública es fa des d’aquesta
perspectiva, indispensable.

La ubicació inicial de l’edifici va plantejar diferents dificultats, ja que van
aparèixer testimonis arqueològics en les rases efectuades al solar on s’havia de
construir el centre, que feien convenient una excavació en extensió. Els resultats
de les excavacions podien condicionar la fonamentació i l’estructura de l’obra.
Amb una nova ubicació i portats a terme els tràmits necessaris per a l’aprovació
del projecte tècnic i l’execució de les obres en ell definides, estant previst que es
disposi de l’edifici en condicions d’ús al setembre de 2008 és necessari procedir a
definir el servei que sobre la seva base ha de prestar-se.
Als efectes, des de l’Àrea de Cultura, amb participació d’altres àrees, s’ha
redactat el projecte d’establiment del servei públic que es coneixerà com a
“Centre d’atenció a la petita infància i família – Escola bressol municipal” que
engloba diverses modalitats:
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-

Servei d’Escola bressol municipal
Altres serveis d’atenció a la petita infància i família

Atès allò establert als articles 246 i següents del Decret Legislatiu 2/2003 pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) i l’article 153 i següents del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals i a la vista de
l’expedient instruït a l’efecte.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte d’establiment del servei públic “Centre d’atenció
a la petita infància i família – Escola bressol municipal”.
2. Exposar al públic aquest acord juntament amb el projecte d’establiment del
servei i la resta de l’expedient per un termini de 30 dies, a comptar des de
l’endemà de la darrera inserció dels anuncis corresponents al Butlletí oficial de la
Província, Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i tauler d'edictes de la
corporació, als efectes de que tot aquell que estigui interessat pugui presentar
quantes al·legacions i suggeriments consideri escaients.
3. Donar audiència per igual termini a tot aquell que ostenti la condició
d’interessat, amb notificació personal d’aquest acord.
4. Determinar que, en cas que no es presenti cap al·legació, s’entendrà aquest
acord pres definitivament, així com definitivament aprovat el projecte d’establiment
del servei.
5. Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar quanta
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.
5. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA NOMENCLATURA
NUMERACIÓ DE NOUS CARRERS A LA ZONA DE CAN PÀMIES.

I

Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que en aquest punt de l’ordre del dia es
proposa donar nom a tres carrers de nova obertura, situats a la zona de Can
Pàmies. Els noms proposats són: La baixada del vapor (en referència a la
primera fàbrica de Can Gramunt, que data de 1907, i en homenatge a les
persones que hi van treballar, bàsicament dones, que baixaven pel carrer
Indústria i que treballaven amb màquines de vapor). Es proposa donar aquest
nom al carrer de vianants que va des de la carretera C-35 fins a la ribera de la
Tordera; un altre dels noms proposats és la Travessera de Can Pàmies (per no
confondre amb el carrer de Can Pàmies a la Batllòria) que seria el carrer que,
paral·lelament a la carretera C-35, travessa tota la zona de l’antiga fàbrica de
Can Gramunt (que més endavant va passar a ser Can Pàmies) i on es conserven
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les dues xemeneies. I, finalment, el vial que transcorre paral·lel a la Tordera es
proposta que es nomeni carrer de Can Draper, en reconeixement a la casa pairal
que hi ha a l’altre costat de la riera i que ha estat punt de referència per molts
celonins pels diversos ponts i passeres que al llarg de la història les riuades s’han
endut i s’han hagut d’anar reposant.
Intervé el Sr. Castaño i diu que, d’entrada, creu que s’ha d’agrair la feina dels
tècnics a l’hora de recollir fets de la història de Sant Celoni i traslladar-los als
nous carrers del municipi. El nostre vot –diu- serà afirmatiu, però ens agradaria
que, si no s’ha fet abans, es comuniqui aquest acord a l’Associació de veïns del
Molí Paperer, que es el barri que està a tocar d’aquests carrers de nova obertura,
per tal que en tinguin coneixement.
El Sr. Ventura diu que des de la CUP també veuen favorablement aquesta
proposta de noms de carrers.
El Sr. alcalde indica que, com és lògic, un cop aprovada la proposta pel Ple es
comunicarà i se’n donarà coneixement a l’Associació de veïns del Molí Paperer.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de la nova nomenclatura de carrers de
la zona de Can Pàmies de nova obertura, arran del desenvolupament del Pla de
millora urbana de la zona industrial.
Per resolució de l’Alcaldia de data 9 de maig de 2007 es va aprovar
definitivament el projecte d’urbanització de la zona industrial de transformació a
l’àmbit de la UASU-45 Can Pàmies, promogut per Landscape Proingu SL.
El projecte d’urbanització esmentat disposa l’obertura de dos carrers, entre el
carrer Indústria i el carrer del Pont Vellet, i un pas de vianants que passa entre
el vial paral·lel a la carretera C-35 fins al final de la nova zona.
En base als antecedents històrics i toponímics, es proposen per als nous carrers
urbanitzats les denominacions de Baixada del Vapor, Travessera de Can Pàmies i
carrer de Can Draper.
El tècnic de cultura en el seu informe de data 5 de maig de 2008 fonamenta
cadascuna de les denominacions:
•

La Baixada del Vapor: és el pas de vianants que va des de la carretera C35 a l’àrea de ribera de la Tordera passant per les xemeneies de l’antiga
fàbrica. Era el nom popular que designava l’actual carrer Indústria, camí
d’accés normal a la fàbrica de Can Gramunt, primera fàbrica tèxtil
celonina que accionava els telers amb una màquina de vapor; la indústria
es coneixia popularment com el Vapor.

•

La Travessera de Can Pàmies: es proposa anomenar-lo travessera perquè
és un carrer que travessa tot l’espai de la desapareguda fàbrica de Can
Pàmies i per diferenciar-lo del carrer de Can Pàmies de la Batllòria.
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•

El carrer de Can Draper: és el vial que correspon a la continuació del
carrer Rec del molí i es proposa anomenar-lo carrer de Can Draper, per la
casa de pagès que hi ha a l’altre costat de la Tordera.

Les obres d’urbanització han generat la necessitat de procedir a la nomenclatura
i numeració dels nous carrers de la zona Can Pàmies, i numeració del vial
paral·lel C-35 comprès a la zona, que són els següents:





Baixada del Vapor.
Travessera de Can Pàmies, números parells i senars de l’1 al 25, ambdós
inclosos.
Carrer de Can Draper, números senars de l’1 al 25, ambdós inclosos.
Vial paral·lel, números parells del 64 al 88, ambdós inclosos.

Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment la nomenclatura i nova numeració de diversos carrers a Sant
Celoni:





Baixada del Vapor.
Travessera de Can Pàmies, números parells i senars de l’1 al 25, ambdós
inclosos.
Carrer de Can Draper, números senars de l’1 al 25, ambdós inclosos.
Vial paral·lel, números parells del 64 al 88, ambdós inclosos.

La situació geogràfica concreta de cada un dels carrers es grafia en el plànol que
obra a l’expedient, del qual aquest acord en porta causa i que s’arxiva amb la
corresponent diligència d’aprovació.
2. Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de vint dies mitjançant edicte al
Butlletí oficial de la Província, al tauler d’edictes municipal i a les persones
propietàries de finques en aquests carrers, a l’efecte de que qualsevol persona
interessada pugui presentar les observacions o suggeriments que consideri
convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest període de temps no s’ha
formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial quedaria aprovat
definitivament, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa.
3. Aprovat definitivament l’expedient, comunicar l’acord als propietaris afectats, a
Correus i Telègrafs, Policia Local, Mossos d’Esquadra, Prefectura Provincial de
Tràfic, Delegació d’Hisenda, Registre de la Propietat, Departament d’Estadística i
Població de la Diputació de Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya,
companyies de serveis com ara Fecsa-Enher o Sorea, així com a la resta d’entitats,
agrupacions locals i institucions interessades.
4. Facultar el Sr. alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.
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6. RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ
INTERPOSATS CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CANVI
DE MODALITAT D’ACTUACIÓ DEL POLÍGON 1 DEL PLA ESPECIAL DE
PROTECCIÓ I MILLORA DE BOSCOS DE MONTNEGRE.
El Sr. alcalde explica que, d’acord amb els informes jurídics emesos pels tècnics
municipals, es proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra
l’aprovació definitiva del canvi de modalitat d’actuació (de compensació a
cooperació) del polígon 1 del Pla especial de protecció i millora de Boscos del
Montnegre. Es tracta, doncs, d’una proposta essencialment tècnica.
Després d’aquesta intervenció i
Vist l’expedient instruït en relació als recursos de reposició interposats per la
senyora Carme Crosas Pascual i pel senyor Alex Cuadros Andreu en
representació de la seva mare Maria Isabel Andreu Moreno contra l’acord de Ple
d’aprovació definitiva del canvi de modalitat d’actuació del Polígon 1 del Pla
especial de protecció i millora de Boscos del Montnegre.
El 22.09.05 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar
definitivament el Pla especial de protecció i millora de Boscos del Montnegre,
delimitant dos polígons d’actuació per facilitar-ne la seva gestió urbanística.
El dia 16.04.07 la Junta de compensació de Boscos del Montnegre va presentar
un escrit sol·licitant el canvi de sistema d’actuació del polígon 1 i per resolució de
l’Alcaldia de 04.05.07 es va aprovar inicialment el canvi de modalitat d’actuació
del polígon 1, per passar-lo de sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació al sistema de reparcel·.lació en la modalitat de cooperació.
Per acord de Ple del dia 11.02.08 es va aprovar definitivament aquest canvi de
modalitat d’actuació del polígon número 1, amb l’objectiu de procedir a la
urbanització i reurbanització de l‘àmbit, amb càrrec als propietaris, amb el
benentès que calia inscriure la càrrega de la urbanització de les finques en el
Registre de la propietat i fent constar que aquesta aprovació definitiva de canvi
de modalitat suposava la dissolució de la Junta de compensació.
La senyora Carme Crosas Pascual en data 31.03.08 va presentar recurs de
reposició contra la dissolució de la junta de compensació i el dia 21.04.08 el
senyor Alex Cuadros Andreu va presentar recurs, en nom i representació de
Maria Isabel Andreu Moreno, sol·licitant que es reconegui el seu terreny com a
part de la urbanització Boscos del Montnegre i que s’inclogui en el Pla especial
aprovat.
Pel que fa al recurs de la senyora Carme Crosas Pascual envers la dissolució de
la Junta de compensació, l’article 125.3 del Decret Legislatiu 1/2005 estableix
que en la modalitat de compensació bàsica, una Junta de compensació es pot
dissoldre si ha complert les seves obligacions i ha lliurat les obres d’urbanització,
de conformitat amb el projecte aprovat i l’administració competent ha rebut els
terrenys de cessió obligatòria i gratuïta.
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En aquest cas el Ple de l’ajuntament en sessió de 11.02.08 va acordar aprovar
definitivament el canvi de sistema d’actuació del polígon 1 del Pla especial de
protecció i millora de Boscos de Montnegre, el que va comportar com a
conseqüència la dissolució de la Junta de compensació Boscos de Montnegre atès
que el canvi de sistema d’actuació, de compensació a cooperació, deixava sense
objecte l’entitat de referència.
En aquest cas el canvi de sistema d’actuació aprovat per la corporació municipal,
de compensació a cooperació, del polígon 1 del Pla especial de protecció i millora
de Boscos de Montnegre implica la desaparició de l’objecte de la Junta de
compensació Boscos del Montnegre.
Atès que no es una discussió de compliment de quòrum necessari, sinó que
l’acord del canvi de sistema ha deixat sense objecte la referida Junta de
compensació.
Atès allò establert a la jurisprudència, Sentència del Tribunal Suprem, Sala
Tercera, del Contenciós Administratiu, Secció 5a, Sentència de 12 juny 2003 i
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala del Contenciós
Administratiu, Secció 1a, Sentència de 22 juny 2007.
L’aprovació definitiva del canvi de sistema ha suposat de fet la dissolució de la
Junta de compensació, ja que aquesta entitat no està prevista en el sistema de
cooperació.
En aquest mateix sentit ho ha resolt el Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores de la Direcció General d’Urbanisme de forma que inscriu la
dissolució de la Junta de compensació Boscos del Montnegre el 25.03.08 amb el
número d’assentament 2.797, del tom 23, del Llibre bàsic del Registre d’entitats
urbanístiques col·laboradores.
També la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 27.03.08
va adoptar l’acord de donar-se per assabentada de l’aprovació definitiva del
canvi de modalitat d’actuació del polígon 1 delimitat en el Pla especial de
protecció i millora de Boscos de Montnegre, per passar-lo de reparcel·lació en la
modalitat de compensació al sistema de reparcel·lació en la modalitat de
cooperació.
Cal tenir en compte que no s’han lliurat les obres ni s’han fet les cessions de les
obres d’urbanització a favor de l’administració, ni és aplicable la dissolució
establerta als articles 125.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i
195 del Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya sinó que és el canvi de
sistema sol·licitat i acordat per unanimitat del Ple el que deixa sense objecte la
Junta.
Dins l’àmbit urbanístic l’Ajuntament assumeix el rol de cooperació i en tot cas
l’òrgan de liquidació només restarà pel pagament dels deutes i cobrament
d’ingressos pendents i per a la distribució del romanent, si s’escau.
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Atès que s’ha donat compliment a allò establert a la normativa urbanística en
quant a canvi de sistema d’actuació, es proposa la desestimació del referit recurs
de reposició.
En relació al recurs de reposició presentat per Àlex Cuadros Andreu cal
assenyalar que el Pla general d’ordenació urbana de Sant Celoni aprovat l’any
1983 preveia a l’article 151 de les normes urbanístiques l’obligatorietat de
redactar un Pla especial de protecció i millora de Boscos del Montnegre, el qual
va ser suspès per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 18.06.86
fins a la presentació d’un text refós que incorporés diferents prescripcions.
En el Pla general d’ordenació de Sant Celoni, aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18.06.97 la finca propietat dels
al·legants, es classifica com sòl no urbanitzable, clau 19 sòl de valor forestal i en
cap cas està inclosa dins l’àmbit del polígon 1 del Pla especial aprovat.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar en sessió de
22.09.05 el Pla especial de protecció i millora.
En aquest cas, la sol·licitud de modificació del Pla especial per incloure aquest
terreny en l’àmbit de la urbanització Boscos de Montnegre suposaria la
modificació del Pla general, tota vegada que provoca classificar com a sòl urbà
terrenys que actualment el Pla general classifica com a sòl no urbanitzable,
d’especial protecció.
L’article 32 del Decret Legislatiu 1/2005, classifica el sòl no urbanitzable no com
a concepte residual sinó com aquells terrenys que el Pla d’ordenació municipal
considera necessari classificar-los amb l’objectiu de garantir la utilització racional
del territori i la qualitat de vida, d’acord amb el model de desenvolupament
urbanístic sostenible definit a l’article 3.
Segons l’article 207 de la normativa urbanística aquest sòl de valor forestal
comprèn els terrenys ocupats per espècies arbòries, arbustives, de matolls o
d’herbes i que s’han de preservar pel manteniment del seu valors paisatgístics,
biològics i econòmics.
Les edificacions preexistents estan emplaçades en sòl no urbanitzable, per la
qual cosa tindran el tractament d’edificacions preexistents en sòl no urbanitzable
segons allò establert a la legislació urbanística vigent.
En quant al reconeixement pel Pla especial de l’existència del camí que dóna
accés a la finca, no procedeix tota vegada que tant la finca com el camí es
troben fora de l’àmbit del Pla especial, per la qual cosa es proposa també
desestimar aquest recurs de reposició.
Atès el que disposen els articles 116
règim jurídic de les administracions
comú, i 52.2.r. del Decret Legislatiu
Text refós de la Llei municipal i de
competència del Ple.

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
públiques i del procediment administratiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
règim local de Catalunya, en relació a la
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Vist l’informe emès pel tècnic d’administració general.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Desestimar els recursos de reposició presentats per part de la senyora Carme
Crosas Pascual i pel senyor Alex Cuadros Andreu en representació de la senyora
M. Isabel Andreu Moreno, contra l’acord del Ple de 11.02.08 d’aprovació
definitiva del canvi de modalitat d’actuació del Polígon 1 del Pla especial de
protecció i millora de Boscos del Montnegre, atesos els motius esgrimits al cos
de la present.
2. Notificar aquesta resolució a la senyora Carme Crosas Pascual i al senyor Alex
Cuadros Andreu, en representació de la seva mare Maria Isabel Andreu Moreno
pel seu coneixement i efectes, i amb indicació dels recursos a què tinguin dret.
7. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ RELATIVA AL PONT SOBRE EL RIU LA
TORDERA AL NUCLI DE LA BATLLÒRIA, PROMOGUDA PER L’AJUNTAMENT
DE SANT CELONI.
Intervé el Sr. alcalde i explica que en aquest punt es proposa una modificació
puntual del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) per traslladar l’emplaçament
del pont sobre la Tordera a la Batllòria, d’acord amb la proposta feta per l’equip
tècnic a qui s’ha encarregat la redacció del projecte. Per tota una sèrie de
consideracions tècniques, els enginyers han suggerit una ubicació per al pont
diferent a la que es preveia en el planejament urbanístic, bàsicament perquè es
tracta d’una zona més estreta i així la longitud del pont serà menor, la qual cosa
facilitarà el procés constructiu. Al mateix temps, la modificació puntual del PGOU
proposada preveu una reserva dels espais necessàris per a la construcció del vial
que ha de comunicar el nucli de la Batllòria amb el pont.
El Sr. Capote diu que el vot del seu grup serà favorable a la proposta. Aquest és
un tema –diu- del que en venim parlant des de fa 3 ò 4 anys i que ha estat molt
debatut en el Consell de Poble de la Batllòria; amb l’emplaçament anterior del
pont sembla que hi havia algun problema amb un propietari per causa d’una
expropiació que havia de fer-se. Si aquesta modificació del PGO ha de comportar
que els tràmits vagin més ràpids, millor per a tothom.
El Sr. Ventura diu que el vot de la CUP també serà favorable perquè d’aquesta
manera finalment es podrà construir aquest pont per travessar la Tordera que
els veïns de la Batllòria vénen demanant històricament. A més, tal com diuen els
informes tècnics pensem que aquest canvi d’ubicació millorarà l’accés al pont.
Esperem, doncs, -diu- que amb aquesta modificació del planejament s’agilitzi la
construcció del pont, que està aturada per aquest motiu, i que finalment la gent
de la Batllòria pugui travessar la riera de manera digna (actualment només
poden passar per les pedres o per passeres il·legals).
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Després d’aquestes intervencions i atès que
El Pla general municipal d’ordenació de Sant Celoni aprovat l’any 1997
contempla la implantació d’un únic pont a la Batllòria, a la prolongació del carrer
Breda, entre els sectors P-4 i NP-20 establert com a actuació número 17 en el
programa d’actuació a càrrec l’Agència Catalana de l’Aigua, amb l’objecte de
garantir l’accés al Montnegre des del nucli de la Batllòria.
L’any 2007 l’ajuntament de Sant Celoni va acordar promoure la construcció
d’aquesta infraestructura viària, per la qual cosa té en tràmit l’aprovació del
projecte d’execució d’un pont sobre el riu Tordera a la Batllòria ubicat a
continuació de l’actual camp de futbol, atesa una anàlisi d’alternatives que
aconsellaven aquest emplaçament segons els condicionants d’inundabilitat, de
viari i d’afecció al medi natural.
L’objecte de la present modificació puntual és traslladar la ubicació del pont
prevista en el planejament general vigent, plantejant-lo com una infraestructura
a ubicar al costat del camp de futbol, connectant el camí del marge esquerra de
la Tordera amb el camí existent al marge dret, paral·lel a l’autopista AP-7, on
existeix un pas sota la mateixa autopista i que permet seguir l’itinerari més curt
cap al Montnegre.
Aquest emplaçament compleix els condicionants hidràulics i de vialitat, de forma
que en altres punts el calat és inferior i l’amplada augmenta molt
significativament obligant a la realització d’una estructura de grans dimensions,
amb diverses piles, generant un impacte ambiental molt superior a l’estructura
projectada amb una única pila central.
En base a les plantes per inundabilitat l’emplaçament proposat permet travessar
la Tordera amb una infraestrucura més adient i aconseguir l’itinerari més curt
cap al Montnegre, des del centre de la Batllòria, potenciant-hi el seu accés a peu
i en bicicleta, de forma que la modificació té per objectiu fer coincidir
l’emplaçament del futur pont amb les previsions i planejaments urbanístics,
situant-lo en el punt més idoni segons aquests estudis realitzats.
La modificació efectua un ajust dels límits dels sistemes viari i d’equipaments per
garantir la continuïtat del traçat viari que permet resoldre la connectivitat del
futur pont i el nucli urbà de la Batllòria, sense que l’equipament perdi
funcionalitat.
L’article 120 de la normativa urbanística del Pla general d’ordenació municipal de
Sant Celoni assenyala que el destí del sòl qualificat com a sistema el determina
l’ús existent i es justifica el manteniment de la seva superfície i la seva
funcionalitat atès que l’ús d’equipament es desenvolupa dins del recinte delimitat
per l’actual tanca i s’incorpora exclusivament el camí consolidat que transcorre
paral·lel i exterior a l’equipament.
Pel que fa a la localització en el territori, la modificació puntual estableix una
millora substancial en relació a les determinacions del planejament vigent pel
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que respecte a la localització de la infraestructura proposada, en base als criteris
d’impacte ambiental, d’inundabilitat, d’economia i de mobilitat.
Segons l’article 83 de la Llei d’urbanisme, correspon a l’ajuntament l’aprovació
inicial i un cop s’ha acordat, s’ha de posar a informació pública pel termini d’un
mes.
De conformitat amb els articles 59 del text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya (TRLUC) i 84 del Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya
(RLUC), la proposta de modificació del Pla general integra la memòria descriptiva
i justificativa, els plànols de situació i d’ordenació, l’agenda i avaluació
econòmica i financera, l’informe mediambiental i l’estudi d’avaluació de la
mobilitat generada.
Segons l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’aprovació inicial
del planejament general del municipi correspon al Ple.
D’acord amb allò que estableix la disposició transitòria sisena de la Llei
d’urbanisme, la present proposta de modificació puntual no es troba subjecta al
tràmit d’avaluació ambiental.
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més
llarg.
També simultàniament s’ha de concedir audiència als ajuntaments afectats
l’àmbit territorial dels quals confini amb el municipi que és objecte del pla.
D’acord amb el què disposa la Disposició transitòria 8a del TRLUC, la normativa
urbanística del Pla general va ser publicada al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya número 4.459, de data 31 d’agost de 2005.
Vistos el informes favorables obrants a l’expedient de l’arquitecte, enginyer,
tècnica de medi ambient i tècnic d’administració general municipals.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment la modificació puntual de la revisió del Pla general
municipal d’ordenació, promoguda per l’ajuntament de Sant Celoni, relativa al
pont sobre el riu la Tordera al nucli de La Batllòria.
2. Disposar l’inici del tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, a comptar
des de la darrera de les publicacions del corresponent anunci al Butlletí oficial de
la província, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels diaris de
més divulgació en l’àmbit municipal.
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Durant aquest termini, comptador a partir del dia següent al de la publicació de
l’edicte en l’última de les publicacions del Butlletí o Diari oficial, l’expedient
romandrà de manifest a l’Àrea d’Entorn d’aquest ajuntament (C/ Bruc, 26 de
Sant Celoni) i els interessats podran formular, per escrit, les reclamacions i
suggeriments que considerin procedents.
3. Sol·licitar, de forma simultània a la informació pública, l’emissió d’informes als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes llevat que una disposició n’autoritzi un de més
llarg.
4. Comunicar l’aprovació inicial als ajuntaments dels municipis limítrofes als
efectes d’audiència pel termini d’un mes.
8. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ A CAN XARANDO, PROMOGUDA PER
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.
El Sr. alcalde explica que l’objectiu d’aquesta modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana és preservar una part del patrimoni històric de la nostra vila,
en concret del barri de la Força. Els qui coneixeu bé Sant Celoni –diu- sabeu que
a la plaça Josep Alfaras, entre les finques de Can Xarando i de Ca l’Aymar, hi ha
la torre més ben conservada de l’antiga muralla de Sant Celoni. Fins ara el PGOU
permetia en aquesta zona una edificació de planta baixa i dos pisos. Amb la
modificació urbanística que es porta a aprovació, consensuada amb la propietat,
es proposa tirar enrere la línia d’edificació respecte de la muralla, deixant una
zona verda privada a banda i banda de la torre, amb la idea de poder recuperar
en el futur aquesta part del nostre patrimoni i preservar la seva visió des de
l’exterior, evitant que mai es pugui construir cap edificació que tapi aquesta part
de la muralla. Es preveu una cessió de terreny gratuïta a l’ajuntament i la resta
de finca queda qualificada com a espai verd privat i, per tant, mai s’hi podrà
edificar.
El Sr. Ventura diu que el grup municipal de la CUP considera que es tracta d’una
bona iniciativa, tal com s’està fent també al carrer de les Valls amb la
restauració per part de l’ajuntament d’una altra de les torres de l’antiga muralla
de la Força de Sant Celoni. Es tracta, en definitiva, de recuperar el patrimoni
local i la història de Sant Celoni.
Després d’aquestes intervencions i
Vista la proposta de modificació puntual del Pla general d’ordenació promoguda
per l’ajuntament de Sant Celoni a Can Xarando, dins la zona de nucli antic de
Sant Celoni.
L’àmbit de la modificació puntual correspon a la parcel·la que dóna front al carrer
Major 203, a la Plaça Josep Alfaras 3 i al carrer Les Valls, coneguda amb el
sobrenom de Can Xarando i propietat de Montserrat, Miquel i Joan Deulofeu
Hortal.
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El sòl objecte d’aquesta modificació està qualificat de nucli antic, clau zona 1
dins del sòl urbà consolidat segons el Pla general vigent, aprovat definitivament
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de juny de 1997 i
amb la seva normativa urbanística publicada al DOGC número 4.459 de data 31
d’agost de 2.005.
L’àmbit d’actuació es troba dins el recinte emmurallat de Sant Celoni, conegut
com la Força, la muralla i les torres del qual han estat declarades bé cultural
d’interès nacional, per la disposició 1.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català.
L’article 9 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que el planejament ha de preservar el
patrimoni cultural i la identitat dels municipis i ha d’incorporar les prescripcions
adequades perquè les noves construccions no comportin un demèrit per als
edificis o restes de caràcter històric o artístic existents al seu entorn.
L’article 3 del Decret 305/2006 estableix dins el concepte de desenvolupament
urbanístic sostenible, la protecció del patrimoni cultural mitjançant la
conservació, recuperació i millora dels immobles que l’integren, dels espais
urbans rellevants, dels elements i tipologies arquitectònics singulars i dels
paisatges de valor cultural i històric.
L’article 33 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català,
contempla la modificació del planejament com a garantia perquè aquest s’ajusti
a l’aprovació del bé d’interès nacional.
La modificació puntual té per objecte la modificació de les condicions d’ordenació
de l’edificació per a la preservació de les restes de la muralla.
La modificació preveu una reculada de la nova edificació a partir de l’ajust de la
profunditat edificable i modifica la volumetria eliminant el cos edificable de PB+2
previst al Pla general per potenciar l’element patrimonial de la torre mitjançant
la preservació d’edificació d’aquest sòl, reforçat a la vegada amb la cessió
gratuïta de 22,45 m2 del seu entorn a favor de l’ajuntament de Sant Celoni.
La memòria de la modificació puntual compleix amb allò establert als articles
94.5 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC) i 118 del
Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya (RLUC) i justifica adequadament
la conveniència i necessitat de formular i tramitar aquest instrument de
planejament, als efectes de reordenar les condicions d’edificació i assegurar la
reserva de sòl adient per a la preservació dels elements patrimonials situats dins
l’àmbit considerat.
També es justifica que no li és d’aplicació la cessió d’espais lliures i equipaments
que determina l’article 94 del TRLUC, atès que la modificació d’ordenació de
l‘edificació per fer compatibles l’edificació prevista amb la preservació del
patrimoni cultural no comporta cap increment de sostre, ni augment de densitat,
ni tampoc la transformació global dels usos previstos.
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Tampoc hi ha deure de cessió de sòl corresponent al 10% d’aprofitament
urbanístic segons allò establert a l’article 40.2 del RLUC, ni exigència de reserves
d’habitatge protegit atesa la inexistència de sostre residencial de nova
implantació.
Segons l’article 83 del TRLUC correspon a l’ajuntament l’aprovació inicial i un cop
s’ha acordat, s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes.
Segons l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’aprovació inicial
del planejament general del municipi correspon al Ple.
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més
llarg.
Segons l’article 33 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català i l’article 35 del
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni,
requereix d’informe favorable del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
També simultàniament s’ha de concedir audiència als ajuntaments afectats
l’àmbit territorial dels quals confini amb el municipi que és objecte del
planejament.
Vistos el informes favorables obrants a l’expedient de l’arquitecte, tècnica de
medi ambient, tècnic de cultura i tècnic d’administració general municipals.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment la modificació puntual de la revisió del Pla general
municipal d’ordenació, promoguda per l’ajuntament de Sant Celoni, relativa a
Can Xarando, zona del nucli antic de Sant Celoni.
2. Disposar l’inici del tràmit d’informació pública per un termini d’un mes, a
comptar des de la darrera de les publicacions del corresponent anunci al Butlletí
oficial de la Província, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels
diaris de més divulgació en l’àmbit municipal.
Durant aquest termini, a comptar a partir del dia següent al de la publicació de
l’edicte en l’última de les publicacions del Butlletí o Diari oficial, l’expedient
romandrà de manifest a l’Àrea d’Entorn d’aquest Ajuntament (C/ Bruc, 26 de
Sant Celoni) i els interessats podran formular, per escrit, les reclamacions i
suggeriments que considerin procedents.
3. Sol·licitar, de forma simultània a la informació pública, l’emissió d’informes als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han
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d’emetre en el termini d’un mes llevat que una disposició n’autoritzi un de més
llarg.
4. Comunicar l’aprovació inicial als ajuntaments dels municipis limítrofes als
efectes d’audiència pel termini d’un mes.
9. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ PROMOGUDA PER L’ENTITAT COPERFIL
GROUP SA EN L’ÀMBIT DE LA UASU-42.
Intervé el Sr. alcalde i explica que la Unitat d’actuació en sòl urbà (UASU) 42
inclou tot l’àmbit del centre comercial “Altrium”, que s’està construint a l’entrada
de Sant Celoni. Aquesta modificació del PGOU preveu una correcció de la línia
d’edificació respecte de la carretera C-35 per permetre una ocupació sota rasant
del 100% de la parcel·la, però mantenint els gàlibs fixats pel Pla de millora
urbana a les plantes sobre rasant. D’altra banda, aquesta modificació urbanística
permetrà que es pugui incorporar una coberta fotovoltaïca entre els dos edificis
que conformen el centre comercial. Ambdues actuacions fan incrementar el
sostre edificable de la UASU. Els serveis tècnics municipals han valorat que
l’aprofitament d’aquest increment de sostre (i de les zones verdes que li
corresponen) ascendeix a la quantitat de 60.000 €. Ja que en aquest polígon
l’aprofitament no es pot recuperar en forma de sòl, la llei permet que es pugui
fer una compensació econòmica. A més, els promotors del centre comercial han
adquirit el compromís de construir una passera sobre la Tordera per a bicicletes i
vianants.
El Sr. Capote diu que la primera notícia que el grup municipal socialista va tenir
sobre aquest tema va ser a la Comissió informativa. Sense voler entrar en
victimismes ni estratègies polítiques –diu- jo demanaria que aquest punt quedés
sobre la taula. En el poc temps que hem tingut per estudiar l’expedient, no hem
disposat de prou elements per veure si l’increment de sostre que contempla
aquesta modificació del PGOU està ben valorat o no. I, per no veure’ns obligats a
votar en contra, demanem la retirada d’aquest punt. Pensem que, per pròpia
responsabilitat política, abans d’incloure un tema tan important com aquest a les
Comissions informatives, el govern municipal de CiU n’havia d’haver parlat amb
el grup majoritari a l’ajuntament. Quan jo era regidor de l’Àrea d’Entorn, abans
de les Comissions informatives, sempre em reunia amb el Sr. Emili Bosch
(regidor del grup municipal de CiU en l’anterior legislatura) per explicar-li i
comentar els temes més rellevants que es volien portar al Ple. I ho fèiem així
malgrat governar amb majoria absoluta. Per tant, nosaltres demanem ara el
mateix tracte: quan hi hagi temes complexos com aquest, i atesa la composició
política de l’ajuntament de Sant Celoni, volem que se’ns convoqui per parlar-ne
abans d’incloure’ls a la Comissió informativa. Si no ho feu així, cada vegada que
nosaltres no disposem d’informació prèvia, i per sentit de la responsabilitat, hi
votarem en contra. En aquest punt que ara es proposa, si no el deixeu sobre la
taula, el grup municipal del PSC hi votarà en contra.
El Sr. alcalde diu que li sorprenen les paraules del Sr. Capote. Si això és el que
pensava –li diu-, ho podia haver comunicat quan es va parlar del tema a la
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Comissió informativa, que és el lloc idoni per manifestar els dubtes que puguin
sorgir sobre els punts que es volen portar al Ple. Vostè sap que el regidor
d’Entorn (i qualsevol regidor de l’equip de govern) està a la seva disposició per
reunir-se quan se li demani i per parlar del tema que es vulgui. Vostè i jo, per
exemple, hem establert reunions periòdiques per parlar del Consell de Poble de
la Batllòria. I no crec que cap regidor s’hagi negat a reunir-se amb vostè...
Simplement em sorprèn que a la Comissió informativa no haguéssiu manifestat
això, quan hauria estat un bon moment per replantejar-nos si portàvem
l’expedient al Ple o calia revisar-lo.
Pren la paraula el Sr. Ventura i diu que des de la CUP també han tingut poc
temps per estudiar la proposta de modificació puntual del PGOU en l’àmbit de la
UASU-42, però el posicionament del seu grup respecte del centre comercial
“Altrium” està molt clar des de fa temps. Ja en el seu moment –diu-, quan es va
posar sobre la taula la proposta de construir aquest centre comercial als afores
de Sant Celoni, des de la CUP (malgrat no tenir representació a l’ajuntament)
vam intentar influir per evitar la seva construcció a través d’una campanya des
del carrer. Més properament, quan es va portar al Ple l’emissió d’informe
favorable a la llicència comercial, els regidors de la CUP hi vam votar en contra.
Davant de la proposta que es porta avui a aprovació, ens posicionem en contra
perquè, com ja hem dit repetidament, des de la CUP no apostem per una oferta
d’oci d’aquest estil consumista, on només es mira el benefici. Pensem que aquest
centre comercial no ens oferirà el tipus d’oci que des de la CUP creiem s’ha de
donar als ciutadans de Sant Celoni.
D’altra banda, la modificació del planejament urbanístic que es proposa avui és
deguda a que el centre comercial no s’adequa a la primera modificació puntual
del PGOU que va ser aprovada expressament l’any 2006 per a aquest centre
comercial. És a dir, en el seu dia vam aprovar una modificació urbanística
adequada als paràmetres arquitectònics que havia de tenir el centre comercial, i
en aquest Ple es proposa una modificació d’aquella modificació perquè el centre
comercial s’ha desviat del que s’havia aprovat. Aquesta és una mostra evident
de les moltes irregularitats, tant arquitectòniques com urbanístiques, d’aquesta
actuació des de l’inici del projecte i fins el dia d’avui. A continuació relacionaré
alguna de les irregularitats que hem observat:
- En primer lloc –diu-, es van iniciar les obres sense el permís d’obres
corresponent.
- D’altra banda, tal com es va dir en el Ple monogràfic sobre l’Àrea Residencial
Estratègica (ARE) a Can Riera de l’Aigua, hem de tenir present que el centre
comercial “Altrium” està situat dins el radi d’afectació del Pla Seqtor. Sembla ser
que actualment hi ha problemes en l’atorgament d’alguna de les llicències
d’activitat econòmica sol·licitades perquè l’ús no s’adequa a la seva col·locació
dins el projecte de centre comercial.
- També és evident que la mobilitat a l’entrada de Ponent de Sant Celoni no està
solucionada, tot i les noves actuacions que es realitzaran. El pronòstic és que es
continuaran produint greus problemes de mobilitat en aquesta zona.
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- Avui es proposa la modificació d’una modificació del PGOU perquè aquest
centre comercial pateix dues irregularitats més: d’una banda s’ha produït un
increment de sostre i, per altra, la línia de l’edificació no compleix amb el marge
de seguretat que determina la normativa de carreteres. Creiem que si es
proposa aquesta modificació del planejament urbanístic és per justificar aquests
greus errors del projecte de construcció del centre comercial. L’ajuntament
permet que es justifiquin aquestes irregularitats mitjançant una nova modificació
del planejament urbanístic i, a canvi, els promotors accepten construir una nova
passera sobre la Tordera i aporten 60.000 € a l’ajuntament per l’excés de sostre
construït (que només faltaria que no ho paguessin!). Vist això, des de la CUP no
ens creiem que l’empresa promotora del centre comercial no tenia previst
construir el porxo causant de l’increment de sostre, que ara es justifica dient que
es volen instal·lar plaques fotovoltàiques. Pensem que la intenció inicial dels
promotors ja era construir el que han acabat construint, malgrat que no
s’adeqüés als paràmetres urbanístics.
Des de la CUP –conclou el Sr. Ventura- pensem que els polítics no ens hem de
dedicar a treure les castanyes del foc dels promotors privats. No hem de
justificar la seva mala gestió mitjançant modificacions urbanístiques, a canvi de
compensacions econòmiques o d’una passera sobre la Tordera. Des de la CUP
pensem que s’han de fer complir tots aquells acords aprovats al Ple i que des de
l’ajuntament s’ha de controlar que les obres s’adeqüin al planejament aprovat.
Davant de tot això, la nostra posició és contrària a aquesta nova modificació
urbanística de la UASU-42.
Intervé de nou el Sr. Capote i diu que torna a apel·lar a la responsabilitat de
l’equip de govern municipal. Si un govern és feble (com l’actual, format per 7
regidors) i no s’ha arribat al consens en un punt per falta de diàleg, el que
s’hauria de fer és deixar el tema sobre la taula i ens evitaríem haver de votar-hi
en contra. Ho dic per coherència i responsabilitat política de tots.
El Sr. alcalde insisteix en que, per coherència i per responsabilitat política, els
possibles dubtes s’havien d’haver plantejat durant la Comissió informativa, que
és l’òrgan que ens ofereix aquesta possibilitat. O, posteriorment, els regidors
socialistes es podien haver posat en contacte amb l’equip de govern.
El Sr. Capote diu que l’equip de govern havia d’haver-los convocat per parlar del
tema, tal com ell feia amb el Sr. Bosch, en comptes de governar amb aquesta
prepotència...
El Sr. alcalde respon que algun dels regidors que van ser a l’oposició en anteriors
legislatures podrien contestar a aquesta acusació de prepotència, tot recordant
com eren els governs municipals dels últims anys... Nosaltres entenem –diu- que
s’ha de regularitzar la situació del centre comercial “Altrium”, si no es vol que el
projecte quedi paralitzat. No compartim els criteris de la CUP respecte d’aquest
tipus d’oferta d’oci i sabem que moltes persones de Sant Celoni i de fora de la
vila estan esperant que el centre comercial es posi en funcionament perquè
aportarà determinades d’activitats que són demandades per una part important
de la nostra societat. Creiem, per tant, que seria bo que s’aprovés aquest punt
de l’ordre del dia, tot confiant en la valoració econòmica que han fet els serveis
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tècnics municipals de l’increment de sostre que resulta d’aquesta modificació
urbanística, sense oblidar el compromís de millora de l’accés a la Tordera. No es
tracta de fer cap favor a canvi de res...
Per tant, nosaltres demanaríem un acte de responsabilitat al grup socialista
perquè ha participat en el projecte de construcció del centre comercial des del
primer moment; i, en qualsevol cas, en el futur serà positiu que puguem parlar
amb temps suficient dels temes importants que es portin al Ple. Convido al Sr.
Capote –diu- a quedar amb el regidor d’Entorn per valorar les propostes que es
vulguin portar a properes sessions plenàries i a fer les consultes pertinents als
tècnics municipals.
El Sr. Capote apel·la una altra vegada a la responsabilitat del grup municipal de
CiU a l’hora de governar el poble i ofereix la possibilitat que el tema quedi sobre
la taula perquè el grup municipal socialista no disposa de prou informació. Abans
de portar el tema a la Comissió informativa –diu- se’ns havia d’haver convocat
per parlar-ne. I si la proposta no resulta avui aprovada és responsabilitat del
govern municipal que, estant en minoria, hauria de saber buscar el consens
necessari. Si el punt no es retira, ens veurem obligats a votar-hi en contra.
El Sr. alcalde diu que no comparteix les paraules del Sr. Capote. Heu disposat de
temps suficient per valorar la proposta i heu tingut –diu- la possibilitat de
consultar amb els serveis tècnics municipals, però no ho heu fet. Teniu
experiència i prou nivell de coneixement en tots aquests temes, i persones amb
temps per estudiar-ho i fer les consultes oportunes. Considero que la vostra
intenció en aquest Ple és bloquejar la nostra acció de govern (s’ha vist clarament
en el punt anterior a l’hora d’aprovar les taxes de l’Escola de música) i ara esteu
exercint el mateix tipus d’actuació política i no esteu essent responsables. La
proposta que l’equip de govern porta a aprovació ha estat analitzada i valorada
tècnicament, i vosaltres heu tingut el temps i les possibilitats d’informar-vos-en.
En qualsevol cas, la responsabilitat del vostre vot és vostra, no de l’equip de
govern.
El Sr. Capote insisteix en que el sentit del vot socialista serà com a conseqüència
de la falta de responsabilitat de l’equip de govern. En matemàtiques, set
regidors sempre són menys que vuit i si es porta un tema al Ple sense donar
explicacions prèvies, pot passar el que està passant ara: que la proposta resulti
desestimada. Us proposem que el tema quedi sobre la taula i abans de portar-lo
a un proper Ple, ens reunim per parlar-ne. Si no ho feu així, votarem en contra i
serà responsabilitat dels qui governeu, no pas nostra.
Intervé el Sr. Perapoch i diu que el regidor de la CUP, Sr. Ventura, li va demanar
que l’atengués per parlar del tema i poder conèixer millor la modificació
urbanística que es porta al Ple. El vaig atendre –diu- i es van contestar totes les
seves preguntes. Per contra, mai, en tot l’any que portem governant, el Sr.
Capote m’ha demanat per parlar de cap tema. Aquesta és la realitat pura.
El Sr. Capote respon que en l’etapa de govern anterior no era el Sr. Bosch qui li
demanava per reunir-se, sinó que era ell, com a regidor d’Entorn, qui el trucava.
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Pren la paraula el Sr. Ventura per aclarir alguna de les afirmacions fetes pel Sr.
alcalde. Nosaltres –diu- també som conscients que a Sant Celoni hi falten
activitats de lleure, com ara un cinema. Des de la CUP estem en contra d’un
centre comercial fora del nucli urbà, però no ens oposaríem a una sala de cinema
al centre del municipi perquè pensem que això donaria vida al poble. D’altra
banda, jo vaig acudir a l’Àrea d’Entorn per a que els tècnics m’expliquessin
directament el tema ja que es tracta d’un expedient molt feixuc que conté molts
informes. La feina dels tècnics ha estat molt bona, però suposo que és així
perquè des de l’equip de govern se’ls ha exigit que justifiquessin les
irregularitats del centre comercial que abans he comentat. Voldria dir, però, que
una de les tasques dels tècnics és fer un seguiment de les obres i exigir que es
compleixi amb el planejament vigent, fent enderrocar allò que no s’ajusti a la
normativa. Així es fa amb els particulars i s’hauria de fer amb els promotors del
centre comercial.
El Sr. alcalde diu que les posicions han quedat clares. De tota manera –reiterajo demanaria als regidors del grup municipal socialista que reconsiderin la seva
posició perquè han disposat de dies suficients per poder fer les consultes
oportunes i perquè aquest és un tema que prové de l’anterior legislatura i que,
per tant, coneixen suficientment com per posar en dubte els informes tècnics.
M’agradaria que féssiu una reflexió al respecte.
Intervé el Sr. Castaño i manifesta que el regidor Sr. Capote ja ho ha expressat
d’una manera clara i contundent. El que nosaltres volem –diu- és diàleg, i
entenem que no s’ha de repetir reiteradament la convocatòria d’un Ple el mateix
dia que es celebra la Comissió informativa perquè això resta temps als qui
treballen a fora o fan torns per estudiar els expedients. Aquest fet s’està repetint
amb massa freqüència en els mesos que portem d’aquest govern. S’ha fet més
vegades en aquests onze mesos de govern de CiU que en quatre anys de
l’anterior legislatura. Demanem, per tant, que no es converteixi en pràctica
habitual perquè això ens treu temps per mirar-nos els expedients.
El Sr. alcalde diu que són sorprenents les paraules del Sr. Castaño ja que la
norma de funcionament de l’anterior equip de govern era, precisament, convocar
el Ple el mateix dia de les Comissions informatives.
Després d’aquestes intervencions i
Vista la proposta de modificació puntual del Pla general d’ordenació promoguda
per l’entitat Coperfil Group SA, en l’àmbit de la UASU 42, relativa al límit de la
línea d’edificació i a l’increment d’edificabilitat del polígon per poder incorporar-hi
una coberta fotovoltaïca.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 2 de març de
2006, va aprovar definitivament la modificació del Pla general d’ordenació
relativa a la UASU-42 que va crear l’ús de parc comercial (clau 11) i la normativa
d’aquesta modificació va ser publicada al DOGC número 4.681 del dia 21 de
juliol de 2006.
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El Pla de millora urbana de la UASU-42 va ser aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia 27 d’abril de
2006 i publicada la normativa en el DOGC número 4.681 del 21 de juliol de
2006.
El projecte d’urbanització de la UASU-42 va ser aprovat definitivament per
resolució de l’Alcaldia de data 5 de juny de 2006, actualment en fase d’execució.
La reparcel·lació voluntària de la UASU-42 i l’apoderament especial en relació a
l’execució urbanística de la referida unitat va ser aprovada definitivament per
resolució de l’Alcaldia de 30 d’octubre de 2006, i les finques resultants estan
inscrites en el Registre de Propietat de Sant Celoni.
L’objecte de la present modificació puntual és d’una banda modificar la línea
d’edificació respecte a la carretera C-35 per permetre una ocupació sota rasant
del 100% de la parcel·la, però mantenint els gàlibs fixats pel Pla de millora
urbana a les plantes sobre rasant. I de l’altra l’increment d’edificabilitat del
polígon per poder incorporar una coberta fotovoltaïca entre els dos edificis.
Aquesta modificació obliga també a la construcció d’una passera al pont de la
Tordera a la carretera d’Olzinelles a càrrec de Coperfil Group SA per garantir la
mobilitat dels vianants en condicions de seguretat.
La modificació de la línea d’edificació del sector respecte de la carretera C-35
proposada s’ajusta a les condicions fixades per l’article 88.2 del Decret
293/2003, del Reglament general de carreteres.
L’article 43.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), modificat pel Decret
Legislatiu (DL) 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística determina el deure de cessió del 10% de l’increment de
l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de dotació respecte de
l’aprofitament urbanístic preexistent i efectivament materialitzat.
D’acord amb l’article 45.3 TRLUC, la cessió de sòl en concepte d’aprofitament
mig pot ser substituïda per l’equivalent del seu valor econòmic, atès que
l’ordenació urbanística dóna lloc a una parcel·la única i indivisible.
La instal·lació de la coberta fotovoltaica entre els dos edificis suposa un
increment de sostre de 1.895,01 m2st, pel que esdevé aplicable l’article 94
TRLUC en quant a reserves de cessions.
En quant a aquestes cessions per a zones verdes, espais lliures i equipaments, el
DL 1/2007 incorpora l’apartat 94.5 del TRLUC on aquestes reserves es poden
substituir per l’equivalent del seu valor econòmic, que l’ajuntament haurà de
destinar a nodrir un fons constituït per adquirir espais lliures o equipaments de
nova creació en el municipi.
L’ajuntament de Sant Celoni rebrà en concepte del 10% de l’aprofitament de
l’àmbit la quantitat de 39.476,64 € i en concepte de cessió d’espais lliures
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26.505,36 €, incorporats a la documentació aportada i amb informe favorable de
l’arquitecte municipal.
L’article 94 del TRLUC estableix que la modificació de planejament es subjecta a
les mateixes disposicions que en regeixen la seva formació.
D’acord amb l’article 94.5 del TRLUC, la proposta de modificació raona i justifica
la necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència en relació amb els
interessos públics i privats concurrents, establint una major dotació de cessions
de dotacions i aprofitament mig així com la construcció a càrrec de Coperfil
Group SA d’una passera per a vianants en el pont de la Tordera a la Carretera
d’Olzinelles.
Previ a l’aprovació definitiva, es farà efectiu el conveni de traspàs de la carretera
d’Olzinelles B-511Z del PK 0,000 al PK 0,500 de la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya a favor de l’ajuntament de Sant
Celoni, informat favorablement per l’enginyer municipal i per la comissió de
mobilitat.
L’enginyer municipal informa favorablement la modificació puntual proposada,
que inclou la construcció d’una passera per a vianants i bicicletes en el seu pas
pel mateix.
La tècnica de medi ambient ha informat favorablement l’informe ambiental
d’aquesta modificació, apartat VI, tot indicant que el promotor haurà de
presentar el projecte de construcció d’una coberta de plaques fotovoltaiques on
es defineixin les necessitats de demanda energètica i l’eficiència energètica de la
coberta, així com el projecte de construcció de la passera per a vianants en
l’actual pont de la Tordera de la carretera d’Olzinelles, incorporant les mesures
de prevenció i minimització d’impacte ambiental que li siguin pròpies.
El tècnic indica també en el seu informe les condicions mínimes del pont i que cal
redactar el projecte executiu que inclogui tots els elements necessaris per a la
seva total definició.
Segons l’article 83 del TRLUC correspon a l’ajuntament l’aprovació inicial i un cop
s’ha acordat, s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes.
La modificació incorpora la documentació exigida per l’article 59 del TRLUC.
Segons l’article 52 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’aprovació inicial de la
modificació del planejament general del municipi correspon al Ple.
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més
llarg.
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També simultàniament s’ha de concedir audiència als ajuntaments afectats
l’àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi que és objecte del pla.
D’acord amb el que disposa l'article 71 en relació al 70 de la Llei d’urbanisme
s’ha de suspendre l'atorgament de llicències d'edificació, d'instal·lació o
ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, pel termini d'un
any, amb el benentès que un cop assolida l’aprovació definitiva de la modificació
puntual abans de l'esmentat termini la suspensió quedarà extingida.
Atenent al que disposa l'article 102.4. del Reglament d’urbanisme, l’acord de
suspensió d'atorgament de llicències s'adopta amb la previsió de la possibilitat
d'atorgar aquelles que siguin fonamentades en el règim vigent i que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en
el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació
del nou planejament una vegada definitivament aprovat.
Vistos els informes favorables de l’arquitecte, l’enginyer, el tècnic de medi
ambient i el tècnic d’administració general obrants a l’expedient.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots en
contra de les senyores Miracle, de la Encarnación i Vinyets, i dels senyors
Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado, Vega i Ventura, amb 7 vots a favor de
les senyores Lechuga i Costa i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre i
Perapoch, el Ple municipal DESESTIMA:
1. Aprovar inicialment la modificació puntual de la revisió del Pa general
municipal d’ordenació de Sant Celoni, promoguda per l’entitat Coperfil Group SA
relativa a l’àmbit de la UASU-42, en el benentès que amb l’aprovació definitiva
d’aquesta modificació puntual Coperfil Group SA està obligat als deures i
càrregues establerts a l’article 3 de la normativa:
a) En el termini d’un mes des de l’acord d’aprovació ha de fer efectiva la
compensació econòmica en substitució de les cessions d’aprofitament mig i
de la reserva d’espais lliures.
b) En el termini de quatre mesos des del mateix acord d’aprovació ha de
presentar el projecte executiu de la passera per a vianants que garanteixi la
seguretat de les persones en el pont de la Tordera a la carretera
d’Olzinelles, amb les condicions mínimes assenyalades a l’informe de
l’enginyer i de la tècnica de medi ambient municipals, garantint les
condicions de sobrecàrrega d’ús per a vianants i bicicletes, amb una secció
mínima de pas de 1,50 m en el seu punt més estret i assegurant la
continuïtat en ambdós costats de forma que no hi hagi interacció entre
l’itinerari de vianants i la calçada per a vehicles, i amb la incorporació de les
corresponents mesures de prevenció i minimització d’impacte ambiental.
2. Disposar l’inici del tràmit d’informació pública per un termini d’un mes, a
comptar des de la darrera de les publicacions del corresponent anunci al Butlletí
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oficial de la Província, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels
diaris de més divulgació en l'àmbit municipal.
Durant aquest termini, comptador a partir del dia següent al de la publicació de
l'edicte en l'última de les publicacions del Butlletí o Diari oficial, l'expedient
romandrà de manifest a l'Àrea d’Entorn d'aquest ajuntament (c/ Bruc, 26 de
Sant Celoni) i els interessats podran formular, per escrit, les reclamacions i
suggeriments que considerin procedents.
3. Sol·licitar, de forma simultània a la informació pública, l'emissió d'informes als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han
d'emetre en el termini d'un mes llevat que una disposició n'autoritzi un de més
llarg.
4. Comunicar l’aprovació inicial als ajuntaments dels municipis limítrofes, als
efectes d'audiència pel termini d'un mes.
5. Suspendre l'atorgament de llicències d'edificació, d'instal·lació o ampliació
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, pel termini d'un
any, amb el benentès que un cop assolida l’aprovació definitiva de la modificació
puntual abans de l'esmentat termini la suspensió quedarà extingida, d'acord amb
el que disposa l'article 71 en relació al 70 de la Llei d’urbanisme.
En document annex al present acord s'acompanya el plànol on figuren grafiats
els àmbits objecte de la suspensió.
Atenent al que disposa l'article 102.4. del Reglament d’urbanisme, l’acord de
suspensió d'atorgament de llicències s'adopta amb la previsió de la possibilitat
d'atorgar aquelles que siguin fonamentades en el règim vigent i que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en
el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació
del nou planejament una vegada definitivament aprovat.
~~~~~~~~~~
En aquest moment la regidora Sra. Vinyets abandona temporalment la sessió del
Ple que es celebra, per ser part interessada en el següent punt de l’ordre del dia
que a continuació es tractarà.
~~~~~~~~~~
10. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ RELATIVA AL SECTOR P-16
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“RESIDENCIAL INSTITUT”, PROMOGUDA PER L’AJUNTAMENT DE SANT
CELONI.
Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que aquest és el punt a què s’ha referit la
representant de l’Associació de veïns “Residencial Esports” a l’inici del Ple. La
proposta –explica- consisteix en l’aprovació provisional de la modificació puntual
del PGOU al sector P-16 “Residencial Institut”, després que al febrer de 2007 es
fes l’aprovació inicial. En el projecte que es proposa aprovar provisionalment es
recullen les opinions de les persones que han presentat al·legacions durant el
període d’exposició pública de l’expedient. En els darrers mesos hem fet
diferents reunions amb els veïns i hem revisat les reclamacions presentades,
estudiant la millor manera d’atendre-les. Finalment el que s’ha fet és, en primer
lloc, equiparar els dos sectors, “Residencial Esports” i “Residencial Institut”, pel
que fa a la densitat d’habitatges (ara les seves densitats seran molt similars: 40
i 42,5 habitatges per hectàrea, respectivament) i això significa que el sector P16 “Residencial Institut” passarà dels 599 habitatges previstos inicialment a 492.
Hem de tenir en compte, per exemple, que el sector Pertegàs té una densitat de
50 habitatges per hectàrea i que els sectors Pla de Palau o Les Torres tenen una
densitat superior.
En segon lloc –continua el Sr. alcalde- s’ha fet una nova distribució dels
habitatges protegits. De fet, consta a l’expedient un informe del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat que informava negativament la manera en què
s’havien distribuït els habitatges de protecció oficial en el projecte aprovat
inicialment. D’altra banda, s’han estudiat diferents opcions pel que fa la línia
d’alta tensió que travessa el sector, optant finalment pel seu soterrament, però
amb una reducció de costos respecte del pressupost inicial. En les al·legacions
presentades consten també altres demandes referides a la tipologia del comerç,
la viabilitat i l’existència o no de zones de vianants. Aquestes qüestions es
definiran més endavant i de forma explícita quan s’aprovi el Pla parcial del
sector. Ens hem compromès amb l’Associació de veïns a parlar-ne i a discutir-ho
prèviament abans no s’aprovi el Pla parcial, i a buscar punts d’acord allà on hi
hagi diferències de criteri. En definitiva, entenem que el projecte que avui es
proposa aprovar provisionalment representa una millora respecte del que es va
aprovar de manera inicial, i esperem que la proposta sigui recolzada per la resta
de grups municipals.
El Sr. Capote indica que el vot del grup municipal del PSC serà favorable a la
proposta. Estem totalment d’acord –diu- amb el contingut del que ha manifestat
la representant de l’Associació de veïns a l’inici del Ple, i vetllarem per a que els
acords que falten encara per complir s’acompleixin.
Pren la paraula el Sr. Ventura i excusa l’absència en aquest punt de l’ordre del
dia de la regidora del seu grup, Sra. Vinyets, motivada pel fet que un familiar
proper seu té una parcel·la dins l’àmbit del sector P-16 “Residencial Institut”.
Avui –diu- el govern municipal de CiU porta al Ple l’aprovació de la modificació
puntual del PGOU referida al sector P-16. Tanmateix la CUP vol subratllar que
darrere aquesta aparent simple aprovació s’hi amaga un conveni urbanístic de
cessió de terrenys que condiciona radicalment el debat d’avui.
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En relació a aquest conveni, la CUP ja va manifestar fa aproximadament un mes
en una roda de premsa que considerem que la futura urbanització dels terrenys
adjacents a la zona esportiva (coneguda tècnicament com a sector P-16) està
absolutament viciada per la signatura d’un conveni urbanístic de cessió de
terrenys entre l’ajuntament i un parell de propietaris privats, amos de dues
parcel·les situades a tocar de l’IES Baix Montseny i qualificades com a sòl no
urbanitzable.
El conveni de cessió de terrenys entre l’ajuntament i els propietaris privats el va
signar el govern municipal anterior del PSC-PSOE, ERC i ICV a l’octubre de 2006.
Ara, CiU s’ha fet seu el conveni i l’accepta tal qual el va ratificar el govern
tripartit, cosa que ens estranya perquè en el Ple de febrer de 2007, quan es va
aprovar inicialment aquesta modificació puntual, el grup municipal de CiU es va
abstenir en no veure clar el conveni i la nova densitat del sector. La densitat sí
que s’ha modificat, però el conveni segueix igual.
Els grups municipals del PSC-PSOE i de CiU justifiquen la maniobra del conveni
de cessió de terrenys perquè, asseguren, permetrà al consistori obtenir els
terrenys necessaris per construir un nou institut.
El revers d’aquesta fal·làcia és que, gràcies al conveni de cessió de terrenys, els
propietaris de les dues parcel·les obtindran el dret a construir en el sector P-16,
a canvi de cedir dues parcel·les qualificades com a no urbanitzables.
Però, per a que això sigui possible, el Ple de l’ajuntament ha d’aprovar la
modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal, aprovat l’any 1997,
que defineix les característiques del sector P-16, modificació que implica
augmentar el número d’habitatges per hectàrea (de 30 a 42,56) i el número
total d’habitatges a construir (de 330 a 492). I, tot i que s’ha reduït molt, encara
segueix essent una forta densitat.
La CUP considera que aquesta modificació del PGOU és inacceptable perquè, com
ja vam denunciar públicament en aquella roda de premsa, considerem que el
conveni de cessió de terrenys està ple de penombres que vicien el procés
d’urbanització del sector. La informació que la CUP ha obtingut del Registre de la
propietat de Sant Celoni i que actualment està a l’expedient que avui es porta a
aprovació és la següent:
1. Que els propietaris de les dues parcel·les que es cediran a l’ajuntament
són:
- Un propietari individual, amo d’una parcel·la de 4.600 m2
- I el GRUP KITNA PLUS SL, una empresa familiar amb domicili social a
Sant Celoni, propietària d’una parcel·la de 5.000 m2
2. Que el president del GRUP KITNA PLUS SL és també el president de la
Junta de compensació del sector P-16.
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3. Que un dels consellers del GRUP KITNA PLUS SL és vicesecretari de
Landscape Corperfil Activa SL i de Landscape Coperpefil SL i, alhora,
apoderat de Coperfil Group SA.
4. Que a l’octubre de 2005 el GRUP KITNA PLUS SL va comprar la parcel·la
de 5.000 m2 a un veí de Sant Celoni per 30.000 €.
5. Que a l’octubre de 2006, un any després d’haver comprat la parcel·la, el
GRUP KITNA PLUS SL va signar el conveni de cessió del terreny amb el
govern tripartit.
6. Que al novembre de 2006, un mes després d’haver signat el conveni, el
GRUP KITNA PLUS SL va formalitzar una hipoteca amb el Deutsche Bank,
utilitzant com aval la parcel·la de 5.000 m2, pendent de cessió a
l’ajuntament.
7. Que el Deutsche Bank va valorar la parcel·la presentada com aval de la
hipoteca en 700.000 €, que contrasten amb els 30.000 € que a l’octubre
de 2005 el GRUP KITNA PLUS SL va pagar per comprar el terreny.
8. Que el conveni de cessió de les dues parcel·les a l’ajuntament conté una
clàusula que diu que si en el termini de cinc anys no s’ha aprovat
definitivament el pla d’urbanització del P-16, se’ls indemnitzarà
econòmicament d’acord amb la cessió dels 5.000 i 4.600 m2,
respectivament.
Dit tot això, -continua el Sr. Ventura- el grup municipal de la CUP votarà en
contra de la modificació puntual del PGOU referida al sector P-16 “Residencial
Institut”, pels següent motius:
•

Perquè la proposta de modificació puntual del PGOU referida al sector P16, presentada pel govern de CiU, manté vigent el conveni de cessió de
parcel·les que a l’octubre del 2006 el govern municipal del PSC-PSOE,
ERC i ICV va signar amb el GRUP KITNA PLUS SL i un propietari
individual.

•

Perquè la modificació del sector P-16 s’explica per gratificar als
propietaris que cedeixen els terrenys a l’ajuntament, als quals s’atorga el
dret de construir en aquest sector a canvi de la cessió d’un parell de
parcel·les qualificades com a no urbanitzables.

•

Perquè, com ja ha defensat repetidament, la CUP sosté que per obtenir
terrenys per construir equipaments bàsics per a la població no s’han de
promoure desenvolupaments urbanístics i, encara menys, beneficiar
interessos privats. Per això vam proposar en el seu moment fer una
expropiació forçosa, negociant amb els propietaris, i retirar aquest
conveni.

A més, potser no estem d’acord amb totes les al·legacions que han presentat els
veïns, però sí coincidim amb ells en el tema de la densitat d’habitatges del
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sector. Pensem que, a part del fet de l’existència d’habitatge de protecció oficial,
un dels motius que fan que aquest sector tingui una densitat tan alta és aquest
conveni urbanístic, que fa incrementar el sostre del sector (i com més sostre,
més habitatges). Des de la CUP pensem que si es retira el conveni es podrà
baixar la densitat d’habitatges. Davant de tot això, -conclou el Sr. Ventura- dir
una altra vegada que la CUP es posiciona en contra d’aquesta proposta.
A continuació pren la paraula de nou el Sr. alcalde per fer algunes consideracions
respecte del que ha manifestat el Sr. Ventura en la seva intervenció sobre el
conveni de cessió de dues parcel·les per a la construcció del nou institut
d’educació secundària. Certament –diu- s’ha fet una relació de greuges
relacionats amb aquest conveni, als que jo no faré referència perquè quan es va
signar nosaltres no estàvem governant i, per tant, no em correspon a mi
contestar. Nosaltres hem demanat als tècnics municipals una valoració del que
representa, en quant a número d’habitatges, la incorporació al sector
“Residencial Institut” d’aquests 9.600 m2 de sòl, i s’ha vist que representa uns
40 habitatges més respecte dels inicials previstos. D’altra banda, des de l’equip
de govern hem considerat que calia reduir la densitat d’habitatges del sector,
equilibrant-la amb la densitat del sector veí “Residencial Esports”, seguint un
criteri lògic de continuïtat (de la mateixa manera que també es manté una certa
coherència amb la tipologia d’urbanització en ambdós sectors). Això ha significat
una reducció de més de 100 habitatges respecte de la proposta inicialment
aprovada que, en qualsevol cas, està clarament per sobre d’aquest suposat
increment que es comentava.
Respecte de la cessió de terrenys per a la construcció del nou institut, la
valoració que nosaltres en fem és que el conveni urbanístic signat amb els dos
propietaris permet a l’ajuntament obtenir sòl per al nou equipament. Aquesta és
una actuació reglada i utilitzada, potser massa sovint, pels ajuntaments pel fet
que difícilment podem comprar els terrenys que necessitem amb la capacitat de
recursos tan limitada que tenim. En aquest cas, aquesta actuació urbanística ens
permetrà fer una cessió anticipada de sòl al Departament d’Educació de la
Generalitat, per tal que aquesta administració pugui posar ràpidament en marxa
l’engranatge necessari que faci possible disposar del nou institut que ens és tan
necessari.
A banda d’aquest sòl que es cedirà al Departament d’Educació, el sector
“Residencial Institut” suma uns 8.000 m2 més de sòl per a equipaments. Es
tracta, per tant, d’un sector que aporta més d’un 15% del seu sòl per a
equipaments i entenem que això és positiu.
Certament el conveni urbanístic fa augmentar la densitat del sector, però crec
que la regularització que s’ha fet de la densitat per homogeneïtzar els dos
sectors és lògica i coherent, i entenc que dissipa qualsevol dels dubtes
plantejats. En qualsevol cas, els criteris utilitzats per l’equip de govern a l’hora
de presentar la proposta que avui es porta a aprovació han estat exclusivament
aquests, després de parlar amb els veïns afectats i d’estudiar les al·legacions
presentades.
Després d’aquestes intervencions i atès que
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El Ple de l’ajuntament de Sant Celoni en sessió de 22 de febrer de 2007 va
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal
relativa al sector P-16, Residencial Institut, així com els convenis urbanístics que
l’acompanyen.
Ha estat exposat al públic durant el període de 45 dies, prèvia publicació de
l’oportú anunci al tauler d’anuncis de l’ajuntament, a El Periódico de 3 de març
de 2007, al Butlletí oficial de la Província número 59 de 9 de març de 2007 i al
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 4.841 de 14 de març de
2007.
Durant el referit termini es van presentar deu al·legacions, per part de
Montserrat Busquets Clapés, Magdalena Illa Quer, Pilar Martí Coll, Santiago F.
Arnao Villanueva, Teodoro Lorente Martí com a primer signant i catorze persones
més, Manuel Sánchez Acosta, Jordi Auladell Maynou, Joan Garcia Carballo com a
primer signant i vint-i-cinc persones més, M. Carmen Montes i Joan Garcia
Carballo i cinc persones més.
A la primera al·legació, Montserrat Busquets Clapés demana que l’ordenació sigui
compatible amb l’edificació principal preexistent de la seva propietat, de forma
que la modificació puntual permet efectivament fer compatible l’edificació
principal preexistent amb l’ordenació urbanística que es proposa. En qualsevol
cas, serà el projecte de reparcel·lació el que haurà d’establir, junt amb
l’adjudicació de l’aprofitament del sector, el repartiment de beneficis i càrregues
corresponents.
Hi ha vuit al·legacions d’idèntic contingut, formulades per Magdalena Illa Quer,
Pilar Martí Coll, Santiago F. Arnao Villanueva, Teodoro Lorente Martí com a
primer signant i catorze persones més, Manuel Sánchez Acosta, Jordi Auladell
Maynou, Joan Garcia Carballo com a primer signant i vint-i-cinc persones més i
M. Carmen Montes, qüestionant l’augment de la densitat proposada per al
sector, la manca d’integració de l’habitatge protegit amb l’habitatge lliure,
l’emplaçament dels equipaments propers als habitatges unifamiliars, demanant
el soterrament de la línea d’alta tensió i la conveniència de la participació
ciutadana en aquest assumpte, així com que se’ls consideri persones
interessades en aquest procediment.
En quant a la revisió del nombre d’habitatges del sector, s’ha revisat la densitat
d’acord amb l’ajust introduït en els paràmetres del sector i en les càrregues
d’urbanització del mateix. Cal assenyalar que s’ha reduït l’edificabilitat bruta
respecte del document aprovat inicialment de 0,50 m2st/m2sl a 0,45 m2st/m2sl
per aconseguir un creixement ajustat i millorar l’ordenació del sector.
La modificació estableix una doble densitat, per adequar les superfícies útils a
l’habitatge protegit, incrementant la densitat de l’habitatge lliure per plantejar
una ocupació del sòl ajustada a criteris de desenvolupament urbanístic sostenible
i donar viabilitat econòmica al seu desenvolupament.
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En quant l’emplaçament homogeni de les reserves d’habitatge protegit respecte
del lliure, la modificació determina l’emplaçament de les reserves d’habitatge
protegit integrant les diferents tipologies per evitar la concentració excessiva i
adaptar-se a les condicions establertes a l’article 57.4 text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC) i l’article 66.4.b del Reglament de la Llei
d’urbanisme de Catalunya.
Envers l’emplaçament dels equipaments del sector, s’ha modificat la situació de
la reserva d’equipament més propera al Residencial Esports, desplaçant-la a una
posició més central en el nou sector.
Envers el soterrament de la línea d’alta tensió, la solució tècnica adoptada
d’acord amb els criteris fixats per part dels tècnics de la companyia, suposa la
longitud mínima assolible, reduint el cost del soterrament i essent compatible
amb l’ordenació proposada, amb el benentès que les condicions tècniques
d’instal·lació de les xarxes han de garantir la seguretat i salut de les persones.
En quant a la conveniència de la participació ciutadana, segons allò establert a
l’article 105 del RLUC és obligatòria en el cas de formulació o revisió d’un Pla
d’ordenació urbanística municipal, tot i que s’han efectuat les publicacions
pertinents, es va notificar a les Associacions de veïns de la població i s’han
mantingut diferents reunions amb propietaris i veïns del sector.
En quant a que se’ls consideri persones interessades en el procediment, els
articles 12 del TRLUC i 19 del RLUC consideren persona interessada a tothom qui
es personi en el procediment urbanístic.
La darrera al·legació, formulada per Joan Garcia Carballo i cinc persones més,
reitera novament la reducció del nombre d’habitatges previstos, l’anàlisi de la
densitat d’habitatge protegit i concertat i la seva integració amb el lliure.
Pel que fa a la definició dels possibles usos i activitats comercials, el planejament
derivat definirà els usos permesos, tenint en compte les necessitats del sector
pel que fa a l’ús comercial i la seva compatibilitat amb l’ús residencial.
En quant al manteniment de tipologies edificatòries amb criteri de continuïtat
respecte dels sectors colindants, es proposen tipologies i alçades d’acord amb les
característiques dels sectors colindants, essent el planejament derivat qui
definirà les condicions d’ordenació i d’edificació.
En quant al tancament del pas de vehicles del final del passeig de la Rectoria
Vella, el planejament derivat detallarà el disseny de l’estructura viària d’acord
amb els criteris de mobilitat sostenible.
Pel que fa a la prohibició de l’ús comercial potencialment molest, l’adequació i
senyalització de les vies i zones de vianants, cal aclarir que no són objecte d’una
modificació puntual del planejament general, segons allò establert a l’article 58.7
del TRLUC.
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En quant a la regulació del parc d’activitats projectat en el sector P-10
Residencial Esports, tampoc forma part de l’objecte d’aquesta modificació
puntual del sector P-16.
S’han rebut els informes sectorials emesos per la Direcció General de
Desenvolupament Rural, Sorea, Servei de Vies Locals de la Diputació de
Barcelona, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Endesa, Direcció
General de Promoció de l’Habitatge i Serveis Territorials a Barcelona del
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Atès que la modificació inicial aprovada el 22 de febrer de 2007 adscrivia al
sector un sòl de 9.620,70 m2 configurant-se el sector P-16 com a discontinu
amb la voluntat de disposar de sòl suficient per a l’ampliació d’equipaments
educatius, la modificació ha estat sotmesa a avaluació ambiental per part del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya d’acord
amb allò que disposen la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes
de determinats plans i programes en el medi ambient i la Disposició transitòria
6ª del TRLUC.
En data 1 d’abril de 2008 s’ha rebut la resolució i l’informe-proposta sobre la
memòria ambiental de la modificació puntual d’aquest sector per part del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, de forma que dóna conformitat a la
proposta de memòria ambiental de la modificació puntual del Pla general
d’ordenació referida al sector P-16.
Segons allò establert per la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, s’ha
adequat la memòria social a allò establert en el Pla local d’habitatge de Sant
Celoni elaborat per la Diputació de Barcelona.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) prescriu la necessitat de subscriure un
conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, la pròpia ACA i
els propietaris per tal de formalitzar el compromís de col·laboració en matèria de
sanejament.
Al Ministerio de Fomento se li va sol·licitar l’informe en data 1 de març de 2007,
sense que s’hagi emès, pel que segons la Disposició addicional 4a de la Llei
13/2003, de 23 de maig, s’entén emès amb caràcter favorable, en el benentès
que a requeriment d’ADIF, s’ha ajustat el límit del sector excloent la zona de
domini públic ferroviari de l’àmbit del sector.
Segons allò establert a l’article 11 del Decret Llei 1/2007, de 16 de octubre, de
mesures urgents en matèria urbanística, s’aporta informació registral als efectes
d’identificació de les persones interessades durant els cinc anys anteriors a l’inici
del procediment de modificació.
Les modificacions que incorpora el document de modificació puntual del sector P16 envers el document d’aprovació inicial són l’ajust de l’àmbit a 115.619,45
m2; la modificació de l’índex d’edificabilitat bruta de 0,45 m2st i la reducció del
sostre màxim a 52.028,75 m2st; la modificació del percentatge de cessions de
l’espai lliure a 25,50% i d’equipament a 15,25%; la modificació de la densitat
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bruta màxima d’habitatges a 42,56 habitatges/Ha; la disminució del nombre
màxim d’habitatges del sector de 599 a 492 habitatges, dels quals són de
protecció pública 139, concertats 69 i lliures 284; la reducció del cost
d’urbanització del soterrament de la línia d’alta tensió (LAT) a 1.354.600 € i
distribució del sòl destinat a habitatge protegit per tot l’àmbit plurifamiliar.
Segons allò establert a l’article 112 del RLUC només procedeix aprovar
inicialment per segona vegada i obrir un nou termini d’informació pública i
d’audiència quan s’introdueixin canvis substancials en el pla aprovat inicialment i
exposat al públic.
El mateix article 112.2 del RLUC defineix que en el cas de planejament general,
s’entén que són canvis substancials l’adopció de nous criteris respecte a
l’estructura general o al model d’ordenació del territori.
La jurisprudència considera que el concepte jurídic indeterminat de canvi
substancial s’ha d’interpretar restrictivament per economia procedimental
(Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala del contenciós administratiu,
Sentència de 25 de setembre de 1998, Tribunal Suprem, Sala Tercera, del
contenciós-administratiu, Secció 5a, Sentència de 25 d’octubre de 2006,
Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, Sala del contenciós administratiu,
Secció 2a, Sentència de 29 de desembre de 2003 del Tribunal Suprem, Sala
tercera, del contenciós administratiu, Secció 5a, Sentència de 2 de novembre de
2005).
L’arquitecte municipal indica que la modificació puntual es redacta per a
l’aprovació definitiva d’aquest instrument, introduint un ajust en els paràmetres
del sector respecte de l’aprovació inicial relatius al percentatge de cessions,
índex d’edificabilitat bruta, densitat, distribució de les diferents tipologies
d’habitatge i ajust de l’àmbit d’acord amb una base topogràfica actualitzada,
però que aquestes modificacions no suposen nous criteris respecte a l’estructura
general o al model d’ordenació del territori.
La modificació de l’índex d’edificabilitat ajusta el total de sostre a les tipologies
proposades d’acord amb criteris de mercat; garanteix la viabilitat econòmica del
sector en incidir en el nombre d’habitatges protegits i la densitat proposada en
cap cas superar les densitats dels sectors veïns. L’increment de densitat prové
de la incorporació de l’habitatge protegit i en el cas de l’habitatge lliure és
proporcional a l’increment de cessions i càrregues del sector.
Es justifica que la modificació puntual no suposa aminorament o pèrdua en
quant a la viabilitat econòmica del sector respecte a la repercussió de beneficis i
càrregues en relació al planejament general vigent.
La necessitat de garantir una major presència de l’espai lliure públic a zones
centrals del sector situades properes a les noves edificacions porta a plantejar
l’increment de percentatge de sòl de cessió per a espais lliures públics respecte a
allò determinat al Pla general vigent, de forma que l’increment del percentatge
de cessió destinat a sistema d’espais lliures públics passa del 22% del
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planejament general al 25,50% proposat i el d’equipaments del 6% previst al
15,25%.
Pel que fa a l’aprovació provisional de la modificació, d’acord amb l’article 83 de
la Llei d’urbanisme, correspon a l’ajuntament de Sant Celoni, i concretament al
Ple de la corporació, d’acord amb l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Vistos els informes favorables obrants a l’expedient de l’arquitecte, enginyer,
tècnica de medi ambient i tècnic d’administració general municipals.
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 1 vot en contra del senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA:
1. Estimar en part les al·legacions presentades per Montserrat Busquets Clapés,
Magdalena Illa Quer, Pilar Martí Coll, Santiago F. Arnao Villanueva, Teodoro
Lorente Martí com a primer signant i catorze persones més, Manuel Sánchez
Acosta, Jordi Auladell Maynou, Joan Garcia Carballo com a primer signant i vinti-cinc persones més, M. Carmen Montes i Joan Garcia Carballo i cinc persones
més, segons allò disposat en el contingut de la proposta.
2. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació
municipal relativa al sector P-16, així com els convenis urbanístics que incorpora,
amb les prescripcions següents:
a) Especificar que s’han introduït les següents modificacions:
1. Ajust de l’àmbit del sector a 115.619,45 m2 segons allò establert a
l’informe d’ADIF demanant que el sector es retranquegi fins al límit amb la
zona de domini públic ferroviari.
2. Modificació de l’índex d’edificabilitat bruta a 0,45 m2st i reducció del
sostre màxim a 52.028,75 m2st.
3. Modificació dels percentatges de cessions d’espais lliures al 25,50% i
d’equipaments al 15,25%.
4. Modificació
habitatges/Ha.

de

la

densitat

bruta

màxima

d’habitatges

a

42,56

5. Modificació del nombre màxim d’habitatges del sector a 492 habitatges,
dels quals 139 són de protecció pública, 69 de concertat i 284 de lliure.
6. Reducció del cost d’urbanització del soterrament de la LAT a càrrec del
sector P-16 a 1.354.600 €.
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7. Modificació de la distribució del sòl destinat a habitatge protegit,
distribuint-se per tot l’àmbit plurifamiliar.
b) Necessitat de subscriure un conveni entre l’Administració, l’Agència Catalana
de l’Aigua i els propietaris per tal de formalitzar el compromís de col·laboració en
matèria de sanejament de creixements urbanístics en el moment de la tramitació
del planejament derivat que resulti.
c) El planejament derivat i el projecte d’urbanització han de donar compliment a
les determinacions establertes en matèria de contaminació acústica per la
normativa vigent, tenint en compte que l’àmbit d’actuació confronta amb el
traçat del tren d’alta velocitat.
3. Autoritzar l’alcalde per la signatura dels convenis amb Magdalena Gode Latre,
Miquel Angel Layret Gode, Joaquim Layret Gode, Antoni Layret Gode i Grup Kitna
Plus SL, com a propietaris afectats per la present modificació.
4. Trametre còpia de l’expedient i de la modificació puntual del Pla general
relativa al sector P-16, Residencial Institut, a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

~~~~~~~~~~
En finalitzar aquest punt de l’ordre de dia, la regidora Sra. Vinyets s’incorpora de
nou a la sessió del Ple que es celebra.
~~~~~~~~~~

11. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE LA SITUACIÓ ECONÒMICO –
FINANCERA A 15 DE JUNY DE 2007 I DE RECOMANACIONS DE CONTROL
INTERN I FINANÇAMENT D’INVERSIONS.
Pren la paraula el Sr. Mas i explica que en aquest punt de l’ordre del dia es dóna
compte de l’informe sobre la situació econòmica i financera d’aquesta Corporació
a data 15 de juny de 2007, així com de les recomanacions de control intern i
finançament d’inversions. El document ha estat a disposició dels grups
municipals i de tots els ciutadans de Sant Celoni per a la seva consulta. L’equip
de govern es compromet a continuar encarregant regularment la redacció
d’aquest tipus d’informe –diu- perquè ens aporta una visió des de l’exterior de
com s’està gestionant l’ajuntament i de com es poden fer millor les coses, tenint
en compte que, com a administració, també som un element competitiu del
municipi i, per aquesta raó, no podem donar cabuda a la ineficiència. No
m’estendré en els detalls, però sí que voldria destacar algunes qüestions
importants que es destaquen a l’informe.
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En primer lloc, l’informe econòmic i financer fa referència a l’afectació que pot
tenir el cicle econòmic actual en el funcionament de l’ajuntament, i apunta que
es pot produir una disminució dels ingressos de, com a mínim, 700.000 €,
bàsicament procedents de l’impost sobre construccions i obres. Aquesta situació,
apunta l’informe, pot obligar l’ajuntament a necessitar més endeutament per
realitzar les seves inversions, en cas que les vulgui fer, i a disminuir el seu
estalvi net. Segons l’informe, el marge per realitzar noves inversions, fruit de
l’endeutament actual, que és de 10.700.000 €, està al voltant del 70-71% dels
ingressos ordinaris. Això fa, en opinió dels redactors de l’informe, poc factibles
les inversions previstes en el Pla d’equipaments, ja que en un cicle de
desacceleració econòmica la disminució d’ingressos fa difícil poder complir els
compromisos plurianuals d’anteriors pressupostos.
Respecte de l’estat de la gestió municipal, l’informe descriu una sèrie de
deficiències que s’han detectat:
-

-

Poc treball transversal en l’organització
Incompliment dels protocols interns de compres i alguns procediments
efectuats sense seguir la Llei de contractes
Controls inexistents o poc exhaustius dels serveis municipals que es
gestionen de forma indirecta (subministrament d’aigua, recollida
d’escombraries i neteja viària, piscina coberta...).
Poca utilitat de la informació pressupostària per a la gestió municipal a
causa d’unes certes males praxis.

En aquest context, ja des de principis d’any l’equip de govern ha adoptat un
paquet de mesures orientades a millorar la gestió i eficiència interna i
incrementar els ingressos d’altres administracions (sobretot a través de les
subvencions), tot iniciant els treballs interns per elaborar un Pla d’inversions a
10 anys.
A l’informe –continua el Sr. Mas- també queda clar que el bon cicle econòmic
dels darrers anys no s’ha aprofitat per disminuir el grau d’endeutament, ni per
preparar les estructures municipals per èpoques no tan bones, ni per tenir el
nivell d’eficiència que se li ha de suposar a una administració pública que
gestiona els diners dels ciutadans. A més, els majors ingressos d’aquest cicle
econòmic positiu s’han dedicat en bona part a incrementar la despesa estructural
de l’ajuntament, que difícilment es pot mantenir quan no es disposa d’aquestes
aportacions extres.
I, com que tenim clar que s’ha de governar amb una perspectiva a llarg termini,
ens hem posat a treballar per millorar la gestió municipal i per aconseguir una
gestió més eficient dels recursos. I des d’aquí voldria aprofitar l’avinentesa per
agrair la tasca d’alguns tècnics municipals en els últims mesos, que han
començat a engegar projectes interessants de millora i modernització de
l’ajuntament (els nous procediments de compres, la implantació de la gestió
d’expedients i la racionalització de la despesa que s’està fent). Voldria agrair les
seves aportacions.

52

Després d’aquesta intervenció i atès que
L'ajuntament de Sant Celoni va encarregar a l'empresa Faurà-Casas l'elaboració
d'un informe sobre la situació econòmico-financera a 15 de juny de 2007 i de
recomanacions de control intern i finançament d'inversions.
En data 14 de maig de 2008 s'ha rebut el referit informe.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris es DÓNA
COMPTE al Ple municipal de l'informe sobre la situació econòmico-financera a 15
de juny de 2007 i de recomanacions de control intern i finançament d'inversions,
encarregat per l'ajuntament de Sant Celoni a l'empresa d'auditoria-consultoria
Faurà-Casas, i la Corporació se’n dona per assabentada.
12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI, ELABORAT PELS SERVEIS ECONÒMICS
MUNICIPALS.
Intervé el Sr. Mas i explica que l’aprovació del Pla econòmic i financer de
l’ajuntament és un tema tècnic d’obligat compliment des de novembre de 2007,
amb motiu de l’aprovació del Reglament que desenvolupa la Llei d’estabilitat
pressupostaria dels municipis. Aquesta llei ja preveia la redacció d’un Pla
econòmic i financer quan l’ajuntament sobrepassés els límits que imposa la
pròpia llei, és a dir, quan l’endeutament anual superi les amortitzacions, El
reglament aprovat el passat mes de novembre determina com ha de ser el
contingut d’aquest pla i quines mesures ha de contenir, que és el que avui
portem a aprovació.
El Sr. Castaño diu que, en coherència amb el sentit del seu vot en l’aprovació del
pressupost municipal per a l’exercici de 2008, el seu grup s’abstindrà en la
votació d’aquest punt.
El Sr. Capote diu que, com a president del Consell de Poble de la Batllòria i per la
mateixa coherència expressada pel Sr. Castaño, ell votarà a favor de la proposta
tal com va fer en l’aprovació del pressupost de la Corporació, pel fet que recollia
les peticions del Consell de Poble.
El Sr. Ventura diu que des de la CUP, quan es va aprovar el pressupost municipal
de 2008, ja eren conscients que s’hauria d’elaborar aquest Pla econòmic i
financer per reajustar els ingressos i les despeses, però ens ha sorprès força –
diu- la decisió del vot del grup municipal del PSC perquè aquesta falta de
reajustament és deguda en part a la política exercida per l’anterior equip de
govern, consistent en vendre’s el patrimoni públic per poder finançar diferents
inversions que estaven planificades i que actualment encara no s’han executat.
Atès que nosaltres no compartim aquesta manera de fer política i de gestionar
els recursos municipals venent-nos el patrimoni, els regidors de la CUP ens
abstindrem en la votació.
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El Sr. Castaño diu que, tal com ha manifestat el regidor d’Economia, el Pla
econòmic i financer s’ha de redactar quan l’ajuntament s’endeuta més del que
amortitza. El Reglament que regula la Llei d’estabilitat pressupostària –explicas’ha aprovat recentment i enguany és la primera vegada que s’aplica, però no té
res a veure amb la venda de patrimoni municipal. Fins i tot en l’estudi sobre la
situació econòmica i financera de l’ajuntament (del que s’ha donat compte en el
punt anterior) es diu que la venda de patrimoni és una pràctica que fan tots els
ajuntaments quan el sòl que es posa a la venda no pot ser destinat a reserva per
habitatge públic, per evitar haver-se d’endeutar més a l’hora de fer les
inversions programades. Em sembla que no tenen res a veure, pel que jo tinc
entès, la venda de patrimoni amb la redacció del Pla econòmic i financer, sinó al
contrari, el que farà és que l’ajuntament s’endeuti menys i que demani menys
préstecs. Només com a aclariment...
El Sr. Ventura demana disculpes perquè s’ha despistat i s’ha confós amb el punt
anterior. El Sr. Castaño –diu- té tota la raó i, per això, canviem el sentit del
nostre vot i votarem a favor de la proposta.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït arrel de l'incompliment del principi d'estabilitat
pressupostària en el pressupost de l'ajuntament de Sant Celoni per a 2008.
En data 9 d'abril de 2008 es va donar compliment a allò establert a l'article 16.2
del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei 18/2001 d'estabilitat pressupostària, en la seva
aplicació a les entitats locals, atès que es va trametre l'informe emès per
l'interventor accidental a la Direcció General de Política Financera i Assegurances
de la Generalitat de Catalunya.
Tal com estableixen els articles 19, 20, 21 i 26 del Reglament de la llei
d'estabilitat pressupostària, en un termini no superior a tres mesos comptats a
partir de l'aprovació del pressupost general s'ha d'aprovar un Pla econòmic i
financer pel Ple de l'ajuntament i trametre'l en el termini màxim de 15 dies a
l'òrgan de la Generalitat de Catalunya que exerceixi la tutela financera, per tal
que procedeixi a la seva aprovació.
L’Ordre de 138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals, en el seu article 10, estableix l'obligatorietat de
trametre al Departament d'Economia i Finances el Pla econòmic i financer, que
ha de contenir el model PR-0 Dades Generals, el model PR-1-2 Previsions
d'ingressos i despeses, i la memòria del president de l'entitat relativa a les
hipòtesis utilitzades en l'elaboració de les previsions d'ingressos i despeses.
Vist l'informe a l'efecte emès per l'interventor accidental.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots a
favor de les senyores Lechuga, Costa i Vinyets, i dels senyors Deulofeu, Cuminal,
Mas, Negre, Perapoch, Capote i Ventura, i amb 7 abstencions de les senyores
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Miracle i de la Encarnación i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno, Casado i
Vega, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar el Pla econòmic i financer elaborat pels serveis econòmics municipals
per donar compliment a allò establert a l'article 19 del Reial Decret 1463/2007,
de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei
18/2001 d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, el
qual està composat per la documentació següent:
a) Memòria de l'alcalde president de l'ajuntament de Sant Celoni.
b) Model PR-1 Previsions d'ingressos i despeses
c) Model PR-0 Dades Generals
2. Trametre el Pla econòmic i financer al Departament d'Economia i Finances per
a la seva aprovació en el termini màxim de quinze dies.

13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INICI DEL PROCEDIMENT PER A LA
REALITZACIÓ D’UNA CONSULTA POPULAR SOBRE L’ÀREA RESIDENCIAL
ESTRATÈGICA A CAN RIERA DE L’AIGUA QUE PROMOU LA GENERALITAT
DE CATALUNYA AL MUNICIPI DE SANT CELONI.
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que de l’ARE de Can Riera de l’Aigua se’n va
parlar molt extensament en el darrer Ple municipal, que va ser una sessió
extraordinària monogràfica sobre aquest tema. A manera de resum –diu- voldria
recordar que el Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en
matèria urbanística, dictat per la Generalitat de Catalunya, fa una adaptació de
la Llei d’urbanisme de Catalunya a la Llei del sòl estatal i, fruit del Pacte nacional
per a l’habitatge 2007-2016, incorpora un nou concepte urbanístic: el de l’Àrea
Residencial Estratègica (ARE). A partir d’aquí, el Govern de la Generalitat pren la
iniciativa i en el mes de gener d’enguany proposa un centenar d’Àrees
Residencials Estratègiques repartides arreu de Catalunya, de les quals set són a
la comarca del Vallès Oriental, una de les quals és al municipi de Sant Celoni.
Des de l’equip de govern vam acceptar aquesta proposta, valorant-la com una
oportunitat, com ja vaig explicar.
En el darrer Ple, celebrat el dia 28 d’abril, amb els vots favorables dels regidors
dels grups municipals de la CUP i del PSC es van aprovar els següents acords:
1. Rebutjar la realització d’un ARE (Àrea Residencial Estratègica) a Can Riera de
l’Aigua.
2. Posar en coneixement del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya el contingut íntegre d’aquesta resolució
3. Instar l’equip de govern municipal a fer tot el que sigui necessari perquè no es
pugui dur a terme l’ARE a Can Riera de l’Aigua.
Voldria clarificar que aquests acords s’han comunicat per escrit tant al president
de la Generalitat de Catalunya, com al conseller de Política Territorial i Obres
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Públiques. Abans, però, per via telefònica i posteriorment en el transcurs d’una
reunió, vam traslladar als responsables dels projectes de l’ARE el resultat del Ple
municipal, tot sol·licitant la retirada del projecte de Can Riera de l’Aigua. Des del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques ens han explicat que en tots
aquells municipis on la decisió d’implantar una ARE ha ocasionat un conflicte,
s’ha pres la decisió salomònica de mantenir, en principi, la redacció de tots els
projectes. És el cas del municipi de La Roca del Vallès, en què l’ajuntament s’ha
oposat a l’ARE des del primer moment, però la Generalitat no retira el projecte.
Voldria ressaltar que en el darrer Ple el grup municipal de CiU es va posicionar a
favor de l’ARE de Can Riera de l’Aigua; el grup municipal de la CUP va manifestar
que està en contra de les ARE’s com a concepte (i òbviament en contra de l’ÀRE
de Can Riera de l’Aigua); i el grup municipal del PSC està a favor de les ARE’s,
però en contra de la ubicació a Can Riera de l’Aigua. A partir d’aquesta situació,
veiem que 15 dels 17 regidors d’aquest consistori estaríem, en principi, d’acord
amb el que són les ARE’s, malgrat que no coincidim en quina ha de ser la seva
ubicació a Sant Celoni.
La situació ha afectat al Pacte de governabilitat signat amb la CUP que, de fet, i
com és lògic, no incorporava aquesta qüestió perquè la proposta de la
Generalitat d’ubicar una ARE a Can Riera de l’Aigua data del mes de gener
d’enguany. El propi Pacte de governabilitat incloïa, però, la possibilitat de fer
dues consultes populars i vèiem que a través d’aquesta via probablement es
pugui resoldre la situació que s’ha generat a la nostra vila. Considero –continua
el Sr. alcalde- que el grup municipal socialista ha actuat tàcticament en aquest
tema a l’oposar-se a la ubicació de l’ARE de Can Riera de l’Aigua quan tenim
coneixement, i hi ha fets que ho demostren, que l’equip de govern anterior ja
havia previst i tenia pensada la urbanització d’aquesta zona.
Nosaltres entenen –conclou el Sr. alcalde- que aquest és un tema de gran
importància per al futur dels ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni i la Batllòria.
Les opinions que hem recollit de la gent del carrer són força diverses i, per
aquest motiu, hem considerat que per trobar una solució seria adient convocar
una consulta popular i que la ciutadania manifesti quina és la seva opinió sobre
el projecte. La consulta legitimarà i donarà força a l’equip de govern per
defensar el seu resultat, sigui quin sigui. Per aquest motiu, hem optat per
presentar aquesta proposta a consideració del Ple.
Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que, després d’escoltar l’explicació del senyor
alcalde, vol deixar molt clar que el seu grup creu totalment en la participació
ciutadana, però considera que la convocatòria d’aquesta consulta popular és una
tàctica de l’equip de govern per despistar. Normalment la participació de la
ciutadania es demana abans de prendre una decisió, no després. I, d’altra
banda, en aquest cas l’òrgan municipal decisori és el Ple de l’ajuntament, format
pels representants polítics triats per la ciutadania, als quals ens correspon –diuassumir les nostres responsabilitats.
S’ha tornat a acusar al grup municipal del PSC d’actuar tàcticament a l’oposar-se
a l’ARE de Can Riera de l’Aigua. Però està clar que no és així per diferents raons.
Segurament l’equip de govern de CiU pensava que, pel fet que l’ARE és un
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projecte impulsat pel govern de la Generalitat de Catalunya, nosaltres hi
estaríem a favor, sense tenir en compte el model de poble que volem per Sant
Celoni, i sense considerar els canals existents per fer un estudi urbanístic seriós i
participatiu com seria una revisió del Pla general d’ordenació urbana. Heu errat
el vostre plantejament si us pensàveu que beneiríem l’ARE de Can Riera de
l’Aigua només per ser del mateix color polític que el principal partit que governa
la Generalitat. Per contra, nosaltres rebutgem que la zona s’urbanitzi per la via
d’una ARE i creiem que el tema és prou important per al nostre municipi com per
merèixer que s’estudiï amb molta més profunditat.
Em sembla –continua- que l’equip de govern ja disposa o ha vist l’informe
ambiental preliminar de l’avanç del Pla Director Urbanístic de Can Riera de
l’Aigua, que està a disposició de tots els ciutadans a la pàgina web de la
Generalitat de Catalunya. Entre altres coses, en aquest informe ambiental
preliminar es diu que “El valor d’ús i estètic de la riera del Pertegàs i del torrent
de Maribaus ve reforçat per la proximitat dels sectors residencials i per la
presència de recorreguts a peu i en bicicleta que en faciliten la seva
freqüentació. Elements com l’aqüeducte situat al Torrent de Maribaus facilita la
seva identificació com a lloc, l’ordenació urbana del límit amb la riera
contribueix, doncs, a augmentar el valor d’aquest límit natural actual del nucli
urbà.” Més endavant el mateix informe diu també: “Dels tres torrents de l’àmbit
de l’ARE de Sant Celoni no se’n disposa de delimitació hidràulica de les zones
inundables, però si de les zones potencialment inundables, que representen el
31% del total de l’àrea”.
D’altra banda, per desgràcia, aquests dies ha tornat a ser d’actualitat el perill de
risc químic al nostre municipi, arrel de la “fuita lleu” que es va produir a la
indústria Carburos Metálicos SA i que va afectar el municipi de Gualba. En
referència a aquest risc, l’informe ambiental ens diu que a Sant Celoni disposem
del Plaseqtor (Pla d’emergència exterior del Sector químic de la Tordera)
homologat el 16 de febrer de 2005, segons el qual l’àmbit de l’ARE de Can Riera
de l’Aigua està situat en la seva totalitat en zona d’intervenció per accident tipus
3C de Carburos Metálicos SA i en zona d’alerta per accident tipus 3B i 3C
d’Uquifa SA.
Trobem, doncs, fora de lloc l’obsessió del Sr. alcalde d’ubicar el nou hospital a
Can Riera de l’Aigua ja que un equipament sanitari com aquest ha de poder
continuar en ple funcionament en cas d’accident químic, atenent als malalts
internats i podent fer els trasllats corresponents; un hospital no pot quedar parat
posant en perill la vida de les persones. Seria bo que el Sr. Deulofeu expliqués
que la raó fonamental del trasllat del parc de bombers a l’entrada de l’autopista
és perquè la seva ubicació actual està afectada també pel risc químic i, en cas
d’accident, no seria operatiu el seu funcionament.
D’altra banda, el mapa de sensibilitat ambiental que conté el referit informe ens
mostra que el 45% de l’àmbit de l’ARE de Can Riera de l’Aigua té una sensibilitat
molt alta (és la més alta de tots els municipis de la nostra comarca) i només un
15% de la superfície presenta sensibilitat bàsica (bona part d’aquesta superfície
està ocupada per l’escola Pallerola). I, per acabar, les conclusions que s’extreuen
són les següents:
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•

•

•

L’àmbit on es proposa l’ARE de Can Riera de l’Aigua és sòl no urbanitzable
en el planejament municipal. De l’anàlisi d’alternatives cal destacar, en
especial, la dificultat d’encaix de la proposta del Pla Director Urbanístic
amb la sensibilitat del territori, així com la dificultat de resoldre la
vinculació del nou sector amb el teixit urbà existent.
La necessitat d’assoliment d’alguns objectius, com són els relacionats
amb la funció connectora dels cursos fluvials, l’adequació als pendents o
la connectivitat entre el sector i el sòl urbà existent, pot condicionar força
la proposta d’ordenació.
No s’identifiquen aspectes ambientals que l’execució de l’ARE contribueixi
a millorar respecte a la situació actual o l’alternativa zero.

Intervé de nou el Sr. alcalde i diu que no voldria entrar en el debat d’un informe
al que probablement no tothom ha tingut accés. Simplement –diu- jo ho
resumiria d’una forma molt senzilla: és el govern de la Generalitat, com he dit
abans, qui ha impulsat el desenvolupament d’una ARE a Can Riera de l’Aigua i
des del govern municipal de CiU hem donat el nostre recolzament a la proposta.
En cap moment ens hem amagat, ni ens amagarem d’això... perquè ho hem fet
de forma coherent. De moment s’ha fet un plantejament inicial “en brut” i cal,
evidentment, un Pla Director Urbanístic amb tots els informes necessaris
(mediambientals, de mobilitat, de l’Agència Catalana de l’Aigua...) que es
redactarà des de la Generalitat, amb un govern tripartit en el que algun partit es
venta de tenir el tema mediambiental com a bandera del seu programa... Si els
informes són negatius, que ningú dubti que estaré absolutament en contra del
desenvolupament d’una ARE en aquesta zona, faltaria més! Ara bé, cal llegir les
coses amb deteniment; molts informes mediambientals identifiquen alguns
problemes, però cal veure quines són les propostes de resolució que aporten. I
aquesta és la tasca del Pla Director Urbanístic. De tota manera, crec que té poc
sentit entrar a discutir sobre un informe que no ha estat a disposició de tothom.
És important saber que és la Generalitat qui encarrega la redacció del Pla
Director Urbanístic i, per tant, és aquesta Administració qui al final prendrà la
decisió oportuna, matisada per l’equip de govern municipal, per la decisió del Ple
i, si s’accepta de fer una consulta popular, per l’opinió de la ciutadania. Serà
responsabilitat del govern de la Generalitat si decideix tirar endavant un projecte
amb informes desfavorables i, en aquest cas, com a govern municipal haurem de
defensar, evidentment, que no es faci.
Nosaltres partim de la base que el projecte ens sembla molt interessant, però
això no treu que caldrà estudiar-lo fins a l’últim detall. A ningú se li escapa que
la Generalitat ha actuat amb moltes presses, insistint molt per a que els
ajuntaments prenguéssim una decisió al respecte. Després de consultar-ho
tècnicament, la valoració que nosaltres en fem és favorable; però val a dir que
no anirem en contra d’informes negatius i estic convençut que els propis
Departaments de Medi Ambient i Habitatge i de Política Territorial i Obres
Públiques actuaran amb la mateixa coherència i amb el mateix sentit comú.
Ha fet referència el Sr. Castaño al Plaseqtor, i jo voldria preguntar-li com és que
l’anterior govern municipal va desenvolupar, per exemple, el sector Pertegàs o el
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sector les Torres? És que aleshores no es va tenir en compte el Plaseqtor?
Siguem seriosos...! Que cadascú faci els informes que li corresponguin en el seu
àmbit i, a partir d’aquí, ja es prendran les decisions que pertoqui adoptar.
Intervé de nou el Sr. Castaño per fer una puntualització. Per al coneixement de
la gent, els sectors del Pertegàs i de les Torres estaven planificats amb
anterioritat al Plaseqtor, que és un document relativament recent. No barregem
una cosa amb l’altra... A més, en aquest cas estem parlant d’habitatges i si es
produís una fuita química en alguna indústria, només caldria que els ciutadans es
tanquessin a les cases. Per això s’han fet les proves amb les sirenes, per
informar a la població.
Pren la paraula la Sra. Vinyets i, com a consideracions prèvies –diu-, voldria fer
referència a les paraules del Sr. Castaño quan ha afirmat que el grup municipal
socialista “creu en la participació ciutadana”. Això està molt bé, però les paraules
es demostren amb fets i, després de 17 anys de governar el PSC al nostre
municipi, poc s’ha desenvolupat la participació... De fet, únicament es va parlar
de consultar la ciutadania en el cas d’una passera que es volia construir.
Entenem que no n’hi ha prou en dir-ho, sinó que cal fer un pas endavant i
treballar per una participació real i efectiva.
Pel que fa a l’informe ambiental preliminar de l’avanç del Pla Director Urbanístic
que abans s’ha esmentat, en què es diu que Can Riera de l’Aigua té uns límits
paisatgístics i ecològics que és necessari preservar, nosaltres estem totalment
d’acord amb aquesta valoració. Esperem que aquests valors paisatgístics que
van més enllà de simples masies o camins rurals, és a dir, que entenen el medi
ambient com la protecció d’una globalitat, d’un paisatge, també es tinguin
presents quan s’hagi de prendre una determinació en relació a la Ferreria de la
Batllòria.
I ja que vostès (dirigint-se als regidors socialistes) tenen línia directa amb el
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Sr. Joaquim Nadal, perquè són
del mateix partit i es coneixen, ens agradaria que parlessin amb ell per fer-li
reconsiderar la decisió d’ubicar una ARE a Can Riera de l’Aigua, a la vista
d’aquest informe mediambiental preliminar.
En relació amb la consulta popular, el grup municipal de la CUP entén que la
participació popular en les decisions que es prenen des de l’ajuntament ha de
tenir caràcter estructural, és a dir, ha de formar part del cos de l’ajuntament, de
la manera diària de funcionar. Per això, estem treballant prioritàriament en la
definició del marc general en el que ens hem de moure, a través del nou
Reglament orgànic municipal (ROM) i en altres mesures i mecanismes que
facilitin la intervenció directa. Aquesta participació popular ha de ser al centre
del nou model democràtic real que hem de començar a crear. La participació
popular ha de deixar de ser una eina en mans dels polítics de sempre per
simplement legitimar decisions, i ha de fer un pas més enllà i treballar, com hem
dit, per una participació real.
En aquest context –continua la Sra. Vinyets- entenem que la consulta que es
sotmet ara a votació és una decisió que mai abans s’havia plantejat de fer.
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Pensem, però, que la proposta presentada avui al Ple per l’equip de govern de
CiU ve carregada d’un alt grau de contingut ideològic favorable a les ARE’s i de
les excuses socials i econòmiques que sustenten l’establiment d’una ARE a Can
Riera de l’Aigua. Tal i com està redactada la proposta, l’equip de govern sap que
és inacceptable tant per al grup municipal de la CUP com del PSC-PSOE. Per
tant, hem d’entendre que, més enllà de la celebració de la consulta, l’únic interès
de l’equip de govern és desgastar l’oposició i reforçar la seva postura política.
Tot i això, com que la CUP és impulsora d’aquest canvi de fer democràtic i ha
estat la causant precisament d’aquest canvi de l’equip de govern de CiU (que,
com sabem, primer era favorable a tirar endavant l’ARE sense fer cap mena de
consulta i ara ha optat per sotmetre la decisió a consulta popular), estem
plenament d’acord amb la celebració d’aquesta consulta popular, però demanem
que es compleixin algunes condicions mínimes per tal d’assegurar que,
efectivament, tant la consulta com tot el procés previ siguin totalment neutres;
de no ser així, entenem que estaria contaminada de vicis que la farien invalidar.
Pensem que s’ha de sotmetre a informació pública una proposta concreta sobre
la consulta. No sabem quina serà aquesta pregunta, ni tan sols el tema exacte
de la consulta (serà sobre els ARE’s en general? Serà sobre l’ARE de Can Riera
de l’Aigua?). Cal que els veïns puguin formular les seves al·legacions tenint a la
seva disposició tota la informació necessària. També cal acordar quina serà la
data aproximada de la consulta popular, quina serà la durada de la campanya
per defensar les diverses posicions, quins seran els criteris de publicitat i
propaganda, etc.
Cal que l’ajuntament es comprometi radicalment en la neutralitat, com a
institució representativa de tots els veïns i veïnes de Sant Celoni. I ja que el Ple
municipal, que és el màxim òrgan de representació de la ciutadania, s’ha
posicionat en contra de l’ARE, entenem que l’ajuntament ha de mostrar una
actitud totalment neutra a l’engegar el procés i els mecanismes que hauran de
començar a funcionar a partir d’ara. Per aprovar aquesta proposta cal que es
convoqui una reunió urgent la propera setmana per acordar els termes de la
consulta i sotmetre’ls també a informació pública.
La reunió ha de ser urgent perquè el Decret Llei de la Generalitat que regula les
ARE’s estableix que aquestes actuacions urbanístiques s’han de dur a terme amb
molta celeritat. Per tant, com que sabem que des de la Generalitat ja s’han
engegat les màquines (el Sr. Castaño ens ha llegit fragments de l’estudi
mediambiental), sabem que s’ha adjudicat la redacció del Pla Director Urbanístic
i que un despatx d’arquitectes ja hi està treballant, la reunió que demanem ha
de ser ràpida. Recordem que el Decret Llei deixa via lliure a la Generalitat per
decidir en el tema de les ARE’s i, per tant, quan més avançat estigui el projecte
d’ARE a Can Riera de l’Aigua, més difícil serà parar-lo.
Com ja he dit, des de la CUP entenem que tota la primera part de la proposta de
l’ajuntament està carregada de contingut ideològic favorable a les ARE’s i, en
canvi, només es fa esment que els grups municipals del PSC i de la CUP tenen
posicions contràries, sense explicar-ne els motius, quan al darrera de la nostra
posició hi ha tot un argumentari polític que justifica aquesta determinació. Per
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tant, entenem que cal suprimir la primera part de la proposta, que té un
contingut ideològic favorable a la realització de l’ARE, per tal que sigui una
consulta neutra ja que, com hem dit, l’objectiu és evitar que la consulta estigui
viciada. Per tot això, el que proposem des de la CUP és:
1. Convocar una reunió d’urgència per la setmana que ve entre tots els grups
polítics, que també hauria d’estar oberta a les entitats i a tota la ciutadania, per
tal d’acordar els termes de la proposta i poder-la sotmetre a informació pública
coincidint amb el període d’al·legacions.
2. Retirar tota la part ideològica de la moció o, en cas contrari, allargar la moció.
És a dir, o treure els arguments favorables a les ARE’s o bé deixar-los i afegir
l’argumentari de la CUP i del PSC per oposar-s’hi.
Finalment volem precisar que, atès que la raó fonamental que ha esgrimit CiU
per proposar la celebració de la consulta és la polèmica que hi ha a l’entorn
d’aquesta qüestió, entenem que a partir d’ara l’equip de govern es mostrarà
disposat a fer consultes populars en aquelles decisions que presentin una
especial problemàtica. Evidentment que no farem consultes populars per
qualsevol cosa que s’hagi de decidir perquè això significaria encallar-ho tot i
l’ajuntament seria ingovernable. Ara bé, pensem que d’alguna manera hi ha un
compromís de l’equip de govern per a que es contempli la necessitat de sotmetre
a consulta popular aquells temes que determinin el model de poble que volem i
altres que puguin tenir especial incidència.
Per tant –conclou la Sra. Vinyets- la CUP es mostra totalment favorable a fer la
consulta popular sobre l’ARE de Can Riera de l’Aigua, si bé entenem que cal tenir
en compte aquests punts que he explicitat: convocar una reunió urgent i retirar
la part ideològica de la moció que podria condicionar la ciutadania en la seva
decisió.
A continuació, intervé de nou el Sr. alcalde i diu que els processos participatius
intenten resoldre situacions de conflicte en què hi ha posicions oposades, però
no són temes senzills i sovint generen grans debats. En aquest cas, -diu- les
motivacions per les que proposem fer una consulta popular ja les he explicat
abans. En la proposta es fa una introducció que pretén ser un resum dels
antecedents del tema. Segurament es podria fer d’una altra manera: es podia
haver incorporat molta més informació o es podia haver simplificat molt més...
Al final, el que compta són els acords que ens permetin iniciar el procediment
per realitzar la consulta popular. La normativa que regula les consultes populars
estableix que la pregunta es pot decidir més endavant. En qualsevol cas, serà el
Ple qui la decideixi. Des de l’equip de govern entenem que serà positiu
asseure’ns per reflexionar i per recollir les diferents sensibilitats a l’hora de
formular una pregunta que sigui neutral i entenedora, i amb la que tothom s’hi
senti prou còmode.
Si avui s’acorda fer la consulta popular sobre l’ARE de Can Riera de l’Aigua,
s’obrirà un període d’exposició pública per tal que tothom pugui opinar i
presentar al·legacions. El procediment per dur a terme una consulta popular està
molt ben regulat i perfectament definit. No és l’ajuntament qui pot marcar les
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pautes, sinó que ens hem de cenyir al Reglament regulador de les consultes
populars, que determina tots els aspectes de la consulta, com per exemple, la
campanya per defensar els diferents posicionaments. De tota manera, caldrà fer
una reunió la setmana vinent per parlar de tot aquest tema i acordar quina és la
pregunta que volem formular. En aquest sentit, l’equip de govern està en
minoria i, per tant, no podrà imposar cap criteri; s’hauran de consensuar els
acords entre els tres grups polítics municipals.
La Sra. Vinyets pregunta al Sr. secretari si, quan el Ple municipal aprovi la
pregunta de la consulta popular, hi haurà també un tràmit d’informació pública
per poder presentar al·legacions?
El Sr. secretari respon que ara estem en una primera fase per aprovar i sotmetre
a informació pública el propi fet de realitzar una consulta popular, amb
comunicació a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona.
Transcorregut aquest període d’exposició pública, el Ple resoldrà les al·legacions
que s’hagin presentat. I posteriorment, per majoria absoluta, aprovarà els
termes exactes de la pregunta o preguntes que es vulguin fer. En aquest segon
acord no hi haurà un període d’informació pública.
La Sra. Vinyets diu que per això plantegen aquest dubte. Resulta –diu- que ara
s’obre un període d’exposició pública per poder presentar al·legacions, però
sobre una proposta etèria, que no concreta cap mena de pregunta. I, en canvi,
quan el Ple aprovi la pregunta concreta, no torna a haver-hi un tràmit
d’informació pública!
El Sr. Ventura diu que, si han demanat una reunió per la setmana vinent, és per
poder informar la ciutadania, abans que passi pel Ple, de quina serà la pregunta
de la consulta popular i quina serà la data, perquè la gent n’estigui informada.
El Sr. alcalde diu que si la setmana que ve es celebra la reunió i arribem a un
acord, es pot fer pública la pregunta i la gent podrà presentar al·legacions i
opinar al respecte.
El Sr. secretari explica que quan el Ple municipal, en una propera sessió, aprovi
els termes concrets de la pregunta, s’haurà de demanar al Govern de l’Estat, a
través de la Generalitat de Catalunya, que autoritzi la consulta popular amb els
termes concrets de la pregunta. Només hi ha, però, un període d’exposició
pública, que s’iniciarà si avui resulta aprovat l’acord de celebració de la consulta
popular.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El 8 d’octubre de 2007 el Govern de Catalunya, juntament amb 33
organitzacions que inclouen la representació de diferents agents públics, socials i
econòmics, van signar el Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016, per tal de
donar satisfacció a les necessitats d’habitatge de les llars catalanes i assegurar la
cohesió social i territorial.
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El Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016 parteix d’una diagnosi de les
necessitats actuals i de les estimades per a aquest horitzó de referència, i es
proposa assolir cinc reptes fonamentals:
-

Millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves
Millorar les condicions del parc d’habitatges
Millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb diversitat
funcional
Prevenir l’exclusió social residencial
Garantir un habitatge digne i adequat a les llars mal allotjades

El primer repte (millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves) es
planteja com a objectiu principal la consecució de sòl apte per construir
habitatges amb protecció oficial que es puguin obtenir a uns preus que encaixin
dins els topalls màxims que la normativa de protecció oficial determina per als
habitatges protegits i, en concret, preveu la mobilització de sòl per a 250.000
habitatges amb protecció oficial pel final del període 2007-2016.
Considerant que el dèficit d’habitatges requerits d’ajut públic i la magnitud de la
demanda estimada no poden ser coberts únicament mitjançant la utilització de
mecanismes ordinaris de transformació urbanística, l’Administració de la
Generalitat ha assumit part de la tasca de creació de nou sòl residencial, a
través del Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística, amb el desplegament d’Àrees residencials estratègiques, mitjançant
un instrument de planejament supramunicipal com és el Pla director urbanístic.
Amb aquest instrument l’Administració pot produir, amb la celeritat i en la
quantitat requerida, el sòl residencial necessari per atendre els dèficits i la
demanda prevista, recollits en el Pacte Nacional per l’habitatge 2007-2016.
L’article 19.1 del Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en
matèria urbanística, defineix la figura de les Àrees residencials estratègiques
com aquelles actuacions supramunicipals, promogudes per la Generalitat de
Catalunya, que es desenvolupin amb la finalitat de subvenir els dèficits
d’habitatge requerit d’ajut públic, per fer efectiu el dret de la ciutadania a un
habitatge digne i adequat.
L’ordenació detallada de les Àrees residencials estratègiques ha de preveure una
densitat mitjana mínima del sector de 50 habitatges/ha i la qualificació de sòl
suficient per a habitatge de protecció pública per tal que, com a mínim, la meitat
dels habitatges de l’actuació tinguin aquesta destinació. Així mateix, les ARE
s’han de situar en continuïtat amb el teixit urbà existent o previst i han de
garantir una bona accessibilitat a la xarxa de transport públic.
En data 18 de febrer de 2008 el conseller de Política Territorial i Obres Públiques
va dictar una resolució aprovant el document “Objectius i propòsits generals dels
Plans directors urbanístics per a la delimitació i ordenació de les Àrees
residencials estratègiques per al quadrienni 2008-2011”, tot acordant que sigui
sotmès al tràmit de consulta als ajuntaments afectats pel termini d’un mes,
abans de l’aprovació inicial dels corresponents Plans directors urbanístics de
delimitació i ordenació de les ARE per a aquest quadrienni.
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El document aprovat fa referència a la globalitat de tot el territori català,
determina les necessitats d’habitatge susceptibles de ser satisfetes en el primer
quadrienni 2008-2011 i identifica els municipis amb capacitat territorial per
emplaçar-hi les ARE requerides.
En aquest document el Govern de la Generalitat proposa el desplegament de 12
Plans directors urbanístics, que abasten un total de 101 àmbits susceptibles de
ser ARE, localitzats en un total de 86 municipis.
El Pla director urbanístic número 6, referit a la comarca del Vallès Oriental,
contempla la localització d’Àrees residencials estratègiques als municipis de
Cardedeu, Granollers, la Llagosta, Montmeló, Parets del Vallès, la Roca del Vallès
i Sant Celoni.
En concret, a Sant Celoni es proposa una ARE amb al nom de “Plans del
Pertegàs”, a la zona de Can Riera de l’Aigua.
En data 27 de març de 2008, i dins el termini d’un mes de consulta atorgat als
ajuntaments afectats, l’alcalde de l’ajuntament de Sant Celoni va manifestar per
escrit al conseller de Política Territorial i Obres Públiques la conformitat de
l’aquesta Corporació a la formulació d’un Pla director urbanístic per a la
delimitació i ordenació d’una ARE a la zona de Can Riera de l’Aigua, amb el
benentès que es compleixin els requeriments mínims següents:
1. Obtenir el sòl necessari per a un hospital comarcal, un CES, una
residència geriàtrica i un centre de dia.
2. Garantir les noves necessitats en els serveis d’abastament d’aigua i de
sanejament (ampliació de l’EDAR).
3. Construcció de nous ponts sobre el Pertegàs per millorar la connectivitat
de la zona de Can Riera de l’aigua amb el nucli urbà.
4. Previsió de les infraestructures necessàries per garantir la mobilitat fins a
la carretera C-35, amb la necessitat d’accelerar la construcció de la porta
de Llevant per tal de ponar accés a l’hospital i a aquesta nova zona.
5. Preservar els boscos d’alzina i roure del sector.
6. Reconèixer els torrents i rieres que baixen de la falda del Montseny fins a
la riera de Pertegàs.
7. Construcció d’un passeig a la riera Pertegàs.
8. Consolidar la Masia de Can Riera de l’Aigua com a equipament públic
socio-cultural.
9. Assegurar els accessos de vianants al parc del Montseny.
En un nou escrit dirigit al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, a
més dels requeriments que s’han esmentat, l’Alcaldia sol·licità que el
planejament del sector concreti les cessions següents: vialitat 15%, zona verda
41% i equipaments públics 14%, de forma que el total de sòl públic sigui del
70%, enfront del 30% de sòl privat.
Posteriorment, en data 28 d’abril de 2008, en sessió extraordinària celebrada a
petició del grup municipal del PSC, el Ple de l’ajuntament de Sant Celoni va a
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aprovar, per 10 vots a favor i 7 en contra, una proposta conjunta dels grups
municipals del PSC i de la CUP que, en la seva part dispositiva, diu textualment:
1. Rebutjar la realització d’un ARE (Àrea Residencial Estratègica) a Can Riera
de l’Aigua.
2. Posar en coneixement del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya el contingut íntegre d’aquesta
resolució
3. Instar a l’equip de govern municipal a fer tot el que sigui necessari
perquè no es pugui dur a terme l’ARE a Can Riera de l’Aigua.
La proposta aprovada s’ha notificat al president de la Generalitat de Catalunya i
al conseller de Política Territorial i Obres Públiques, per al seu coneixement.
Així com el grup municipal de la CUP s’ha posicionat en total desacord amb les
Àrees residencials estratègiques que promou el Govern de Catalunya, el grup
municipal socialista s’ha posicionat a favor d’aquesta figura urbanística aprovada
per Decret Llei 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística, però en
desacord amb la ubicació a Can Riera de l’Aigua.
Atesa l’existència de posicionaments divergents en d’aquest tema, es considera
convenient conèixer l’opinió de la ciutadania al respecte, a través de la
convocatòria d’una consulta popular, als efectes de reforçar i legitimar el
posicionament del consistori davant la Generalitat.
Tal com estableix l’article 1 del Decret 294/1996, quan en l’assumpte de què es
tracti, sigui necessària l’aprovació d’altres Administracions, les consultes
populars municipals han de versar sobre aquells aspectes respecte dels quals
correspon pronunciar-se a l’ajuntament.
Vistos els articles 71 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local,
159 a 161 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 294/1996, de 23 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de consultes populars.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Iniciar el procediment per a la realització d’una consulta popular sobre la
ubicació de l’Àrea residencial estratègica a Can Riera de l’Aigua, que la
Generalitat de Catalunya promou al municipi de Sant Celoni.
2. De conformitat amb l’article 4 del Decret 294/1996, sotmetre aquest acord a
informació pública per un període de vint dies hàbils per tal que qualsevol
persona física o jurídica pugui efectuar les al·legacions que estimi procedents.
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3. Simultàniament, comunicar aquest acord a la Delegació Territorial del Govern
de la Generalitat a Barcelona, per tal que en el termini de quinze dies hàbils
també pugui formular al·legacions
14. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ
LOCAL D’ERC I EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER LA LLIBERTAT I
CONTRA TOTES LES VIOLÈNCIES.
El Sr. Arenas explica que, arrel del compromís adquirit en el darrer Ple ordinari,
el grup municipal del PSC ha presentat aquesta moció conjuntament amb la
Secció Local d’ERC a Sant Celoni i la Batllòria. Procedeix a continuació a llegir la
part dispositiva de la moció.
Acabada la lectura, el Sr. alcalde diu que la posició de l’equip de govern serà
favorable a la moció.
La Sra. Vinyets indica que, abans de parlar del contingut d’aquesta moció,
voldria referir-se a la intervenció que ha fet el Sr. Rubiralta abans de l’inici del
Ple referint-se al fet que la moció de suport a Francesc Argemí “Franki” no s’ha
inclòs a l’ordre del dia d’aquesta sessió. Cal saber –diu- que existeix un acord
entre els tres grups municipals per tal d’estudiar aquelles mocions que es
presentin amb temps suficient i únicament portar al Ple, per la via d’urgència,
aquelles que estrictament siguin necessàries. D’altra banda, des de la CUP ens
sembla d’un innegable atreviment que ERC presenti una moció demanant la
llibertat de Francesc Argemí, quan precisament el govern tripartit de la
Generalitat (PSC-ERC-ICV) és còmplice del seu empresonament. En comptes de
presentar una moció a l’ajuntament, seria convenient que es reunissin amb la
consellera Montserrat Tura i li demanessin l’alliberament o, si més, la concessió
del tercer grau penitenciari a Francesc Argemí. No creiem que sigui correcte que
ERC intenti treure rèdit polític de l’esquerra independentista...
Intervé el Sr. Ventura i diu que, sobre la moció presentada pel grup municipal
del PSC i la Secció Local d’ERC per la llibertat i contra totes les violències, des de
la CUP volem fer diverses consideracions. Ens sembla –diu- que aquesta moció
respon a un tacticisme polític indissimulat. L’objectiu prioritari de la moció no és
fomentar el debat sobre les violències que s’esdevenen a la societat, sinó
criminalitzar aquells que discrepen del seu contingut.
També pensem que aquesta moció porta com a única solució a problemes greus
una política frívola de gestos, que només persegueix beneficiar aquells que
promouen i protagonitzen la moció. Nosaltres pensem que aquesta moció aborda
en abstracte el tema de la violència i simplifica el conflicte, i més quan es
sustenta en l’espectacle dels gestos i, per tant, enverina més que no pas resol
els problemes derivats de la violència. A continuació llegiré un breu escrit de
Quim Monzó, publicat a La Vanguardia, que diu així:
“El meu pare m’explicava que, just abans d’acabar el servei militar l’any 1935,
quan va arribar el moment el van obligar a jurar lleialtat a la bandera espanyola;
era la republicana. Va ser un acte solemne a Sant Gregori, a Saragossa, davant
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dels alts càrrecs militars de la caserna. I llavors, estant a punt de llicenciar-se,
va arribar el 18 de juliol i va passar el que va passar, el van reenganxar ara els
colpistes. Doncs bé, a Saragossa mateix, a la mateixa caserna de Sant Gregori,
en un acte també molt solemne i davant exactament dels mateixos alts càrrecs
militars, el van obligar a jurar lleialtat a la bandera, aquest cop a la franquista.
Ja m’explicaran de què serveixen els juraments de lleialtat si ni tan sols se’ls
creuen els que els beneeixen. Com a punt final de l’anècdota el meu pare
precisava: - No vaig besar la primera bandera ni la segona. Com que la besàvem
tants estava plena de baves.”
A part d’això, des de la CUP pensem que la moció plantejada és força
contradictòria i buida de contingut en la mesura que no proposa el mateix tracte
per a diferents tipologies de violència. Ens qüestionem, per exemple, per què no
ens hauríem de concentrar davant de l’ajuntament quan hi hagi un assassinat
sexista? O per què no ens hauríem de concentrar davant de l’ajuntament quan
un treballador s’accidenti per culpa de la negligència d’alguns empresaris pel que
fa la seguretat en el lloc de treball? O per què ens hem de concentrar davant
l’ajuntament quan hi hagi un assassinat polític dins l’Estat espanyol, quan tots
som conscients que constantment hi ha assassinats polítics arreu del món?
Creiem que tots aquests punts, i molts més, s’haurien de tenir en compte a
l’hora de plantejar una moció d’aquestes característiques. Com ja he dit,
considerem que la moció és oportunista, però tot i això no estem en desacord
amb els punts que s’han plantejat i, en aquest sentit, des de la CUP votarem a
favor de la moció presentada.
Intervé el Sr. Cuminal i diu que, si se li permet expressar la seva opinió
personal, està força d’acord amb les reflexions que s’han fet des de la CUP. Hem
de vigilar molt –diu- amb segons quins acords aprovem en el Ple i amb la
capacitat d’opinar que se’ns dóna com a representants de la ciutadania. Crec que
es dóna per descomptat que els qui ens presentem a una llista electoral, ens
sotmetem al vot de la democràcia i destinem moltes hores a treballar per
millorar la nostra societat, compartim el contingut del primer punt de la moció
d’estar en contra de la violència i respectar la llibertat i la dignitat humana. Jo
també em plantejo per què la moció condemna la violència política que es
produeix a l’Estat espanyol, però en canvi quan la violència és contra les dones
només l’hem de condemnar quan es produeix en l’àmbit dels Països Catalans...
És a dir, comparteixo els arguments de la moció, però considero que no es pot
frivolitzar tan lleugerament amb qüestions com la llibertat o el respecte a la
dignitat humana. Evidentment, no seré jo qui s’atreveixi a votar en contra del
primer punt de la moció, però penso que aquesta dinàmica de mocions lleugeres
ens la podríem estalviar.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que s'estan produint atemptats mortals contra persones pel sol fet de tenir
una ideologia diferent.
Atès que pensem que el dret a la vida i a la integritat física està per sobre de
qualsevol tipus de dret i de qualsevol objectiu polític.
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Atès que estem plenament convençuts que qualsevol opció política, inclosa la
República Catalana i la independència del Països Catalans, es pot defensar per la
via pacífica i democràtica.
Atès que dins d'una societat democràtica no és acceptable fer afirmacions com
que cal acceptar qualsevol tipus de lluita perquè també inclou la lluita armada.
Atès que tot sovint continuen els assassinats de dones en mans dels seus marits
o companys.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels
17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Afirmar que la llibertat política, la llibertat d'expressió i la llibertat per viure la
pròpia vida són elements essencials de tota societat democràtica i, en
conseqüència, rebutjar tots els tipus de violència, tant la pràctica de la tortura
com la que acaba amb l'assassinat de persones.
2. Que cada cop que a l'Estat espanyol hi hagi un nou assassinat per raons
polítiques es posi un crespó a la bandera catalana i es faci una concentració de
rebuig davant de l'ajuntament.
3. Que tots els mitjans de comunicació municipals (ràdio, “L’informatiu” i pàgina
web) informin dels assassinats de dones a causa de la violència de gènere, quan
això s'esdevingui dins de l'àmbit del Països Catalans.
15. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ
LOCAL D’ERC I EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER LA CREACIÓ DE LA
REGIDORIA DE LES DONES.
El Sr. alcalde demana al Sr. secretari que indiqui quin és el tràmit a seguir en
aquest punt, atès que el grup municipal de la CUP ha presentat una esmena a la
moció. Val a dir que quan la moció es va presentar a la Comissió informativa ja
es va posar en dubte la creació de la Regidoria de les dones i vam acordar –diude buscar un redactat alternatiu amb el que ens poguéssim sentir més còmodes,
basat en el fons de la qüestió i sense forçar una organització municipal
determinada, que és una competència de l’equip de govern. D’aquesta reflexió,
ha sorgit la proposta alternativa que presenta el grup municipal de la CUP i que
també caldria posar a consideració del Ple.
El Sr. secretari explica que hi ha una primera proposta de moció per a la creació
de la Regidoria de les dones, presentada conjuntament pel grup municipal del
PSC i la Secció Local d’ERC (que és la que es va sotmetre a dictamen de la
Comissió informativa) i posteriorment el grup municipal de la CUP ha presentat
una esmena a la totalitat de la moció. Per tant, el procediment consistiria en
explicar l’una i l’altra, i determinar quin dels dos textos es sotmet a votació. És a
dir, fer una primera votació per veure quina de les dues propostes s’admet a
tràmit i després una segona votació sobre el fons de la qüestió de la que hagi
resultat admesa.
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Pren la paraula el Sr. Arenas i diu que, com ja ha explicat abans, en el penúltim
Ple municipal el seu grup va adquirir el compromís de valorar dues mocions que
volia presentar la Secció Local d’ERC a Sant Celoni i la Batllòria. Una és la que
s’ha aprovat en el punt anterior (per la llibertat i contra totes les violències) i
l’altra és aquesta (per la creació de la Regidoria de les dones). El grup municipal
del PSC, de manera consensuada amb la Secció Local d’ERC, ha acceptat
incorporar una petita modificació, en termes jurídics, consistent en dir que
“l’ajuntament de Sant Celoni, reunit en sessió plenària, insta l’equip de govern a
la creació de la Regidoria de les dones”, dotada amb un pressupost suficient, al
voltant del 0,4-0,5% de la despesa corrent del pressupost municipal. Creiem –
diu- que aquesta nova regidoria hauria d’estar adscrita a l’Àrea de Presidència (o
a una altra àrea transversal), amb una autonomia semblant a la resta de
regidories dependents d’aquesta àrea. La Regidoria de les dones hauria de
comptar amb una persona tècnica a jornada completa, per tal que pogués fer la
seva tasca amb eficàcia i amb resultats contrastables. En el text de la moció es
relacionen tota una sèrie de tasques que es podrien desenvolupar des d’aquesta
nova regidoria per millorar el conjunt de serveis a les dones.
Entenem –continua- que des de l’ajuntament ja s’estan oferint molts serveis a
les dones des de fa força temps. Per això creiem molt important que en la
proposta que s’aprovi persisteixi el nom de Regidoria de les dones, per tal de
donar un continent a tota una sèrie de serveis que ja es presten i a d’altres de
nous que es puguin oferir. Voldria recordar que en l’anterior legislatura també hi
havia unes regidories transversals, com la d’infants, la de gent gran i la de
joventut, i no veiem cap inconvenient en la creació d’aquesta nova regidoria.
Respecte de la dotació pressupostària que es proposa per a aquesta nova
regidoria (entre el 0,4 i el 0,5% de la despesa corrent), no necessàriament s’ha
de dotar una partida exclusiva, sinó que només s’hauria de fer un petit exercici
consistent en sumar aquelles partides del pressupost que van destinades a oferir
serveis a les dones. D’altra banda, creiem que no pot ser cap excusa el fet que
l’equip de govern estigui format només per 7 persones ja que, com hem dit, es
tractaria d’una regidoria transversal. En l’anterior equip de govern érem 11
persones i crec que treballàvem bé de manera conjunta, tot i que en el darrer
Ple el Sr. alcalde ens va titllar de ser polítics de talla petita. A mi, personalment,
això em va colpir una mica... Nosaltres creiem que és imprescindible la creació
de la Regidoria de les dones i, si no es fa així, pensem que es perd el contingut
de la moció. En principi des del grup municipal socialista ens abstindrem en la
votació de l’esmena presentada pel grup municipal de la CUP.
Es transcriu a continuació el text de la moció, dictaminada per la Comissió
informativa de Serveis Personals:
<< MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ LOCAL D’ERC I EL GRUP
MUNICIPAL DEL PSC PER LA CREACIÓ DE LA REGIDORIA DE LES DONES.
La discriminació de la dona continua inexorablement en molts àmbits, ja sigui en
el familiar (on el homes no acaben d'assumir el repartiment de les tasques de
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cura de la llar al 50%), en el laboral (on, a part de la inferior categoria dels llocs
de treball, les dones cobren un 30% menys que l'home fent la mateixa feina) i
en l'accés a càrrecs d'alta responsabilitat (en el món empresarial, en el món
social i en el món polític).
Aquesta situació provoca l'anomenada feminització de la pobresa, perquè la
immensa majoria de les persones a l'atur són dones.
Si no es canvia aquesta realitat, la violència de gènere no s'aturarà i continuaran
els maltractament físics i/o psíquics i els abusos fets gairebé sempre pels homes,
massa sovint amb els resultats tràgics dels assassinats de les esposes i/o
companyes en mans dels seus familiars masculins.
No n'hi ha prou amb resoldre els casos de maltractaments des dels Serveis
Socials, sinó que cal incidir en la prevenció de manera contínua, activitat que no
s'ha fet en l'àmbit de la ciutadania ni als centres escolars a través de la
coeducació.
Continua prodigant-se un llenguatge sexista i androcèntric que ve determinat per
una ideologia patriarcal que afecta tant a homes com a dones.
Per tot això, la Comissió informativa de Serveis Personals emet dictamen
proposant al Ple municipal de prendre els següents ACORDS:
1. Instar l’equip de govern a la creació de la Regidoria de les Dones, dotada d'un
pressupost suficient (al voltant del 0,4-0,5% de la despesa corrent del
pressupost municipal), adscrita a Presidència o a una àrea transversal i amb una
autonomia semblant a la resta de regidories dependents d'aquesta àrea, que
compti amb l'ajut d’una persona tècnica, a jornada completa, per tal de fer la
seva tasca amb eficàcia i amb resultats contrastables.
2. De manera progressiva, durant aquesta legislatura la Regidoria de les Dones
hauria d’assumir les següents tasques:
-

Fer-se càrrec de les tasques del Servei a la Dona de l'ajuntament.

-

Establir la diagnosi de la perspectiva de gènere a l'ajuntament i a tot el
municipi (el projecte ADAGIO de la Diputació de Barcelona).

-

Redactar del Pla d'igualtat municipal (PIM), que haurà de ser transversal
tant a dintre de l'ajuntament com en la seva transposició a fora. Caldria
que, amb l'ajut del personal qualificat extern necessari, fos redactat per
tècnics i tècniques de les diverses àrees de l'administració local. Un cop
fet caldria aprovar-lo pel Ple i presentar-lo públicament a la ciutadania.
Aquest pla hauria de recollir i actualitzar els pressupòsits del Pla d'igualtat
ja aprovat pel Ple de l'ajuntament i hauria de regir les actuacions
municipals tant en l'àmbit intern com extern.

-

Vetllar per a que en la presentació de les ofertes de treball públic,
s'estableixin quotes mínimes (40%) i màximes (60%) de cada sexe,
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sempre que no es vulneri la llei vigent. Establir la perspectiva de gènere
en les negociacions dels convenis col·lectius per tal de poder conciliar la
vida laboral amb la familiar.
-

Fer totes les tasques necessàries per possibilitar la creació del Consell
municipal de la dona al nostre municipi, com a òrgan consultiu de la
regidoria i amb la funció de vetllar per la correcta aplicació del Pla
d'igualtat municipal.

-

Promoure la creació del PADI (Punt d’assessorament per a dones sobre
igualtat d’oportunitats, de la Diputació de Barcelona) i dotar-lo d'una hora
diària d'obertura de dilluns a divendres amb personal d'atenció format en
aquest àmbit.

-

Establir una política comunicativa en els mitjans de comunicació
municipals amb la promoció de debats, xerrades, conferències,
experiències positives, articles de fons al butlletí municipal i la creació
d'un espai al web municipal de tipus interactiu sobre la perspectiva de
gènere.

-

Assumir actuacions i projectes adreçats a tota la ciutadania sobre
polítiques de dones, tot l'any però, especialment, a l'entorn de dates
significatives com el 8 de març i el 25 de novembre.

-

Establir una bones relacions amb les àrees de Comunitat i de Seguretat
Ciutadana per tal de gestionar conjuntament els casos de maltractaments
i la seva solució, així com valorar la validesa dels pisos d'acollida (qui ha
de marxar de casa, la dona i les filles i els fills agredits o l'agressor?), la
teleassistència mòbil per a víctimes de la violència, la conveniència de
braçalets per controlar la situació de l'agressor, així com la revisió i
actualització dels protocols d'actuació.

-

Formar el personal municipal en el llenguatge no sexista. Fer una revisió
de la nomenclatura interna d'espais i documents de l'ajuntament per tal
que no hi hagi aquest tipus de llenguatge discriminatori.

-

Establir contactes amb l'Institut Català de les Dones i amb l'Àrea
d'igualtat de la Diputació de Barcelona per beneficiar-se de projectes ja
fets, aconseguir la prestació de serveis als municipis, obtenir
assessorament sobre temes diversos i facilitar la recerca de personal
formador adequat quan se'n necessiti.

-

Potenciar projectes coeducatius a tots els centres educatius de la vila i fer
activitats coeducatives adreçades a tot l'alumnat, en col·laboració amb les
persones referents dels consells escolars, designades pel Departament
d'Educació, de propera implantació.

Aquesta acceptació pressuposarà que hi haurà un/a regidor/a que haurà de
treballar en algun àmbit més. Per això, l'assistència de la persona tècnica (que
ha d'estar integrada en la plantilla de l'ajuntament) és plenament justificada,
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determinant i imprescindible. Totes aquestes tasques s’han fet i s’estan fent a
diversos ajuntaments catalans.>>
A continuació, pren la paraula la Sra. Vinyets per defensar l’esmena presentada i
diu que, tenint en compte l’última consideració que ha fet el grup municipal del
PSC, des de la CUP entenen que cal millorar el contingut efectiu del servei, enlloc
de donar tanta rellevància al nom. Evidentment que és important el nom –diu-,
però el contingut i el treball efectiu per millorar l’atenció a les dones és el que
interessa i precisament és el que reflecteix l’esmena que nosaltres presentem.
Seguidament procedeix a llegir el text de l’esmena presentada, que diu
textualment així:
<< ESMENA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP A LA MOCIÓ
PRESENTADA PER LA SECCIÓ LOCAL D’ERC I EL GRUP MUNICIPAL DEL
PSC PER LA CREACIÓ DE LA REGIDORIA DE LES DONES.
Atès que no tenim constància de l’existència de cap diagnosi o informe mínim
sobre el funcionament del Servei a la dona de l’ajuntament de Sant Celoni.
Atès que no s’ha realitzat cap estudi sobre el sexisme a Sant Celoni i les seves
diverses manifestacions (violència masclista, desigualtats laborals, discriminació
per tendència sexual, etc).
Atès que la presentació d’aquesta moció respon només a interessos de partit ja
que entenem que, per millorar un servei, s’ha de tenir clar què és el que cal
millorar i com.
Atès que no s’ha explicat de quina partida es vol treure el 0,5% de la dotació
pressupostaria, però entenem que cal augmentar la dotació pressupostària en la
lluita per la igualtat.
PROPOSEM:
1. Realitzar, en un termini màxim de 6 mesos, un estudi exhaustiu sobre el
sexisme a Sant Celoni i de recomanacions de superació, que inclogui una
auditoria sobre el funcionament del Servei a la dona i possibles vies de millora
del sistema i de la dotació pressupostària.
2. Comprometre’ns a debatre i consensuar una proposta de millora de les
actuacions en matèria de lluita per la igualtat de gènere un cop rebut aquest
estudi, entre tots els partits, entitats i ciutadania implicada en un Consell
Municipal de la Dona. >>
Aquesta esmena –continua la Sra. Vinyets- busca precisament el consens entre
tots i totes, i vol que es prengui una determinació en base a uns estudis tècnics.
Nosaltres pensem que no es pot presentar una moció per demanar la creació
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d’un determinat òrgan i assignar-li una dotació pressupostària concreta, sense
disposar prèviament d’uns estudis que avalin el fet de prendre aquesta decisió.
Entenem que primer s’han d’estudiar les coses abans de sotmetre-les a votació
del Ple. La proposta que fem des de la CUP és una proposta de consens que vol
aprofundir més, no tant en el nom de la regidoria, sinó en quin ha de ser el seu
contingut. Per això, avui en aquest Ple volem defensar l’esmena que hem
presentat perquè entenem que el nom no fa la cosa i el que realment cal és
treballar per solucionar entre tots una problemàtica tant llastimosa.
El Sr. alcalde indica que ara caldria sotmetre a votació si s’accepta l’esmena
presentada pel grup municipal de la CUP. En aquest sentit, -diu- des del grup
municipal de CiU, i a la vista dels serveis que ja s’ofereixen actualment des de
l’ajuntament, ens sentim molt més còmodes amb el redactat alternatiu de
l’esmena presentada pel grup municipal de la CUP i amb les reflexions fetes per
la Sra. Vinyets, que no pas amb la moció presentada pel grup municipal
socialista i la Secció Local d’ERC. Per aquest motiu, el nostre vot serà favorable a
l’esmena.
El Sr. Arenas diu que, com ja ha comentat, els regidors socialistes s’abstindran
en aquesta votació perquè pensen que és molt important dotar d’un continent a
un contingut. No vull entrar en el debat –diu- de perquè no s’havia creat fins ara
aquesta regidoria; senzillament els temps canvien... La creació de la Regidoria
les dones (malgrat que ja es donen aquests serveis) significaria donar més pes
específic al contingut. Per tant, per coherència amb el compromís que hem
adquirit amb la Secció Local d’ERC, nosaltres ens abstindrem en la votació de
l’esmena.
Així, doncs, el Sr. alcalde declara acceptada l’esmena presentada pel
grup municipal de la CUP per 9 vots a favor de les senyores Lechuga,
Costa i Vinyets i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch i
Ventura, i amb 8 abstencions de les senyores Miracle i de la Encarnación
i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega.
En conseqüència, en haver prosperat l’esmena presentada, aquesta
substitueix en la seva totalitat el text de la moció inicial presentada pel
grup municipal del PSC i la Secció Local d’ERC.
Un cop fixat el text definitiu que se sotmetrà a votació del Ple (que és el
de l’esmena acceptada), el Sr. alcalde dóna inici al debat sobre el fons
de l’assumpte.
Pren la paraula la Sra. Costa. Per si no havia quedat prou clar en el passat Ple
ordinari –diu- i perquè creiem que és important saber de què parlem, explicaré
de nou totes les accions que es duen a terme a Sant Celoni en relació al servei a
la dona i a les diferents situacions injustes de desavantatge que pateix aquest
col·lectiu.
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Voldríem que quedés clar que a través del servei a la dona s’ofereix atenció
psicològica, jurídica i social, amb una tècnica especialista en aquest àmbit.
Treballem amb els protocols pioners de prevenció i actuació en situacions de
violència de gènere, que es van constituir l’any 1998, amb prevenció i actuació
en situacions de violència de gènere extrema, que es va constituir a finals de
l’any passat, i amb les corresponents comissions de seguiment. En aquests
protocols hi participen la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, l’Àrea Bàsica de
Salut, l’Hospital de Sant Celoni, el Servei a la dona i els Serveis socials de tots
els municipis del Baix Montseny i, a petició de la mateixa comissió, a finals de
l’any passat s’hi han incorporat també els centres educatius.
Treballem també a través de l’àmbit d’igualtat d’oportunitats amb una tècnica
especialitzada en aquesta tasca. Commemorem les dates de 8 de març, 28 de
maig i 25 de novembre per treballar la conscienciació de la ciutadania i es fan
moltes activitats, en les quals tots hi hem participat. Treballem també amb la
Comissió del Pla d’igualtat d’oportunitats en els àmbits d’organització municipal,
territori, població, educació, temps productiu i reproductiu, personal i comunitari
i salut integral.
Participem en altres actuacions, potser no tant directament relacionades amb les
dones, però igual de primordials, com és el protocol de prevenció de les
mutilacions genitals femenines, on també es fa un treball conjunt amb els
responsables de seguretat, salut i educació de tots els municipis del Baix
Montseny, en col·laboració amb la resta d’administracions: Consell Comarcal,
Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català de
les Dones.
Només en aquest mes de maig s’han fet sis coses :
-

-

S’ha reactivat el Pla d’igualtat d’oportunitats per avaluar el funcionament
del seu primer any i escaig, actualitzar-lo i proposar-ne millores.
S’ha fet un taller d’avaluació dels dos protocols que he citat sobre la
violència de gènere. Han estat dues sessions de matí sencer amb
participació tots els professionals educatius, de seguretat, sanitaris i polítics
del Baix Montseny.
S’ha fet un taller d’autoestima en el qual hi ha col·laborat molta gent del
nostre poble. També han estat 2 sessions de matí sencer.
S’ha fet una exposició sobre dones grans i salut a l’Hospital de Sant Celoni.
S’ha reunit la comissió de seguiment del protocol de violència de gènere i
atenció a les dones en aquesta situació.
A més, el servei d’atenció jurídica, psicològica i social a la dona, ha seguit
treballant, com és obvi.

Amb tot això volem dir que, si hem de parlar de la feina, parlem del què fem, de
com podríem millorar, del que no estem fent bé o del que podríem intensificar...
Ningú, però, s’ha adreçat a nosaltres per parlar de tot això. Si hem de parlar del
nom i de res més, nosaltres no hi serem perquè tenim molta feina i ens complau
poder-la fer. Estem tractant de qüestions molt serioses i no estem aquí per fer
populisme; som aquí per treballar pel poble des de la política, intensa i
honestament, amb responsabilitat i de manera valenta. Ens hagués estat molt
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fàcil dir sí a la moció, posar nom a una cosa i deixar-ho córrer... però no estem
aquí per això. En tota aquesta feina que he enumerat, i que encara esperem
millorar, esperem trobar-vos-hi.
Finalment –conclou la Sra. Costa- voldria comentar dues últimes qüestions. En
primer lloc, convoquem públicament tots els regidors a una trobada a l’Àrea de
Comunitat per parlar de tots els àmbits en què s’actua (servei a la dona, gent
gran, infància, immigració ...); i si voleu que ens trobem periòdicament, no hi
tenim cap inconvenient. D’altra banda, quan se’ns acusa de ser un govern feble,
us diria que no mireu el número de regidors que som, sinó la feina que estem
fent. En aquest sentit, som un govern fort i cohesionat, i estem fent molta feina.
És d’això del que hem de parlar! En aquest Ple ha quedat molt clar qui treballa
per la gent i qui actua per destruir els qui estem treballant. No cal que en parlem
més. Només dir que, obrant d’aquesta manera, ens esteu robant temps per a la
gent de Sant Celoni i la Batllòria. Demanaria que hi penséssiu i ens deixéssiu
treballar... Gràcies.
El Sr. Arenas diu que, després del que s’ha exposat i del compromís de l’equip de
govern de trobar-nos i parlar de si realment hi ha necessitat de crear una
Regidoria de les dones, votaríem favorablement la proposta presentada pel grup
municipal de la CUP.
Després d’aquestes intervencions, per unanimitat dels 17 regidors presents,
resulta aprovada l’esmena presentada pel grup municipal de la CUP a la
moció presentada pel grup municipal del PSC i la Secció Local d’ERC per la
creació de la Regidoria de les dones.
16. INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DEL DARRER
PLE ORDINARI.
L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la correspondència rebuda darrerament
a l'ajuntament de Sant Celoni, i la Corporació se’n dóna per assabentada:
9

Un escrit del director general del Transport Terrestre de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Manuel Villalante, acompanyant un exemplar del Butlletí
de Transports, número 44, de febrer de 2008.

9

Un carta de l’ajuntament de l’Aldea convidant l’alcalde a la Fira de l’arròs i
el comerç.

9

Una carta del president del Consorci per a la Gestió dels Residus del
Vallès Oriental, Sr. Joan Seguer i Tomàs, acompanyant el dossier dels
resultats de la gestió de residus a la comarca durant l’any 2007.

9

Un escrit de la Sra. Carme Clapés, gerent del Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Oriental, informant d’un estudi de viabilitat tècnica i
econòmica per a la construcció d’una planta de tractament de residus
voluminosos.
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9

Una carta del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
informant de la creació del nou Servei Territorial d’Educació al MaresmeVallès Oriental.

9

Una carta de la Secretaria General de l’Esport i de la Federació Catalana
de Voleibol convidant l’Alcaldia a la Jornada de presentació del Pla de
promoció del voleibol “Escola de vòlei”.

9

Un escrit de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya acompanyant el
llibre “Per la llengua catalana” d’Enric Prat de la Riba, reeditat amb motiu
de la diada de Sant Jordi 2008.

9

Una carta de la presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona,
Sra. Mariona Creus, convidant l’alcalde a l’acte “A prop teu 2008” celebrat
el dia 6 de maig a l’Auditori de l’Edifici Fòrum.

9

Un escrit del Sr. Joan Gassó i Ramiro informant que deixa el càrrec
d’alcalde de l’ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

9

Una carta del bisbe de Terrassa, Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses,
convidant l’alcalde a l’acte de proclamació de la Mare de Déu de la Salut
com a patrona de Terrassa.

9

Un escrit de l’alcalde de Granollers, Sr. Josep Mayoral i Antigas, convidant
l’alcalde de Sant Celoni a presidir l’acte d’inauguració del Centre de
Cultura per la Pau “Can Jonch”.

17. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I
PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE MARÇ I
ABRIL DE 2008.
Es dóna compte al Ple municipal de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la
regidora de Seguretat Ciutadana en els mesos de març i abril de 2008, i la
Corporació se’n dóna per assabentada:
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE MARÇ DE 2008
Data
1
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

Contingut
Aprovar una relació de factures i de pagaments de bestreta de caixa
Aprovar la despesa per al manteniment d’un programa informàtic
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Arxivar un expedient de llicència d’obres menors
Aprovar la despesa per la retirada d’un abocament químic
Incorporar el romanent de crèdit a l’estat de despeses del pressupost de 2008
Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del
pressupost de 2008
Prendre coneixement de l’informe econòmic sobre els tallers de l’àmbit de Joventut
Estimar una sol·licitud de devolució d’ingressos
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Designar un tècnic del Consorci de Normalització Lingüística per formar part del
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4
4
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14

tribunal d’un concurs oposició
Designar un tècnic de RRHH per formar part del tribunal d’un concurs oposició
Designar els tècnics per formar un tribunal d’un concurs oposició
Facilitar a un particular còpia d’una documentació
Aprovar la llista provisional admesos i exclosos en un concurs oposició
Concedir una llicència d’obres menors
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Facilitar a un particular còpia del projecte d’urbanització de la UASU-42
Prendre coneixement de l’informe econòmic sobre les entrades a la festa de Cap
d’Any 2007
Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge
Ingressar un aval bancari per obligacions urbanístiques
Ingressar un aval bancari per obligacions urbanístiques
Prendre coneixement de l’informe econòmic dels cursos de l’Escola d’adults
Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge
Estimar un recurs de reposició relatiu al reconeixement d’avals bancaris
Contractar un delineant de suport a l’Àrea d’Entorn
Contractar una auxiliar administrativa per a l’OAC de la Batllòria
Contractar un oficial jardiner per a l’Àrea d’Espai Públic
Facilitar a un particular còpia del projecte tècnic d’una activitat
Donar conformitat a la modificació de preu d’un contracte de serveis
Concedir autorització per una terrassa d’estiu a la via pública
Autoritzar una nova parada del mercat setmanal del dimecres
Estimar la sol·licitud de devolució de l’impost sobre construccions
Aprovar la certificació 1 de les obres d’urbanització del C/Breda de la Batllòria
Aprovar la certificació 1 de les obres d’urbanització d’una plaça de la Batllòria
Aprovar la certificació 6 de les obres de construcció de l’Escola bressol municipal
Contractar un peó per a tasques de neteja i condicionament espais esportius
Aprovar la factura de despeses de l’estació depuradora (gener 2008)
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG DA
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG DA
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG DA
Retornar la garantia definitiva d’un contracte de consultoria
Contractar un peó per a l’Àrea d’Espai Públic
Aprovar la factura per a la instal·lació d’una LAN a la biblioteca municipal
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG DA
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG DA
Concedir una llicència d’obres menors
Facilitar a una associació de veïns l’accés a un expedient d’obres majors
Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança d’un vehicle
Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança d’un vehicle
Oposar-se a un recurs interposat per una companyia de serveis telefònics
Aprovar la despesa per la impressió del Quadern 2008 de l’Oficina municipal de
Català
Considerar justificada la subvenció atorgada a una entitat
Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio
Aprovar la contractació d’un espectacle per a la programació de l’Ateneu 2008
Aprovar la llista d’admesos i exclosos en el procés de contractació d’un tècnic mig
per a l’Àrea d’Economia
Revocar la baixa del padró d’habitants de diverses persones
Prorrogar el termini per emetre la resolució d’admesos i excloses en la
convocatòria d’una plaça d’oficial jardiner
Prorrogar el termini per emetre la resolució d’admesos i exclosos en la
convocatòria d’una plaça d’oficial paleta
Contractar una auxiliar administrativa per a l’Oficina municipal d’escolarització
Contractar una auxiliar administrativa per a l’Oficina municipal d’habitatge
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14
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Aprovar les inversions a executar en el complex esportiu “Sot de les granotes”
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge
Retornar la garantia definitiva d’un contracte de subministrament
Declarar un ciclomotor com a residu sòlid urbà
Atorgar una subvenció a una entitat esportiva
Aprovar la despesa pels treballs d’impressió de la Guia Educativa 2008-2009
Aprovar la despesa pels treballs d’impressió del llibre “Vilardell i Montnegre”
Concedir una llicència d’activitats classificades
Concedir una llicència d’activitats classificades
Aprovar el contracte de dipòsit a termini amb una entitat bancària
Autoritzar una parada del mercat setmanal de dimecres
Aprovar la revisió del preu d’un contracte de serveis
Contractar una auxiliar administrativa per fer una substitució a l’Àrea de Comunitat
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Concedir llicència d’entrada de vehicles
Facilitar a un particular còpia dels plànols d’un habitatge
Acceptar la renúncia a una llicència d’activitats
Facilitar a una empresa còpia d’un projecte tècnic d’activitats
Aprovar la certificació 3 de les obres d’urbanització del C/ Mossèn J. Verdaguer
Aprovar la certificació 2 de les obres d’urbanització del vial paral·lel a la crta. C-35
Atorgar una subvenció a una entitat veïnal
Concedir una llicència d’activitats classificades
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Comparèixer davant els jutjats en una demanda interposada contra l’ajuntament
Retornar un dipòsit urbanístic per execució d’obres
Aprovar la liquidació de la taxa per tancament de carrers (febrer 2008)
Concedir autorització per a la instal·lació d’una terrassa a la via pública
Aprovar la despesa pels treballs de maquetació del llibre “Vilardell i Montnegre”
Aprovar la despesa per la millora de l’enllumenat al bar del camp d’esports
Aprovar la despesa per la reparació d’un vehicle de la Policia Local
Aprovar la despesa per la reparació d’un vehicle de la Policia Local
Trametre al grup municipal del PSC diversa documentació sol·licitada
Trametre al grup municipal del PSC diversa documentació sol·licitada
Aprovar la certificació 2 de les obres d’enllumenat del C/ Sant Josep i altres
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Rectificar la part dispositiva d’una resolució de l’Alcaldia sobre revisió de preus del
contracte de gestió del servei de recollida de residus
Concedir gratificacions en la nòmina de març al personal laboral i funcionari
Facilitar a un particular còpia d’un projecte d’obres
Aprovar el pagament anual al Pacte industrial de la regió metropolitana de
Barcelona
Concedir un complement de productivitat en la nòmina de març al personal laboral
i funcionari
Declarar un ciclomotor com a residu sòlid urbà
Aprovar la despesa del Consorci per a la Normalització Lingüística
Concedir una llicència d’activitats classificades
Arxivar expedient incoat per reclamació de deute
Arxivar expedient incoat per reclamació de deute
Arxivar expedient incoat per reclamació de deute
Arxivar expedient incoat per reclamació de deute
Aprovar les quotes dels alumnes del Centre municipal d’expressió (març 2008)
Contractar un peó per al manteniment i millora d’accessibilitat a la via pública
Concedir llicència d’obres a Gas Natural SDG DA
Concedir llicència d’obres a Gas Natural SDG DA
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26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
31
31
31
31
31
31
31

Acceptar la renúncia a un canvi de titularitat d’una activitat
Nomenar diverses funcionàries de carrera
Nomenar una funcionària de carrera
Concedir una llicència d’activitats classificades d’un bar
Aprovar la llista d’admesos i exclosos en el procés de selecció d’un tècnic mig per
al programa de prevenció de drogodependències
Prorrogar el termini per publicar la llista d’admesos i exclosos en el procés de
selecció d’un tècnic mig de cultura
Pròrroga el termini per publicar la llista d’admesos i exclosos en el procés de
selecció d’un tècnic mig promoció cultural
Autoritzar la guanyadora d’un premi literari a participar en una antologia poètica
Resoldre el contracte de serveis per a la vigilància d’exposicions
Contractar un tècnic superior per a l’Àrea de Seguretat Ciutadana
Contractar un tècnic mig per a tasques de coordinació de la ràdio municipal
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Contractar un peó d’esports
Aprovar una relació de factures i de pagaments
Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos en el procés de selecció d’un
oficial de jardineria
Autoritzar la Policia Local per retirar un vehicle de la via pública
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic (febrer 2008)
Aprovar la concessió de bonificacions en la taxa d’escombraries per ús del servei
de deixalleria
Aprovar la certificació 4 de les obres de restauració de la xemeneia de Can Pàmies
Designar un tècnic de RRHH per formar part del tribunal del concurs oposició per
una plaça oficial de jardineria
Designar diversos tècnics experts per formar part del tribunal del concurs oposició
per una plaça d’oficial d’obres
Concedir una llicència de primera d’habitatge
Aprovar la contractació d’un espectacle per a la programació de l’Ateneu 2008
Desestimar la sol·licitud d’impugnar el procés selectiu d’una plaça de delineant
Aprovar la llista d’admesos i exclosos en el procés de selecció d’una plaça d’oficial
d’obres
Aprovar la llista d’admesos i exclosos en el procés de selecció d’una plaça de tècnic
auxiliar de cultura a la Batllòria
Autoritzar la baixa d’un vehicle de la Policia Local
Retornar la garantia definitiva en un contracte de serveis
Delegar en un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Retornar un dipòsit per gestió de runes
Concedir una llicència d’obres menors
Aprovar les despeses per al pagament de la nòmina a treballadors i polítics (març
2008)
Designar una entitat bancària com encarregada de la gestió de tresoreria de
l’ajuntament
Excloure una oferta en la licitació d’un contracte
Aprovar la liquidació del servei de retirada de vehicles de la via pública (febrer
2008)

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’ABRIL DE 2008
Data

Contingut
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1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8

Atorgar beques de menjador als alumnes de les escoles de Sant Celoni
Contractar una auxiliar administrativa com a conserge de l’escola La Tordera
Contractar un tècnic mig per treballs de gestió de l’Àrea d’Economia
Habilitar una funcionària com a tresorera temporal
Declarar la caducitat d’una activitat d’estètica
Aprovar la certificació 2 de les obres d’adequació espai entre el C/Mossèn Jacint
Verdaguer i el talús del ferrocarril
Aprovar la certificació 4 de les obres d’accessibilitat al Casal d’avis
Contractar una professora pel Centre de formació d’adults Baix Montseny
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Concedir llicència d’obres de canalització a ENDESA
Aprovar un pagament a l’ajuntament de Gualba per taxa d’escombraries
Concedir llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir llicència d’entrada de vehicles
Concedir llicència d’entrada de vehicles
Concedir llicència d’entrada de vehicles
Concedir llicència d’entrada de vehicles
Retornar un dipòsit urbanístic per execució d’obres
Incoar expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Aprovar la despesa pel servei d’assessorament de Oficina local d’habitatge
Concedir una bestreta del seu salari a un treballador municipal
Declarar la caducitat d’una activitat de redacció de premsa gratuïta
Facilitar còpia de l’escriptura de reparcel·lació de la UASU-42 a un particular
Revocar la transmissió de la titularitat d’un nínxol del cementiri
No admetre una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Concedir una llicència de tinença d’animals perillosos.
Concedir una llicència d’obres menors
Ordenar la publicació d’unes normes urbanístiques al DOGC
Aprovar la llista definitiva d’aspirants per a la provisió d’una plaça de tècnic mig de
cultura
Aprovar la despesa per a una tanca de seguretat al camp de tir
Donar de baixa una autorització de venda al mercant setmanal ambulant
Donar de baixa una autorització de venda al mercant setmanal ambulant
Donar de baixa una autorització de venda al mercant setmanal ambulant
Aprovar el canvi de nom d’una parada al mercat setmanal ambulant
Aprovar el canvi de nom d’una parada al mercat setmanal ambulant
Declarar la caducitat d’una llicència d’obertura d’acadèmia d’informàtica
Declarar la caducitat d’una activitat dedicada a la venda de llànties
Declarar la caducitat d’una activitat d’exposició i venda de material de construcció
Declarar la caducitat d’una llicència per instal·lació d’oficina d’edició de revistes
Contractar un tècnic auxiliar per al Centre Cívic les Casetes de la Batllòria
Designar un tècnic de RRHH pel tribunal del concurs oposició d’un tècnic mig de
cultura
Designar els tècnics experts pel tribunal del concurs oposició d’un tècnic mig de
cultura
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Incoar expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Autoritzar una reserva de la via pública
Autoritzar una reserva de la via pública
Autoritzar una reserva de la via pública
Notificar l’ORGT el canvi de tarifa en la taxa per un gual
Considerar justificada la subvenció atorgada a una entitat
Autoritzar una segregació de finca i acceptar una donació gratuïta de terreny
Contractar un tècnic mig per assessorament en el Servei de drogodependències
Declarar la caducitat de diverses inscripcions de persones estrangeres i aprovar la
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
16
16
16
16
16
16
16

seva baixa en el padró d’habitants
Retornar un dipòsit urbanístic per gestió de runes
Arxivar un expedient per no existir responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Estimar parcialment un recurs de reposició i fixar la indemnització corresponent
No admetre la reclamació d’una comunitat de propietaris
Estimar una petició de responsabilitat patrimonial de l’ajuntament i fixar la
indemnització corresponent
Concórrer a una convocatòria de subvencions per obres d’instal·lació elèctrica
Aprovar la despesa pel servei de control veterinari del colomar municipal
Aprovar la despesa pel servei d’alimentació i neteja del colomar municipal
Aprovar la despesa pels treballs d’impressió de la Guia CLIP
Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència ambiental
Facilitar a un particular còpia dels plànols d’un habitatge
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Incoar expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Aprovar la concessió d’una subvenció a una entitat
Aprovar la despesa per la contractació del servei de prevenció de riscos laborals
Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal
Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal
Aprovar la certificació 2 de les obres urbanització del carrer Breda de la Batllòria
Aprovar la certificació 4 de la 1a fase de les obres del Pla d’actuació 2007 al CEIP
Pallerola
Aprovar la certificació 4 de les obres d’urbanització del C/Mossèn J. Verdaguer
Concedir una llicència de primera ocupació
Aprovar liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic (març 2008)
Nomenar una funcionària de carrera
Aprovar la contractació d’un espectacle per a la temporada 2008 de l’Ateneu
Aprovar la contractació d’un espectacle per a la temporada 2008 de l’Ateneu
Reconèixer la prestació de serveis a l’ajuntament d’un treballador municipal
Reconèixer la prestació de serveis a l’ajuntament d’una treballadora municipal
Reconèixer la prestació de serveis a l’ajuntament d’una treballadora municipal
Retornar una garantia definitiva per un contracte de redacció de projecte
Retornar l’impost sobre construccions dipositat per una promotora
Sol·licitar a la Generalitat un ajut econòmic per fer front a les finances municipals
Aprovar una baixa del padró d’habitants per inscripció indeguda
Concedir llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Reconèixer els serveis prestats per una funcionària
Reconèixer els serveis prestats per una funcionària
Reconèixer els serveis prestats per una funcionària
Reconèixer els serveis prestats per una funcionària
Concedir una reducció de jornada per maternitat a una treballadora municipal
Incoar expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Aprovar la despesa per contractació de l’hostatge del web municipal
Aprovar la despesa per la impressió del programa de les Festes de Sant Jordi
Delegar la competència de signatura de documents de l’Àrea de Comunitat durant
la baixa de la seva directora
Facilitar a un particular còpia d’un projecte d’obres majors
Encomanar la facultat d’acarament de còpies de documents a una funcionària
Encomanar la direcció facultativa de les obres d’adequació de la segona planta de
l’edifici municipal del C/ Bruc, 26
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Ordenar la suspensió provisional d’unes obres de construcció d’un edifici
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers (març 2008)
Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança d’un vehicle municipal
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16
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21
21
21
21
21
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Aprovar els preus del servei de suport extern a la programació de l’Ateneu 2008”
Aprovar la certificació 7 de les obres de construcció de l’Escola bressol municipal
Aprovar l’increment de preus de l’Escola de música per aplicació de l’IPC
Aprovar la despesa de realització d’un estudi de seguiment i control d’activitats
industrials
Aprovar la despesa per treballs d’impressió de la revista “Suar Tinta”
Ordenar la retirada dels aparells de música d’un bar musical
Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal
Facilitar a un particular accés al projecte constructiu de dos habitatges
Concedir una llicència d’obres a ENDESA
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Comunicar l’adequació d’una documentació aportada a allò requerit
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir una llicència de primera ocupació
Trametre al grup municipal del PSC còpia de diversa documentació sol·licitada
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Declarar un ciclomotor com a residu sòlid urbà
Aprovar la liquidació del mes de març del servei de retirada de vehicles
Adjudicar el contracte pel servei de transport escolar
Aprovar la factura de despeses de l’estació depuradora (febrer 2008)
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio
Declarar un ciclomotor com a residu sòlid urbà
Aprovar la despesa per la reparació de la teulada de la Casa de la Vila
Aprovar la despesa per la substitució de la base de la tarima de la llotja reial
Aprovar la despesa per al subministrament de 2 vitrines exteriors al camp
municipal d’esports
Autoritzar la modificació del rètol indicador d’un restaurant
Aprovar la despesa per obres de construcció del camp de tir amb arc a Can Sans
Aprovar la modificació puntual del sector P-7 Plana de la Batllòria
Autoritzar un canvi de vehicle per realitzar el servei de taxi
Aprovar la despesa pel contracte amb la Fundació Privada Cultural de Granollers
Aprovar l’ampliació d’ús d’una llicència d’activitat
Aprovar l’ampliació d’ús d’una llicència d’activitat
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència municipal d’activitat de bar
Concedir gratificacions al personal laboral i funcionari en la nòmina d’abril de 2008
Concedir un complement de productivitat al personal laboral i funcionari en la
nòmina d’abril de 2008
Aprovar el contractació d’un espectacle per a la programació de l’Ateneu 2008
Aprovar la despesa per treballs d’arranjament d’una plataforma elevada
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar el projecte d’urbanització de l’espai de cessió d’una parcel·la industrial
Aprovar les bases de la convocatòria per al concurs oposició d’un tècnic
d’administració general
Pagar una bestreta als treballadors en concepte d’hores extraordinàries
Incoar expedient de constrenyiment per quotes impagades a la Junta de
compensació Can Coll
Incoar expedient de constrenyiment per quotes impagades a la Junta de
compensació Can Coll
Aprovar la certificació 1 de les obres d’urbanització d’un tram del vial paral·lel
Encomanar la direcció de l’Àrea de Comunitat a una de les assistents socials
Nomenar una funcionària de carrera
Aprovar les bases de la convocatòria per la confecció d’una borsa de treball per a
peó d’obres i peó de jardineria
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25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Desestimar una petició per revisar el preu d’un contracte d’obres
Autoritzar una reserva de la via pública
Autoritzar una pròrroga de reserva de la via pública
Aprovar la despesa per la gestió musical de la ràdio municipal
Comunicar l’adequació d’una documentació aportada a allò requerit
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Deixar sense efecte l’habilitació com a tresorera d’una funcionària
Facilitar còpia del projecte d’instal·lació d’una estació de servei
Incorporar un romanent de crèdit a l’estat de despeses del pressupost de 2008
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants
Facilitar a un particular còpia d’un escrit referit a un incendi
Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de la UASU-47
Cancel·lar les condicions resolutòries de la transmissió d’una finca
Desestimar els recursos de reposició presentats contra la constitució de la Junta de
compensació del sector Torrent del Virgili
Resoldre el contracte amb la Universitat de Girona per a l’emissió d’un informe
sobre el sector P-21 Les Ferreries
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (abril 2008)
Incorporar un canvi en una llicència d’activitats
Aprovar el contracte d’un dipòsit a termini amb una entitat bancària
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Facilitar a un particular accés a un expedient de llicència d’obres majors
Adjudicar el contracte per la redacció d’un projecte tècnic
Retornar una garantia definitiva a per un contracte de serveis
Aprovar la despesa per al subministrament de gàbies d’emmagatzematge
Aprovar la despesa per al pagament de la nòmina polítics i treballadors (març
2008)
Presentar al·legacions a la proposta de planificació del PUOSC 2008-2012
Contractar un tècnic superior per tasques de millora dels serveis municipals
Concedir una llicència municipal d’obres
Aprovar una relació de factures i de pagaments en concepte de bestreta de caixa
Aprovar les bases de la convocatòria per a la selecció d’un arquitecte tècnic
Aprovar la despesa de manteniment del programa informàtic de la ràdio municipal
Considerar justificada la subvenció concedida a una entitat
Aprovar la despesa per al subministrament de 400 samarretes per a la campanya
educació viària
Aprovar la despesa per al subministrament de targes T-10 per a la gent gran

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES
CIUTADANA EN EL MES DE MARÇ DE 2008
Data
4
4
4
5
7
7
7
7
7
7
7
7

PER

Contingut
Resolució incoació zona blava
Resolució incoació 9990
Resolució proposta de sanció
Desestimar resolució recurs potestatiu reposició
Desestimar resolució Alvaro de Vicente Ramos
Estimar resolució Aurelio Siruela Rodríguez
Desestimar resolució Carles Illa Sorigué
Estimar resolució Dolors Horta Garriga
Estimar resolució Elisenda Ramirez Gil
Estimar resolució Encarnación Arroyo Alonso
Desestimar resolució Eva del Campo Casse
Estimar resolució Fabian Chancusi Coroquilla
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7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
17
17
17

Desestimar resolució Francisco J. Andrades Montero
Desestimar resolució Glòria Domènech Escrig
Desestimar resolució Guillermo Buendía Gálvez
Estimar resolució Ignacio López Font
Desestimar resolució Iman Polls Pelegrí
Estimar resolució Joan Cánobas Serra
Estimar resolució Joan Castro Rodríguez
Desestimar resolució Joan Matas Lloret
Desestimar resolució Joan Matas Lloret
Estimar resolució Joaquín Ferrer Barrera
Desestimar resolució Jordi Argila Ventura
Estimar resolució Jordi Roig Puigtió
Estimar resolució Jordi Santamaria
Estimar resolució José Zamora Rodríguez
Estimar resolució Josep Soler Roca
Desestimar resolució Lyubomir Ivanov Gatleu
Estimar resolució Manuel Estirado Miranda
Desestimar resolució Maria Armengol Nart
Desestimar resolució Maria Costa Rosés
Desestimar resolució Maria Santos Sánchez
Desestimar resolució Miguel Angel Lanao Felip
Desestimar resolució Mònica Castella Codony
Desestimar resolució Paula Costa Morató
Desestimar resolució Pedro Luis Núñez Blasco
Desestimar resolució Pedro Martin Molina
Desestimar resolució Pere Puig Pessarrodona
Estimar resolució Pilar Bustos López
Estimar resolució Ramon Ventura Ballús
Estimar resolució Raquel Garcia Cortés
Estimar resolució Robert Moran Caparrós
Estimar resolució Ros M. Cuadras Soler
Desestimar resolució Rosa Pereira Rodríguez
Estimar resolució Xavier Flores Vera
Desestimar resolució Mondo Sibaris SL
Desestimar resolució recurs potestatiu reposició Curtina SA
Resolució incoació zona blava
Resolució incoació 9990
Resolució proposta sanció

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES
CIUTADANA EN EL MES D’ABRIL DE 2008
Data
8
8
8
17
17
17
17
17
17
17
17

PER

LA

Contingut
Resolució incoació 9990
Resolució incoació zona blava
Resolució proposta sanció
Desestimar resolució Alexandra Mena Labrador
Desestimar resolució Alfons Ruiz Garcia
Desestimar resolució Andreu Gurria Elias
Desestimar resolució Anna Jiménez Prat
Estimar resolució Antònia Montal Nicolau
Desestimar resolució Juan Jose Olivo Manzanares
Desestimar resolució Boni Márquez Rodríguez
Estimar resolució Carme Calvet Canaleta

84

REGIDORA

DE

SEGURETAT

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28

Desestimar resolució Cristina Conesa Ariño
Desestimar resolució Eduard Antoni Ducròs Marsol
Desestimar resolució Israel López León
Desestimar resolució Joan Manuel Gutiérrez Gómez
Desestimar resolució Jose Antonio González Machado
Estimar resolució Jose Manuel Coto Cazalla
Desestimar resolució Josep Campas Gol
Desestimar resolució Josep Subirà Coll
Desestimar resolució Juan Armario Galindo
Desestimar resolució Laura Vallejo Martin
Desestimar resolució Lourdes Moya Sauras
Desestimar resolució M. Rosa Encina Serra
Estimar resolució M. Teresa Bernal Sifre
Desestimar resolució M. Jesús Buitrago Rubira
Desestimar resolució Miquel Ventura Bertí
Desestimar resolució Montserrat Curto Navas
Desestimar resolució Mustapha Benharon
Desestimar resolució Núria Avellaneda Vila
Desestimar resolució Núria Sala López
Desestimar resolució Robert Muñoz Del Amo
Estimar resolució Rut Alvarez Vilaró
Desestimar resolució Santiago Méndez Alvarez
Desestimar resolució Victòria Gironès Escobar
Desestimar resolució Amàlia Torres Carretero
Desestimar resolució Anna Isabel Rodríguez Serrano
Desestimar resolució Antoni Julià Carulla
Desestimar resolució Beatriz Flores Zamora
Desestimar resolució Bernardeta Pujol Casals
Desestimar resolució Carlos Napal Casanovas
Desestimar resolució Ferran Millan Deulofeu
Desestimar resolució Ildefonso Orozco Cabrera
Desestimar resolució Javier Guiu Casado
Desestimar resolució Joan Codina Colomé
Desestimar resolució Jordi Rodríguez Belmonte
Desestimar resolució Jose Francisco Macià Elvira
Desestimar resolució Jose Luis Jiménez Carmona
Desestimar resolució Lidia Roldan Rovira
Desestimar resolució Lluís Permanyer Sala
Desestimar resolució Lourdes Duch Cortinas
Desestimar resolució M. del Carme Puig Tarridas
Desestimar resolució Miguel Angel Garcia Priego
Desestimar resolució Rafael Rodríguez Ramirez
Desestimar resolució Robert Moran Caparros
Desestimar resolució Rosa Maria Llovet Cinca
Desestimar resolució Sonia Gonzalvo Sánchez
Desestimar resolució Xavier Agustí Isern
Resolució incoació 9990
Resolució incoació zona blava
Resolució proposta sanció

18. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE MARÇ I ABRIL DE
2008.
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Durant els mesos de març i abril de 2008, i per raons de màxima urgència,
l’Alcaldia ha procedit a la contractació del personal que es descriu a continuació:
Març 2008
-

Un delineant per a la redacció de projectes tècnics de l’Àrea d’Entorn;
Una auxiliar administrativa per a l’Oficina d’atenció al ciutadà de la Batllòria;
Un oficial jardiner per a la poda d’arbrat viari i manteniment de jardins;
Un peó per a la neteja i condicionament d’espais esportius alternatius;
Una auxiliar administrativa de suport a l’Oficina municipal d’escolarització;
Una auxiliar administrativa per a l’Oficina municipal d’habitatge;
Una auxiliar administrativa per substituir una baixa laboral;
Un peó per al manteniment i millora de l’accessibilitat a la via pública;
Un tècnic superior per tramitar els expedients sancionadors de l’Àrea de
Seguretat Ciutadana;
Un tècnic mig per coordinar la programació de l’emissora municipal de
ràdio.

Abril 2008
-

Una auxiliar administrativa per a conserge i auxiliar de menjador a l’escola
La Tordera;
Un tècnic mig per a la gestió comptable del pressupost municipal;
Una professora per al Centre de formació d’adults;
Un tècnic auxiliar per dinamitzar el Centre cívic Les Casetes de la Batllòria;
Un tècnic mig per a la prevenció i assessorament en tema de
drogodependències al Baix Montseny;
Un tècnic superior per a l’adequació i millora dels serveis municipals i de les
infraestructures.

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 març i abril de 2008:
Març 2008
Albert Llavina Masuet
Montserrat Calabuig Burguete
Marc Compte Pujadas
Josep Manuel Sanz Jiménez
Estel·la Orihuela Lorente
Selene Córdoba López
Maria Pascual Bosch
David Villegas Gómez-Pardo
Albert Puig Tous
Enric Molla Trunas

Delineant
Auxiliar administrativa
Oficial jardiner
Peó
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Peó
Tècnic superior
Tècnic mig

Abril 2008
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Maria Carmen Ortiz Gutiérrez
Sheila Melgarejo Vicente
Anna Pujolàs Costa
Núria Vall·llosera Culell
Anna Urrútia Marpons
Lluís Obach Martínez

Auxiliar administrativa
Tècnic mig
Professora
Tècnica auxiliar
Tècnic mig
Tècnic superior

La Corporació se’n dóna per assabentada.
19. PRECS I PREGUNTES.
Prec que formula el grup municipal del PSC
9

El Sr. Capote, dirigint-se a la Sra. Costa, diu que en democràcia hi ha
unes regles segons les quals tant en els ajuntaments, com en els governs
autonòmics, com en el govern central, existeix un equip de govern i una
oposició, votats per la ciutadania. I la funció de l’oposició és el control de
l’equip de govern. El contrari d’això seria una dictadura. Prego, doncs,
una mica de respecte per una funció tan digna com aquesta.

Preguntes que formula el grup municipal del PSC
9

El Sr. Capote diu que fa dos mesos va preguntar per quin motiu
dos treballadors de l’ajuntament estaven cobrant mensualment
més de 3.000 € en hores extres. Han passat dos mesos des
d’aquella pregunta i encara no he rebut cap resposta per escrit.
Voldria que algú em donés una explicació d’aquesta irregularitat,
ja que el màxim legal són 80 hores al mes per persona.

El Sr. alcalde diu que, amb la informació que ja va donar al Sr. Capote,
considerava que havia donat resposta suficient a la seva pregunta. De tota
manera –diu- si vols que te la contestem per escrit, te la farem arribar. Si no
s’ha fet és perquè vaig entendre que amb la informació que t’havia donat et
donaves per assabentat.
La Sra. Vinyets diu que també agrairia disposar d’aquesta informació que es
donarà al grup municipal del PSC.

9

La Sra. de la Encarnación pregunta al Sr. alcalde com pensa fer
front a aquesta nova situació de crisi que s’ha obert a
l’ajuntament de Sant Celoni, després que el grup municipal de la
CUP hagi decidit retirar el seu suport a l’equip de govern, trencant
el Pacte de governabilitat.

El Sr. alcalde diu que l’exemple d’aquest Ple dóna resposta a aquesta pregunta.
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La Sra. de la Encarnación diu que a ella li sembla que no és així. Jo no sé –diu- si
s’adonen de la situació... No és només que vostès estiguin governant en minoria,
sinó que són la segona força en número de vots i de regidors i estan governant
un municipi sense cap pacte estable. No sé -dirigint-se a la Sra. Costa- si és un
govern feble, però sí que és un govern totalment insòlit. Aprofito aquest Ple per
fer públic que des del grup municipal del PSC demanarem formalment una
reunió amb els grups municipals de CiU i de la CUP per veure com fem front a
aquesta situació de crisi, ja que com a grup majoritari de l’ajuntament tenim un
plus de responsabilitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 00:20 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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