ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2008

Sant Celoni, 11 de desembre de 2008
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:35 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, 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.
Excusa la seva assistència el regidor Raül Casado Jiménez.
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, i diu, en primer lloc, que lamenta profundament que hi
hagi tan poc públic avui a la sala d’actes de l’Ajuntament i, en general, que
siguin poques les persones del públic que prenen la paraula i parlen abans dels
Plens. Esperem –diu- que si s’aprova una de les mocions que avui presenta la
nostra formació política per a la redacció d’un nou Reglament orgànic municipal
(ROM), augmenti la participació ciutadana en els afers públics, cosa que
considerem molt important.
D’altra banda, com que ja no es farà cap altre Ple per debatre sobre l’Àrea
residencial estratègica (ARE) de Can Riera de l’Aigua abans de la consulta
popular, tot i que ja és conegut el parer del nostre partit sobre el tema, faré un
breu resum de quin és el nostre posicionament al respecte.
La posició d’ERC és clara: no estem d’acord amb l’ARE de Can Riera de l’Aigua.
Això no significa que estiguem en contra de la construcció de més habitatges
lliures i de protecció oficial a Sant Celoni i la Batllòria, ni que ens oposem a la
construcció d’un nou hospital i de la resta d’equipaments que es projecten en
aquesta zona. Nosaltres creiem que per decidir quin ha de ser el
desenvolupament adequat de la nostra vila i el nombre d’habitatges que cal
construir cal atenir-se als barems que marca el Pla general d’ordenació urbana
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(PGOU) vigent des de 1997. Així mateix, l’any 2005 la Diputació de Barcelona va
elaborar un Pla d’habitatge de Sant Celoni (que va ser aprovat pel Ple municipal)
en el que es preveu que entre els anys 2007 a 2019 el creixement de Sant
Celoni serà d’entre 2000 i 3000 habitatges. Amb aquesta perspectiva, com es
pot pretendre construir aquests 540 habitatges de més? Això només seria
acceptable si es construïssin en els espais que ja preveu el PGOU i s’integressin
en el còmput anterior, per no alterar el normal creixement del poble. Creiem que
aquests 540 habitatges nous a Can Riera de l’Aigua representarien massa gent
en massa poc temps per a Sant Celoni.
Si del que es tracta és de fer una revisió del PGOU, no ens cal aquesta ARE. I si
es fa la revisió, la prioritat més urgent és trobar una solució raonada i
consensuada al tema de les Ferreries de la Batllòria, tenint en compte que la
Generalitat de Catalunya no permet fer-hi indústries noves. Nosaltres creiem –
diu- que cal buscar una solució que no hipotequi econòmicament l’Ajuntament i
amb la que els propietaris d’aquests terrenys (tant els actuals com els anteriors)
no se sentin perjudicats. Una possible solució seria, per exemple, fer algun tipus
de permuta de terrenys, sobretot tenint en compte l’actual situació econòmica
municipal. Cal no oblidar, però, que els actuals propietaris van comprar els
terrenys de les Ferreries a preu de sòl agrari i ara pretenen vendre’ls a preu de
sòl industrial... En tot cas, el tema de les Ferreries no pot ser una moneda de
canvi per executar l’ARE de Can Riera de l’Aigua.
El nou hospital cal que es construeixi el més aviat possible, però tampoc no
convé córrer. Nosaltres proposem que es faci al Sot de les Granotes, a Can Giralt
o en una altra zona adient que no sigui Can Riera de l’Aigua. Els tècnics (que no
els polítics) ens haurien de dir quina és l’opció més adequada, tenint en compte
la superfície de terreny necessària, el preu en cas d’expropiació, la mobilitat, les
possibilitats d’estacionament, la situació de risc químic per la proximitat
d’indústries perilloses, el perill d’inundacions, l’accés amb transport urbà, etc.
Caldria que l’equip de tècnics es posés a treballar ara mateix per determinar
quin podria ser el terreny més adequat per construir el nou hospital.
D’altra banda, cal pensar que si Sant Celoni creixés desmesuradament els
serveis quedarien col·lapsats o funcionarien sota una excessiva pressió. I també
cal tenir en compte un tema del que ningú en parla: els recursos hídrics. Hi
haurà prou aigua per a aquests 540 habitatges, malgrat les mesures d’estalvi
d’aigua que es diu que es prendran?
A més de tot això, des d’ERC creiem que urbanitzar Can Riera de l’Aigua és una
greu errada mediambiental. Aquesta zona fa de transferència entre el nucli urbà
i el Parc Natural del Montseny, i amb la seva urbanització tot aquest espai
quedaria anul·lat. Si es construeixen habitatges a tocar del parc, es farà més
difícil la seva conservació i, a més, això es contradiu amb la idea d’aconseguir un
poble més compacte i cohesionat.
Estem també en contra de la requalificació dels terrenys de Can Riera de l’Aigua
perquè això comportarà una pujada del seu valor, que afavorirà l’especulació i
l’enriquiment dels seus propietaris, que ja tenen noms i cognoms.
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A banda d’això, cal pensar en els equipaments que actualment necessita el
nostre municipi, i que la revisió del PGOU hauria de contemplar: un CEIP i un IES
nous, una altra escola bressol, un local d’entitats, una residència d’avis, un
centre de dia...
Finalment, convé que la gent sàpiga que malgrat que l’ARE és una iniciativa del
Govern de la Generalitat, l’Ajuntament i el poble en general s’hi poden oposar.
L’ARE tirarà endavant o no ho farà segons el que decideixi la ciutadania i, per
això, considerem positiva la convocatòria d’una consulta popular, el resultat de
la qual ha de ser vinculant per a l’Ajuntament. Per aquesta raó, creiem que a la
pregunta “Esteu a favor o en contra de l’ARE de Can Riera de l’Aigua?” cal votarhi en contra. Val a dir que la Secció Local d’ERC té la intenció de presentar un
recurs al Departament d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, exigint
que es paralitzi el projecte.
Respecte d’altres punts inclosos en l’ordre del dia d’aquesta sessió –continua el
Sr. Rubiralta- voldria comentar el tema de la Fundació Alfons Moncanut. Des de
la Secció Local d’ERC pensem que l’acceptació dels béns de la fundació que avui
es proposa ha de comportar la remodelació integral de l’edifici per a que s’hi
pugui incorporar tota l’oferta municipal de formació i pugui esdevenir un element
determinant en el trasllat del Centre de formació d’adults.
D’altra banda i respecte d’un altre punt de l’ordre del dia, creiem que caldria
valorar a fons les raons per les quals l’Ajuntament de Sant Celoni decideix
apartar-se del Consorci de la televisió digital pública de la demarcació de
Granollers. Per què l’Ajuntament no vol que les informacions del Baix Montseny
arribin als ciutadans? Per una qüestió econòmica? O per què el consorci està
controlat pel PSC?
També voldríem saber què està passant amb el personal de l’escola bressol.
Tenim entès que la decisió de que el personal depengui de l’Ajuntament ha estat
mal rebuda per les persones que optaven a una plaça en aquest centre, les quals
han al·legant que no se’ls pagava prou. Si els professionals preparats no volen
venir, caldrà veure com quedarà la qualitat educativa d’aquest centre...
Així mateix, proposem que, sense necessitat de presentar una nova moció,
l’escola bressol porti el nom de Maria Mercè Marçal i que es convidi a la fundació
del mateix nom a la inauguració.
Finalment, voldria comentar que en aquest Ple s’han inclòs dues mocions
presentades per la Secció Local d’ERC. Una és sobre la modificació del
Reglament orgànic municipal (el ROM), que el grup municipal de la CUP va
demanar ja fa molt temps (1 any i mig) i que ens fa l’efecte que no s’està fent la
feina... Sembla que els grups municipals s’hi van començar a posar, però a hores
d’ara encara no hem vist res. Demanem que totes les forces polítiques i les
entitats del municipi puguin participar en la redacció d’aquest nou reglament i
que la seva aprovació sigui el més ràpida possible. Sant Celoni i la Batllòria es
mereixen un Reglament orgànic municipal modern, inclusiu, democràtic i
participatiu, i ja no pot esperar més.
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La segona moció que hem presentat fa referència a la dignificació de la figura del
president de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys. Tot i ser militant
d’ERC, Lluís Companys va ser el president de tots els catalans de l’època i, per
tant, després de 50 anys del seu judici sumaríssim i del seu assassinat en mans
de l’exèrcit feixista de Franco, ja és hora que se li faci justícia i se’l dignifiqui.
Com diem a la moció, quan França i Alemanya ja s’han disculpat públicament pel
seu paper en la detenció i trasllat del president a la frontera i pel seu lliurament
a Espanya, és una llàstima que l’Estat espanyol, que va ser el màxim culpable
d’aquest magnicidi, encara no hagi demanant disculpes, ni tingui intenció de ferho. No volem venjança, però sí justícia. Mentre això no es resolgui, com a símbol
de tots els altres casos semblants i que estan a la ment de totes les famílies
afectades, no podem dir que vivim en un estat democràtic.
No cal dir –conclou el Sr. Rubiralta- que esperem que aquestes mocions siguin
llegides en el moment que pertoqui i s’aprovin per unanimitat de tots els
regidors del Ple. Gràcies.
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que la majoria de les qüestions comentades
pel Sr. Rubiralta ja han estat tractades pel Ple en diferents ocasions. És el cas de
l’ARE de Can Riera de l’Aigua. En les properes setmanes tots els partits polítics
tindrem –diu- l’oportunitat d’exposar el nostre posicionament en aquest tema i,
per tant, no repetiré tot allò que ja he argumentat en diferents ocasions. Sí que
m’agradaria, però, fer alguna anotació sobre altres punts que s’han dit.
Respecte de la cessió dels béns de la Fundació Alfons Moncanut, voldria informar
que en aquests moments els tècnics municipals estan treballant en la redacció
del projecte d’un Centre de formació, que no s’ubicarà a l’edifici de l’antiga
escola Moncanut (perquè aquest immoble encara no és propietat de l’Ajuntament
de Sant Celoni), sinó al solar de Sax Sala. Aquesta inversió es finançarà amb els
diners del Fons d’inversió local procedents del Govern estatal i representarà una
injecció de recursos econòmics que destinarem a una necessitat que tots
entenem que és molt important. Atès que tenim uns terminis molt ajustats de
temps per redactar el projecte i presentar la sol·licitud, l’opció de rehabilitar els
espais de la Moncanut per a aquesta finalitat no resulta viable.
Respecte dels professionals de l’escola bressol, aquest mes de desembre ja han
començat a treballar els mestres i els monitors. És cert que alguna de les
persones seleccionades ha renunciat a la plaça i hem hagut de recórrer a les
persones que estaven en llista d’espera. El sou d’aquests professionals és el que
està marcat al conveni dels treballadors de l’Ajuntament, que està per sobre dels
convenis de la majoria d’escoles bressol privades i de la majoria d’empreses que
gestionen escoles bressol. Crec que cal puntualitzar aquesta qüestió perquè la
informació de què disposa el Sr. Rubiralta no és ajustada. De fet, quan es va
redactar el Projecte d’establiment del servei ja ens vam informar de quins eren
els sous dels professionals del sector i vam comprovar que la gestió directa del
servei ens permetria oferia al personal unes condicions econòmiques més
favorables.
Cal dir –conclou el Sr. alcalde- que el nou personal està treballant amb molta
intensitat, malgrat que la posada en funcionament de l’escola bressol comporta
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una gran complexitat pel fet que han de començar a treballar junts tota una
sèrie de professionals que no es coneixen entre ells. El que cal fer és recolzar
aquestes persones i animar-les. Estic segur que donaran molt bon servei i que
tots ens sentirem molt orgullosos del bon funcionament d’aquest nou
equipament.
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 22 i 23 d’octubre
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. ADHESIÓ, SI S’ESCAU, AL “PACTE D’ALCALDES/ESSES” PROMOGUT
PER LA COMISSIÓ EUROPEA COM A EINA DE PARTICIPACIÓ EN LA
LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC.
Intervé el Sr. alcalde i explica que aquesta proposta procedeix de la Comissió
Europea i té com a finalitat la lluita contra l’escalfament de la Terra. El seu
objectiu és reduir les emissions de diòxid de carboni, a través d’actuacions
promogudes des dels ajuntaments que generin eficiència energètica. Si la
proposta resulta aprovada, l’Ajuntament de Sant Celoni durà a terme un Pla
d’acció per reduir, d’ara i fins al 2020, un 20% les emissions d’aquest gas a
l’atmosfera, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un
20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. Es comptarà
amb el suport de la Diputació de Barcelona, que subvencionarà econòmicament
la posada en funcionament d’aquest pla. Considero –diu- que els ajuntaments
hem d’implicar-nos en la problemàtica de l’escalfament del planeta i, per aquest
motiu, ens ha semblat una proposta interessant a la que ens podem incorporar.
Pren la paraula la Sra. Vinyets i diu que els regidors de la CUP votaran a favor de
la proposta promoguda per la Comissió Europea. Però voldríem recordar -diuque s’ha d’anar més enllà de la retòrica i començar a aplicar des de la política
municipal mesures concretes en la lluita contra el canvi climàtic. D’una banda,
ens adherim a aquest gran “Pacte d’alcaldes/alcaldesses”, però després es
projecten Àrees Residencials Estratègiques que suposen grans creixements
urbans, es privilegia l’ús del cotxe en contra d’altres mitjans més sostenibles,
etc. No ens hem de quedar només amb la solemnitat de l’adhesió a aquest
pacte, sinó que cal que, dia rere dia, la política municipal s’apliqui de manera
concreta en la lluita contra el canvi climàtic.
El Sr. alcalde explica que, de fet, el Pla d’acció que s’haurà de desenvolupar
anirà en aquesta línia. De tota manera –diu- l’Ajuntament ja està realitzant
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diverses actuacions en diferents àmbits per tal de reduir la despesa energètica.
Probablement queden moltes accions per desenvolupar, però és una tasca de
tots tirar-les endavant. I aquesta eina probablement ens ajudarà a avançar en
aquesta línia.
Després d’aquestes intervencions i atès que
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte
d’alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra.
El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes
ciutats europees i consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi
adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de
CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts
d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la
ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar
l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Sant Celoni té la voluntat d'avançar cap a l’establiment de
polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el
transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables
en les àrees urbanes. Concretament, vol fer seves les propostes de la Unió
Europea de març de 2007 i es compromet a reduir les seves emissions de CO2
en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i
aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts
renovables.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. L’Ajuntament de Sant Celoni s’adhereix al “Pacte d’alcaldes/esses” promogut
per la Comissió Europea com a eina de participació en la lluita contra el canvi
climàtic.
2. L’Ajuntament de Sant Celoni fa seus els objectius de la Unió Europea per a
l’any 2020 de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i adopta el
compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20%
per a 2020 mitjançant a la creació de Plans d’acció en favor de les fonts
d’energies renovables.
3. L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a elaborar un Pla d’acció d’energia
sostenible en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al pacte.
L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la
Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de
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les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius
plantejats. Per a la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport,
regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona.
4. L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet també a elaborar un informe
bianual per a l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia
de l’energia, a informar de les fites obtingudes en compliment del Pla d’acció i a
participar en els termes que consideri oportuns en la Conferència
d’alcaldes/esses per l’energia sostenible a Europa.
5. Comunicar els presents acords al comissari de Transports i Energia de la Unió
Europea, en els termes del model establert, i al president delegat de l’Àrea de
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport
i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REVISIÓ DEL PLA BÀSIC MUNICIPAL
DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS PER AL PERÍODE 2008-2012.
El Sr. alcalde explica que el Pla bàsic municipal de prevenció d’incendis forestals
data de 1998 i s’ha anat revisant periòdicament cada quatre anys. La revisió que
es fa enguany inclou tota una sèrie d’inversions per a la prevenció d’incendis, de
les quals l’Ajuntament n’assumirà el 10% i la Diputació de Barcelona el 90%
restant.
El Sr. Castaño indica que el seu grup hi votarà a favor perquè consideren
important prosseguir amb la línia iniciada l’any 1998 i mantenir els camins rurals
nets i els equipaments en condicions.
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP també votarà a favor de la
revisió del Pla bàsic de prevenció d’incendis forestals perquè els sembla molt bé
que es miri de conservar els camins rurals nets, sens perjudici, però, que puguin
presentar alguna al·legació durant l’exposició pública de l’expedient, per intentar
millorar el projecte.
Després d’aquestes intervencions i atès que
En data 1 d’octubre de 2008 va tenir entrada al registre de l’Ajuntament la
revisió del Pla de prevenció d’incendis forestals (PPI) del municipi de Sant Celoni,
per el període 2008–2012, elaborat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. Si bé el títol fa referència al
període comprès entre els anys 2008-2012, la part substantiva del document
inclou actuacions que s’han de dur a terme entre els anys 2009 a 2013.
El Pla municipal de prevenció d’incendis forestals és un document que conté el
conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels
incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció. Totes les actuacions
previstes en el pla per millorar la situació del municipi davant els incendis
forestals es resumeixen en les relacions prioritzades d’actuacions de
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manteniment i d’inversions que vénen referits a l’informe del coordinador de
protecció civil que consta a l’expedient.
L’Ajuntament de Sant Celoni va aprovar el pla quina revisió ara es tramita, de
manera inicial en el Ple de 2 d’abril de 1998 i definitivament en el Ple celebrat el
mes de juny d’aquell mateix any. Posteriorment, l’any 2002 es va fer la revisió
d’aquell pla inicial pel període comprès entre 2002 i 2007, si bé la seva aplicació
va estendre’s fins l’any 2008.
En virtut del conveni existent entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments
en matèria de prevenció d’incendis forestals, l’Ajuntament de Sant Celoni ha de
suportar el 10% de la despesa d’execució de les mesures que figuren en el pla.
Així, el programa de mesures de prevenció que figuren en els PPI, i
concretament l’arranjament i repàs del servei de camins forestals que es
preveuen per els anys compresos entre 2009 i 2013, són adients i necessaris per
donar compliment, entre d’altres actuacions, al Decret 64/1995, de 7 de març,
pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals a Catalunya.
La revisió del PPI per al període 2009-2013 s’inclourà en el Pla d'actuació
municipal, una vegada hagi estat homologat per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya. D’acord amb l’article 17.3 del Decret 64/1995, la seva aprovació s’haurà
de dur a terme en la forma prevista a l’article 18.4, en relació al 17.2 de la Llei
4/1997, sent homologat, posteriorment per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya, tot atenent la redacció de l’article 24 de la pròpia llei.
Igualment, vist que l’article 18.4 de la Llei 4/1997 per establir el mecanisme
d’aprovació dels plans, remet a les normes contingudes a l’article 17.2. i que
aquest últim precepte assenyala que ”Els plans (...) són aprovats pels Plens de les
corporacions municipals respectives, amb la informació pública i l'informe previs de
la Comissió Municipal de Protecció Civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió
de Protecció Civil de Catalunya”, cal entendre que correspon al Ple municipal
l’aprovació inicial de la revisió del PPI, amb posterior termini d’informació pública
segons regula l’article 86 de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, tot procedint un cop transcorregut
aquest termini a l’aprovació definitiva del PPI.
Així, doncs, un cop sotmès a l’aprovació del Ple, el pla ha de ser remès
posteriorment a la Comissió de Protecció Civil Catalunya per a la seva definitiva
homologació i implantació al municipi.
A la vista dels informes jurídic i tècnic que figuren a l’expedient, a proposta de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment la revisió del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals
(PPI) per al municipi de Sant Celoni i el període 2009-2013.
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2. Donar a l’aprovació de la revisió del PPI la tramitació que legalment
correspongui, amb obertura del període d’informació pública que pertoqui i la
corresponent aprovació definitiva quan resulti escaient.
3. Determinar que, en cas de no presentar-se al·legacions en el termini
d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu de manera
automàtica, procedint a la ulterior tramitació del document fins a la seva entrada
en vigor.
4. Habilitar el Sr. alcalde per tal que pugui signar quanta documentació sigui adient
per a l’efectivitat dels acords presos.
4. ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA
ATORGADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN EL MARC DEL PLA
ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, PER A LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL.
El Sr. alcalde explica que inicialment la Generalitat de Catalunya, a través del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), va atorgar una subvenció de
300.000 € per al finançament de l’escola bressol. Posteriorment –diu- vam
demanar aquesta subvenció extraordinària, amb càrrec al romanent del PUOSC,
per fer front a l’elevat cost de l’escola bressol, que ha estat per sobre de les
previsions inicials. I ens han concedit ara aquesta subvenció extraordinària per
valor de 250.000 €.
El Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC votarà a favor de la proposta.
Això demostra –diu- la sensibilitat del Govern de la Generalitat de Catalunya en
el tema de les escoles bressol, ja que la resta de subvencions extraordinàries
atorgades a altres ajuntaments són inferiors a la quantitat que ens han concedit
a nosaltres. Segurament s’ha valorat que en el mateix edifici de l’escola bressol
s’incorporen el Servei d’assistència multiprofessional (SAM) i el Centre de
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).
La Sra. Vinyets diu que el seu grup també votarà a favor d’acceptar aquesta
subvenció extraordinària, en tant que el nou equipament representarà una
millora substancial i evident per als veïns i veïnes de Sant Celoni.
Després d’aquestes intervencions i atès que
L’Ajuntament de Sant Celoni té atribuïda en el Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya (PUOSC), anualitat 2006, una subvenció de 300.000 € per a l’actuació
“Escola bressol i centre cívic municipals”.
El contracte d’obres per a la construcció de l’edifici que ha de contenir l’escola
bressol municipal es va adjudicar, per acord del Ple municipal de 19 de juliol de
2007, a la mercantil Imaga Proyectos y Construcciones SA pel preu de
2.983.777,08 €, IVA inclòs.
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A aquesta quantitat cal afegir l’import de les obres de condicionament de l’entorn
de l’escola bressol i el subministrament de mobiliari i material per al centre.
Les bases d’execució del PUOSC per al quadrienni 2004-2007 preveuen que els
romanents econòmics produïts en l’execució de qualsevol dels programes del pla
es puguin destinar a finançar actuacions derivades de situacions d’urgència o
d’incidències imprevisibles.
En data 18 d’abril de 2008 l’Ajuntament de Sant Celoni va sol·licitar al
Departament de Governació i Administracions Públiques un ajut econòmic
excepcional per fer front a l’increment del cost econòmic d’aquest equipament
respecte de les previsions inicials.
Per resolució de 13 de novembre de 2008 del Conseller de Governació i
Administracions Públiques, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 5263 de 21 de novembre de 2008, s’ha inclòs en l’anualitat
2007 del PUOSC l’actuació “Escola bressol i centre cívics municipals”, amb una
subvenció extraordinària de 250.000 €.
D’acord amb les bases d’execució del PUOSC per al quadrienni 2004-2007, cal
que l’ens beneficiari accepti les ajudes i normativa aprovada per desenvolupar el
pla, alhora que es designen els directors facultatius de l’obra objecte de
subvenció.
Als efectes de justificar la subvenció atorgada, a proposta de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents, el
Ple municipal ACORDA:
1. Acceptar la subvenció d’import 250.000 € inclosa en el Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya, anualitat 2007, per a l’actuació anomenada “Escola bressol
i centre cívic municipals”.
2. Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
3. Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica d’aquesta
corporació per a la normal execució de l’actuació, i confirmar que la direcció de
les obres ha estat assumida per les següents persones:
- Director facultatiu: Jaume Coris Veray, arquitecte
- Tècnic col·laborador: Francesc Peña Busquets, arquitecte tècnic
4. Declarar que l’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a solucionar, al seu
càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui durant l’execució de les
obres.
5. Comunicar aquests acords al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya, als efectes de gestió de la subvenció
atorgada.
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5. ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DELS BÉNS, ACTIU I PASSIU DE LA
FUNDACIÓ ALFONS MONCANUT.
El Sr. alcalde explica que l’any 2005 el Patronat de la Fundació Alfons Moncanut
va decidir la seva dissolució i la cessió dels seus béns a l’Ajuntament de Sant
Celoni. La proposta que es porta al Ple consisteix en acceptar els béns, l’actiu i el
passiu de la fundació, com a requisit necessari per tal de que la Direcció General
de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya ens acabi donant la
propietat. Ha estat una tramitació molt llarga i esperem que finalment la puguem
donar per tancada i puguem disposar de l’immoble, que de ben segur caldrà
rehabilitar amb càrrec al pressupost municipal. Cal dir que la fundació té un
deute amb l’Ajuntament de Sant Celoni, però entenem que això no ha de ser un
problema per a l’acceptació que es proposa.
El Sr. Castaño diu que els regidors del grup municipal del PSC votaran a favor de
la proposta perquè, com s’ha comentat, la dissolució de la Fundació Alfons
Moncanut i la cessió dels seus béns a l’Ajuntament de Sant Celoni es van acordar
pel Patronat de la fundació l’any 2005. En aquell moment –diu- el Patronat va
tenir l’encert i l’habilitat de modificar els estatuts en el sentit que, en cas de
dissolució, els seus béns passessin a ser propietat municipal, en comptes d’anar
a parar a una altra fundació.
La Sra. Vinyets diu que des de la CUP també votaran afirmativament l’acceptació
dels béns, actiu i passiu de la Fundació Alfons Moncanut. Només voldria afegir –
diu- que és una llàstima que Sant Celoni, que havia estat un referent en matèria
de formació professional, tingui actualment tantes mancances en aquest tipus
d’ensenyament. Anem curts de cicles formatius de grau superior i, quan la
Generalitat de Catalunya els vol potenciar, no podem donar tota la resposta que
ens agradaria per manca d’equipaments públics per fer-ho. Per això, felicitem la
iniciativa de l’equip de govern de destinar els diners que ens vindran de l’Estat
espanyol a la construcció d’un Centre de formació, ja que això permetrà
solventar l’actual manca d’equipaments i espais per a aquesta finalitat.
Després d’aquestes intervencions i atès que
L’article 30 dels estatuts de la Fundació Alfons Moncanut estableix que:
“En cas de dissolució, el patronat determinarà el destí dels béns que formin el
patrimoni de la Fundació en aquell moment, sempre que recaiguin en entitats de
característiques similars o públiques de Sant Celoni, amb preferència per la
docència gratuïta o l’Ajuntament de Sant Celoni. En cas de no designació, serà el
protectorat de la Generalitat sobre Fundacions Privades de Catalunya l’encarregat
de fer-ho.”
En data 28 de setembre de 2005 el patronat de la Fundació Alfons Moncanut va
acordar la dissolució de la Fundació i la cessió del seu patrimoni a l’Ajuntament
de Sant Celoni.
En la mateixa sessió el patronat de la Fundació va aprovar els seus comptes
anuals, amb el següent passiu:
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a) Saldo a favor de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona: 1.126,37 €
b) Deute tributari amb l’Ajuntament de Sant Celoni: 18.719,16 €.
Posteriorment, en data 7 de gener de 2008 els nous patrons de la Fundació
Alfons Moncanut van ratificar l’acord de 28 de setembre de 2005 de dissolució de
la Fundació i cessió del seu patrimoni a l’Ajuntament de Sant Celoni, tot facultant
l’alcalde d’aquesta corporació per signar tota la documentació necessària per ferho efectiu.
S’ha sol·licitat a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que autoritzi la liquidació
de la Fundació Alfons Moncanut i la cessió del seu patrimoni a l’Ajuntament de
Sant Celoni.
La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques ha requerit diversa documentació
al patronat de la Fundació Alfons Moncanut, així com la necessitat que el cessionari
(l’Ajuntament de Sant Celoni) adopti l’acord d’acceptació de l’actiu i el passiu de la
Fundació, amb la condició suspensiva que el Protectorat l’aprovi.
L’acord de dissolució de la Fundació Alfons Moncanut s’ha publicat al diari “El
Periódico de Catalunya” del dia 4 de novembre de 2008, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona número 271 de data 11 de novembre de 2008 i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5256 de data 12 de novembre de
2008, per tal que les persones que acreditin un interès legítim i/o els possibles
creditors puguin formular observacions, aportar informació o oposar-se a la seva
execució en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la darrera
publicació de l’anunci.
L’actiu de la Fundació Alfons Moncanut el composen dues finques al carrer de Les
Torres de Sant Celoni, amb les següents dades registrals:
a) Finca inscrita al Registre de la propietat de Sant Celoni, volum 338, llibre 32,
foli 170, finca 585, amb les càrregues consistents en dues anotacions preventives
d’embarg a favor de l’Ajuntament de Sant Celoni.
b) Finca inscrita al Registre de la propietat de Sant Celoni, volum 382, llibre 34,
foli 20, finca 2937, lliure de càrregues.
En data 17 de novembre de 2008 l’interventor accidental de l’Ajuntament de Sant
Celoni ha emès un informe fent constar que en aquesta data la Fundació Alfons
Moncanut té un deute amb l’Ajuntament de Sant Celoni de 28.296,35 €.
Per resolució de l’Alcaldia de data 20 d’octubre de 2008 es va acceptar la cessió
proposada per la Fundació Alfons Moncanut, condicionada a l’acceptació que en
pugui fer el Ple municipal.
Vist l’informe del lletrat assessor que figura a l’expedient.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
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1. Ratificar la resolució de l’Alcaldia de data 20 d’octubre de 2008 per la qual es
va acceptar la cessió dels béns, actiu i passiu de la Fundació Alfons Moncanut,
abans indicats.
2. Facultar el Sr. alcalde per a que pugui dur a terme les gestions necessàries
per a l’efectivitat d’aquesta cessió.
3. Comunicar aquests acords a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la seva
aprovació.
6. PRESA DE CONEIXEMENT I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DIVERSES
RESOLUCIONS EN MATÈRIA DE PERSONAL.
El Sr. Mas explica que aquest punt de l’ordre del dia i el següent van molt lligats.
Es tracta –diu- de donar a conèixer i aprovar determinats acords que l’equip de
govern ha pactat amb el Comitè de personal de l’Ajuntament per donar solució a
alguns dels dèficits que, en el seu dia, ens van traslladar els representants dels
treballadors.
En un moment econòmic com el que estem vivint, amb un increment de l’atur i
de la inseguretat laboral, avui donem compte al Ple del pacte que es va signar fa
uns mesos per a la conversió de 28 contractes laborals en indefinits, fins i tant
no es convoqui la plaça corresponent. Es tracta de persones que ja porten alguns
anys treballant a l’Ajuntament i que encara no tenen la plaça en propietat.
Creiem que aquesta mesura els donarà una mica de seguretat laboral.
D’altra banda, es proposa al Ple fer extensius per al personal laboral de
l’Ajuntament els beneficis que preveu per als funcionaris l’Estatut bàsic dels
empleats públics, aprovat l’any 2007.
En el següent punt de l’ordre del dia –continua el Sr. Mas- es proposa una
modificació de la plantilla de personal, que va lligada amb la idea de continuar
amb la regularització dels contractes temporals de caràcter estructural. Aquesta
modificació de la plantilla permetrà aprovar l’oferta pública d’ocupació per al
2009 pactada amb el Comitè de personal, sense cap condicionant legal que ho
impedeixi.
Pren la paraula el Sr. Capote i diu que les persones amb contractes indefinits
estan subjectes a passar un concurs oposició públic. La pregunta és: si aquests
treballadors no superen el concurs oposició, es queden al carrer sense cap mena
d’indemnització?
El Sr. Mas diu que el fet és que ara hi ha 28 persones amb contractes temporals,
a qui se’ls renova el contracte cada any o cada semestre. La Llei de la funció
pública estableix que una persona obté una plaça fixa quan supera un concurs
oposició. Les places que es convoquen són públiques i s’hi pot presentar tothom.
La llei és la llei i s’ha de complir. El que sí podem assegurar, però, és que en tant
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no es convoqui la plaça, no caldrà anar renovant els contractes temporals. És a
dir, amb aquesta conversió dels contractes temporals a indefinits s’evita aquell
neguit de saber si et renovaran o no el contracte. Per tant, donem una certa
tranquil·litat a les persones abans no se’ls convoqui la plaça.
Òbviament tothom es pot presentar a les places que es convoquen en l’oferta
pública d’ocupació de cada any i, certament, com ha dit el Sr. Capote, en
l’Administració pública qui més punts aconsegueix és qui obté la plaça en
propietat. En aquest cas l’únic matis és que, mentre no es regularitzen les
places, assegurem als treballadors la renovació dels seus contractes.
El Sr. Capote diu que existeixen diferents tipus de contractes laborals regulats
per la llei. Quan es produeix l’acomiadament d’un treballador amb un contracte
indefinit, l’empresa ha de pagar una indemnització. Aquest tipus de contracte
indefinit de què parla el Sr. Mas no té cap validesa legal. Jo voldria saber quin
tipus de contracte és aquest, perquè jo ara mateix el desconec.
El Sr. Mas diu que la persona que millor pot respondre és el Sr. secretari, que és
qui ha estudiat el tema jurídicament. La idea és que, si està previst convocar
una plaça al 2010, a la persona que ocupa aquell lloc de treball se li faci un
contracte indefinit, en comptes d’un contracte temporal que cal anar renovant.
El Sr. secretari explica que el contracte indefinit no fix és una nova forma de
contracte laboral creada per la jurisprudència i ara recollida per l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, que es caracteritza per ser un contracte indefinit però no fix,
encara que sembli una antítesi. En realitat vol dir que el contracte és indefinit
fins que no es convoqui la plaça per cobrir aquell lloc de treball, però no és un
contracte amb un termini final. Els contractes temporals que es venien fent fins
ara eren per obra o servei determinat, i calia anar-los renovant. D’aquesta
manera, en canvi, és com si es tractés de personal interí.
El Sr. Capote pregunta si aquest tipus de contracte és una nova figura que
sorgeix amb l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
El Sr. secretari diu que aquest tipus de contracte és una nova figura creada per
la jurisprudència i que l’Estatut bàsic de l’empleat públic recull amb el nom de
contracte indefinit no fix.
El Sr. Capote diu que aquest tipus de contracte no existeix en el sector privat.
El Sr. Bueno indica que, de tota manera, aquest tipus de contracte no és el
mateix cas que el d’un funcionari interí, ja que un període d’interinatge et
permet guanyar punts de cara a la convocatòria de la plaça, però amb aquest
contracte indefinit no fix no es generen punts i, per tant, el treballador no té cap
garantia que tindrà més punts que els altres candidats a l’hora de presentar-se
al concurs oposició. Voldria que això quedés clar.
El Sr. alcalde diu que mai s’ha dit això. El que es buscava era donar una certa
tranquil·litat als treballadors a qui any rere any es renova el contracte. Hi ha
persones en aquest Ajuntament que porten 5, 6 i fins a 7 anys amb renovacions
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anuals del contracte, i el que s’ha buscat a través d’aquesta figura és donar-los
una estabilitat. És a dir, aquestes 28 persones no hauran d’estar pendents cada
any de que se’ls renovi el contracte. Saben, però, que en el moment que es
convoqui la plaça del lloc de treball que ocupen, estaran en la mateixa situació
que els altres aspirants.
La Sra. Vinyets diu que des del grup municipal de la CUP, i sens perjudici de
totes les disquisicions tècniques que s’acaben de dir, i atenent únicament a
criteris polítics, votaran afirmativament aquesta proposta perquè considerem
que regularitza una situació de temporalitat que afecta a molts treballadors i
treballadores de l’Ajuntament de Sant Celoni. Per tant, ho veiem –diu- com una
mesura positiva perquè entenem que la temporalitat és una forma de precarietat
en el treball.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Entre les accions de la política de personal de l’Ajuntament hi ha la de millorar
les condicions de treball de les treballadores i els treballadors municipals, dins
les possibilitats que ofereix la normativa i d’acord amb les particularitats de cada
lloc de treball.
Entre les accions que s’estan duent a terme o que es preveuen aplicar, negociats
amb els representants del personal, hi ha la conversió de 28 contractes de
treball de duració determinada en indefinits no fixos, la determinació de la
retribució per serveis extraordinaris realitzats pel personal del subgup A2 (antic
Grup B) que no estava establerta, l’establiment de la retribució dels serveis
extraordinaris realitzats en dies festius especialment assenyalats i l’extensió al
personal laboral dels dies d’assumptes personals establerts per als funcionaris a
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, sens perjudici de incorporar-ho en els propers
Conveni laboral i Pacte de condicions de treball dels funcionaris.
Vist l’expedient instruït a l’efecte i els informes emesos, a proposta de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Prendre coneixement de les resolucions de l’Alcaldia declarant la conversió de
contractes de treball de duració determinada en indefinits no fixos.
2. Donar conformitat a l’acord de 5 de desembre de 2007 entre la representació
del personal i de l’Ajuntament, fixant l’import de les gratificacions extraordinàries
del personal del subgrup A2 i l’import de treballs extraordinaris realitzats en dies
assenyalats.
3. Fer extensiu al personal laboral els beneficis de l’article 48.2 de la Llei 7/2007
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
7. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL.
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El Sr. Castaño i la Sra. Vinyets manifesten que votaran a favor d’aquest punt.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l’informe del director en funcions de Recursos Humans en relació a la
necessitat de personal per a l’organització dels serveis.
D’acord amb el que estableix l’article 23.1.f) de la Llei 51/2007 de pressupostos
generals de l’Estat per a 2008, les limitacions a la plantilla de personal no
afecten els municipis de menys de 50.000 habitants, i la modificació proposada
obeeix a necessitats municipals per a la prestació de serveis a la ciutadania.
D’acord amb l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim
local, 283 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, 26 i següents del Decret Legislatiu
1/1997, i 27 i següents, 61, 160 i concordants del Decret 214/1990 del
Reglament del personal al servei dels ens locals, així com el conveni col·lectiu del
personal laboral.
Vist l’expedient instruït a l’efecte, a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament
de Sant Celoni, amb la creació de les places següents:
Personal laboral fix:
- Tècnic/a mitjà de cultura, assimilat a subgrup A2. Nombre de places: una
- Tècnic/a mitjà d’ocupació, assimilat a subgrup A2. Nombre de places: una
- Tècnic/a mitjà treballador/a social, assimilat a subgrup A2. Nombre de places:
una
- Tècnic/a mitjà d’atenció a la diversitat i ciutadania, assimilat a subgrup A2.
Nombre de places: una
- Tècnic/a auxiliar d’informàtica, assimilat a subgrup C1. Nombre de places: una
- Auxiliar administratiu/va, assimilat a subgrup C2. Nombre de places: dues
- Oficial paleta, assimilat a subgrup C2. Nombre de places: una
- Peó, assimilat a grup professional sense titulació. Nombre de places: dues
- Conserge, assimilat a grup professional sense titulació. Nombre de places: una
2. Sotmetre aquest acord a exposició pública pel termini de quinze dies als
efectes dels articles 283 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació als 168 i 169
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals. Cas que no es presentin reclamacions, es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap altre acord.
3. Un cop aprovat definitivament, efectuar l’oportuna publicació al Butlletí Oficial
de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia
a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, als efectes de
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l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
SANT CELONI DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ
DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE GRANOLLERS.
El Sr. alcalde, en resposta al comentari que ha fet el Sr. Rubiralta a l’inici del Ple,
diu que el motiu de proposar la separació del Consorci per a la gestió de la
televisió digital local pública de la demarcació de Granollers no és que el consorci
estigui dirigit per un partit o un altre. Això –diu- no ens ho hem ni plantejat. La
raó per la qual es proposa aquesta separació és perquè a partir de l’any vinent la
televisió digital terrestre suposarà per al nostre Ajuntament un cost econòmic
molt important. Estem parlant de 80.000 €. I no hem d’oblidar que aquest tipus
de televisió està pensada per a que doni informació de caràcter comarcal, però
sense que els ajuntaments que formen part del consorci tinguin una quota
concreta de temps.
Des d’aquest punt de vista, -continua el Sr. alcalde- l’equip de govern ha valorat
que les aportacions que aquesta televisió, d’orientació comarcal, dóna a Sant
Celoni i al Baix Montseny són pobres en relació al cost que ens representa. Seran
80.000 € per a l’any 2009, però de ben segur que en els propers anys aquest
cost pujarà. Sabem que altres ajuntaments que formen part del consorci també
s’estan plantejant la seva sortida. I, d’altra banda, hem de considerar que en
l’actualitat existeixen altres tecnologies, com la televisió per Internet, que es
troba en plena expansió i que força ajuntaments estan començant a implantarla. Sembla que és un sistema d’informació que aviat arribarà a totes les cases
perquè tecnològicament és fàcil de posar en funcionament, precisa de pocs
requisits i el seu cost és molt inferior al de la televisió digital. A més, la televisió
per Internet té l’avantatge de permetre una televisió feta des de Sant Celoni i
per a Sant Celoni.
Per tot això, ens ha semblat que ara era el moment de portar al Ple aquesta
proposta, abans que el consorci aprovi el seu pressupost per a l’any vinent. Hem
cregut que no seria correcte proposar la nostra separació del consorci d’aquí a
tres mesos, quan ja tinguin el pressupost aprovat. A la Comissió informativa es
va discutir si aquesta proposta es mantenia o no a l’ordre del dia del Ple, i al final
es va optar per mantenir-la i debatre-la.
Pren la paraula el Sr. Arenas i demana als grups municipals de CiU i de la CUP
que es deixi aquest punt sobre la taula. Nosaltres creiem –diu- que encara és
prematur separar-nos del Consorci per a la gestió de la televisió digital local
pública de la demarcació de Granollers. Considerem que cal deixar un temps
perquè puguem reunir-nos tots els grups municipals per valorar els avantatges i
els inconvenients d’aquest sistema de televisió, en relació al cost que representa
per a l’Ajuntament, en el benentès que ens podem retirar del consorci sempre
que vulguem. Demanem, per tant, que es deixi la proposta sobre la taula i, en
tot cas, si es considera adequat, que es porti a votació en el proper Ple, havent
fet abans una reunió dels tres grups municipals.
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La Sra. Vinyets, en relació a la petició que acaba de fer el Sr. Arenas, diu que
entén que el grup municipal del PSC té una posició complicada en aquest tema
perquè el seu mateix partit està governant a l’Ajuntament de Granollers. Des del
grup municipal de la CUP –diu- no veiem que hi hagi cap motiu per deixar aquest
tema sobre la taula. Entenem que a data d’avui disposem dels elements de
valoració suficients per prendre una determinació sobre si hem de retirar-nos o
no del Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la
demarcació de Granollers.
Nosaltres estaríem a favor de retirar-nos d’aquest consorci perquè, d’una banda,
entenem que una despesa de 80.000 € és molt elevada; en segon lloc, perquè
existeixen noves tecnologies que es poden utilitzar amb la mateixa finalitat; i,
per últim, perquè si estem treballant en la idea de configurar la comarca del Baix
Montseny, de la que volem ser capital, no té massa sentit que participem en
aquest consorci amb seu a Granollers.
Per tant, votarem afirmativament la proposta de retirar-nos del Consorci per a la
gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de Granollers, i ens
agradaria aprofitar l’avinentesa per demanar a l’equip de govern que reactivi la
Comissió dels mitjans de comunicació, formada per tots els partits polítics. Fa
uns dies vam entrar una instància amb aquesta petició i encara no tenim
resposta. Van passant els mesos i aquesta comissió continua inactiva.
Intervé el Sr. alcalde i diu que l’equip de govern ha portat al Ple aquesta
proposta per a que sigui votada. De tota manera, –diu- a la Comissió informativa
el grup municipal del PSC ja va demanar que aquest tema es deixés sobre la
taula per poder-ne parlar els tres grups municipals més detingudament i valorar
les alternatives. Nosaltres vam dir que recolliríem més informació per tal de
parlar-ne. Però la veritat és que tots anem justos de temps i, per diversos
motius, no ens hem pogut trobar per debatre aquest tema.
Ens agradaria que l’acord que es prengui sigui una decisió consensuada ja que,
en el seu moment, el fet d’incorporar-nos al consorci també va ser un acord
consensuat. Potser es podria demorar aquest tema fins al proper Ple, si això ens
ha de permetre a tots plegats arribar a un punt de consens. Podem reunir-nos
abans per analitzar tots els elements que s’han de tenir en compte, i fer-ne una
valoració. Acceptem, per tant, la proposta de deixar aquest punt sobre la taula
fins al proper Ple, amb l’objectiu de buscar un acord de consens.
La Sra. Vinyets diu que ja ha explicat quin és el posicionament de la CUP en
aquest tema. No entenem massa –diu- el fet que ara es vulgui retirar aquest
punt de l’ordre del dia, però en tot cas és l’equip de govern qui decideix si es
porten o no els temes al Ple. Si es vol deixar aquest tema sobre la taula, que es
faci, i ja ho acabarem de debatre en una propera sessió. Nosaltres ja hem
exposat quina és la nostra opinió.
El Sr. Castaño diu que al grup municipal del PSC els agradaria que, abans del
proper Ple, ens poguéssim reunir per parlar d’aquestes noves tecnologies que
s’han citat, com la televisió per Internet. Voldríem conèixer que estan fent altres
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ajuntaments en aquest tema i quin podria ser el cost d’aquest sistema de
televisió i el cost del seu contingut. De tota manera, a dia d’avui Internet encara
no arriba a totes les cases... Ens agradaria poder tenir aquest debat durant el
proper mes, però abans caldria que l’equip de govern mirés de trobar dades al
respecte.
La Sra. Vinyets diu que, malgrat que es retiri aquest punt de l’ordre del dia
d’avui, no cal esperar al proper Ple per reactivar la Comissió dels mitjans de
comunicació.
El Sr. alcalde diu que la postura de l’equip de govern és que l’Ajuntament es
retiri del Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la
demarcació de Granollers, pels motius que s’han exposat. Acceptem, però, -diula proposta del grup municipal socialista de demorar aquesta decisió per poder
analitzar tots els elements amb més detall i recollim la petició del grup municipal
de la CUP en referència a la Comissió dels mitjans de comunicació.
A la vista d’aquestes intervencions, per unanimitat dels 16 regidors presents, es
decideix deixar aquest punt sobre la taula fins a un proper Ple municipal.
9. RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONCURS ORDINARI PER A LA PROVISIÓ
DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA.
El Sr. alcalde explica que el Sr. Ramon Oriol i Grau ha concursat per la plaça de
secretari de l’Ajuntament de Sant Celoni, que fins ara ocupava ell mateix en
comissió de serveis. Es van presentar dos candidats i ell va treure la millor
puntuació. Així ho va considerar el tribunal que el va avaluar. Per tant, el
felicitem per aquest motiu i el nostre vot serà favorable a la proposta.
El Sr. Arenas diu que el grup municipal del PSC també felicita al Sr. Oriol i,
evidentment, el seu vot serà favorable.
La Sra. Vinyets diu que des del grup municipal de la CUP també votaran
favorablement la proposta i feliciten el Sr. secretari per la plaça obtinguda, a
l’hora que l’encoratgen a treballar de valent. Així mateix –diu- aprofitem l’ocasió
per felicitar també al regidor Sr. Raül Casado.
El Sr. Castaño aclareix que el Sr. Casado acaba de ser pare d’un nen.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Per Resolució GAP/3228/2008, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 3 de novembre de 2008, modificada per la Resolució GAP/3370/2008
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 14. de novembre de
2008, s’ha convocat concurs ordinari per a la provisió, entre d’altres, del lloc de
treball de Secretaria de l’Ajuntament de Sant Celoni, Classe 2, corresponent a
l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, subescala de Secretaria,
categoria d’entrada.
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Vist l’escrit amb registre d’entrada 211330 de 5 de desembre de 2008 –correu
administratiu de 2 de desembre de 2008- del Sr. Oscar González i Ballesteros
segons el qual ha formulat sol·licitud de participació en el concurs unitari
convocat per Resolució de 29 d’octubre de 2008 de la Dirección General de
Cooperación Local publicat al BOE de 20 de novembre de 2008, i opta per la
plaça d’Olesa de Montserrat que ha sol·licitat en aquest darrer concurs.
D’acord amb la proposta que consta en l’acta del tribunal de valoració del
concurs de data 5 de desembre de 2008, d’acord amb les bases que el regulen, i
atès que s’ha complert el procediment legalment establert, a proposta de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Resoldre el concurs ordinari per a la provisió del lloc de treball de Secretaria
de l’Ajuntament de Sant Celoni, Classe 2, corresponent a l’escala de funcionaris
amb habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria, categoria d’entrada
d’acord amb l’ordre que figura en l’acta del tribunal, que es el següent:
1r el Sr. Ramon Oriol i Grau,
2n el Sr. Òscar González i Ballesteros

23,86 punts
6,79 punts

I sens perjudici que segons l’escrit presentat pel Sr. Òscar González i
Ballesteros, aquest ha optat per la plaça d’Olesa de Montserrat que ha sol·licitat
en el concurs unitari.
2. Trametre aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, per tal que formuli la corresponent coordinació i adjudicació final del
lloc.
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REVISIÓ DE TARIFES DEL SERVEI DE
TAXI PER A L’ANY 2009.
El Sr. alcalde explica que, com s’ha pogut veure, a l’expedient figura una
proposta d’increment de preus de les tarifes de taxi per a l’any vinent,
acompanyada per tota una sèrie d’informes. Els preus proposats es mantenen
pràcticament en la seva totalitat en els marges que estableix la Comissió de
preus de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Castaño assenyala una qüestió de detall que ha vist en l’expedient. En els
acords es diu que “s’informa de les tarifes a partir de l’abril de 2008, que han de
ser les següents (...)”. Suposo –diu- que es tracta d’un error administratiu
perquè les tarifes que s’aprovin seran vigents a partir de gener de 2009.
El Sr. secretari diu que a la proposta consta “informar les tarifes per a la prestació
del servei del taxi, de tal manera que les que han de regir al municipi de Sant
Celoni a partir de gener de 2009 (...)”.
El Sr. Castaño diu que a l’informe de la regidora figura abril de 2008.
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El Sr. alcalde indica que, en tot cas, la proposta que es porta a aprovació és
correcta. Es tracta d’un error administratiu sense més transcendència.
La Sra. Vinyets diu que des del grup municipal de la CUP votaran a favor de la
proposta de noves tarifes.
El Sr. Castaño diu que el vot del seu grup serà també favorable.
Després d’aquestes intervencions i
A efectes del que disposa l’article 31.1 de la Llei 19/2003, del taxi i l’article 4 del
Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus
autoritzats i comunicats, és necessari que l’Ajuntament de Sant Celoni fixi les
tarifes que seran aplicades pel servei de taxi de la vila en la seva modalitat
d’urbana.
L’Ajuntament de Sant Celoni va posar en coneixement dels titulars de llicències
de taxi la normativa a complir i els va convidar a proposar les tarifes que
considerin adients al servei per a l’any 2009, cosa que van fer per escrit de data
14 de novembre de 2008.
Als efectes, per l’Àrea de Seguretat Ciutadana ha estat informat l’expedient,
proposant les tarifes del servei que difereixen mínimament de les proposades
pels interessats.
Vist l’expedient instruït a l’efecte, sens perjudici dels informes que resultin
escaients.
A proposta de a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Informar les tarifes per a la prestació del servei del taxi, de tal manera que les
que han de regir al municipi de Sant Celoni a partir de gener de 2009 han de ser
les següents:
Preu unitari en €

Tarifa 1 (20h a 8h)
Baixada de bandera
Km recorregut
Hora d'espera
Tarifa 2 (8h a 20h)
Baixada de bandera
Km recorregut
Hora d'espera
Suplements
Maletes
Avis per telèfon

4,14
1,16
17,60
3,60
1,06
17,60
1,50
1,00

21

2,10
3,30
1,40

Animals domèstics
Cap setmana / Festius
Recollida fora parada

2. Sol·licitar a la Comissió de Preus de Catalunya l’autorització de les tarifes
proposades.
3. Notificar aquests acords als interessats dins el termini de 10 dies per al seu
coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos a què tinguin
dret.
4. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar quanta
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ D’UNA ÀREA DE
PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI DELS MUNICIPIS DE SANT
CELONI, SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, SANT ESTEVE DE
PALAUTORDERA I VALLGORGUINA.
El Sr. alcalde explica que els propis taxistes dels quatre municipis han tingut la
iniciativa de proposar que el servei de taxi es pugui prestar de manera conjunta,
amb l’objectiu de millorar-lo i donar més bona cobertura. A nosaltres –diu- ens
sembla positiva la proposta de mancomunar serveis, per fer-los més sostenibles
i per optimitzar els recursos. Els altres tres ajuntaments inclosos en aquesta
àrea ja han aprovat la proposta en els seus respectius Plens, i ara es proposa
que sigui el Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni qui l’aprovi.
El Sr. Castaño diu que el vot del seu grup serà favorable.
La Sra. Vinyets diu que els regidors de la CUP també hi votaran afirmativament
perquè entenen que és una bona iniciativa que els taxistes d’aquests municipis
puguin treballar en els quatre termes municipals. Creiem –diu- que mancomunar
serveis és una bona opció i que cal treballar en aquesta línia per mancomunar
altres serveis a nivell, per exemple, de polítiques d’habitatge, serveis socials,
etc.
També voldria aprofitar que estem parlant d’aquesta qüestió per preguntar a
l’equip de govern com està el tema de l’empresa pública d’habitatge, que es va
dir que es faria de forma mancomunada. Quan tingueu temps –diu- ens
agradaria que se’ns informés d’aquesta qüestió.
Després d’aquestes intervencions i
A efectes del que disposa l’article 23 de la Llei 19/2003, del taxi i vista la sol·licitud
de creació d’una àrea de prestació conjunta del servei de taxi que englobi els
taxistes dels municipis de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve
de Palautordera i Vallgorguina, formulada pels taxistes d’aquestes poblacions
mitjançant instància d’11 de maig de 2007, és necessari que l’Ajuntament de
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Sant Celoni aprovi aquesta constitució com a tràmit previ per a la signatura del
corresponent conveni.
Amb aquest motiu, es va celebrar el dia 25 de juliol d’enguany una reunió de
representants dels Ajuntaments implicats amb representants dels taxistes autors
de la proposta.
Del resultat de la reunió, es va considerar pels representants de Santa Maria de
Palautordera i Vallgorguina com a escaient la constitució d’aquesta àrea de
prestació conjunta. Sant Esteve, per la seva part ja havia aprovat per acord del Ple
municipal de 12 de novembre de 2007 la creació de l’àrea. Amb posterioritat a la
reunió es va tenir comunicació de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
relativa a l’aprovació plenària de la creació de l’àrea, que va tenir lloc en data 29
de setembre de 2008. Pel que fa a Vallgorguina, va aprovar igualment la proposta
de creació en sessió plenària de data 23 de setembre de 2008.
En qualsevol cas, la iniciativa dels municipis ha de ser aprovada per la Generalitat
de Catalunya. En aquest sentit, s’ha de dir que ja s’han establert contactes
preliminars amb el subdirector general d'Ordenació i Inspecció de la Direcció
General del Transport Terrestre (Departament de Política Territorial i Obres
públiques) Sr. Josep Maria Fortuny i Olivé que, en tot cas, seria la persona de
contacte a l’administració autonòmica per a la tramitació de l’assumpte, i qui va
donar el seu suport en aquests contactes previs.
Als efectes, per l’Àrea de Seguretat Ciutadana ha estat informat l’expedient,
efectuant les consideracions jurídiques oportunes davant la proposta efectuada
pel Sindicat de Taxistes de Catalunya, en representació dels taxistes dels quatre
municipis interessats.
Vist l’expedient instruït a l’efecte, sens perjudici dels informes que resultin
escaients, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar la creació d’una àrea de prestació conjunta del servei de taxi dels
municipis de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de
Palautordera i Vallgorguina.
2. Sol·licitar, en el moment escaient, al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, com a administració competent en
matèria de transport interurbà a Catalunya, l’aprovació d’aquesta iniciativa.
3. Notificar aquests acords als Ajuntaments afectats i al Sindicat de Taxistes de
Catalunya, com a impulsor de la proposta, dins el termini de 10 dies per al seu
coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos a què tinguin
dret.
4. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar quanta
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.
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12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER A
LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI QUE HA DE CONTENIR L’ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL – CDIAP – SAM.
El Sr. alcalde explica que les obres de construcció de l’edifici que ha de contenir
l’Escola bressol municipal, el Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç
(CDIAP) i el Servei d’assistència multiprofessional (SAM) es va adjudicar a
l’empresa Imaga SA per la quantitat de 2.983.777,08 €. Avui es porta a
aprovació del Ple –diu- una modificació del contracte per import de 40.426,39 €,
que representa només un increment de l’1,35% sobre el preu d’adjudicació del
contracte, que és un percentatge molt petit per a una obra de grans dimensions
com aquesta. Entenem que s’ha fet molt bona gestió en el control de l’execució
d’aquestes obres i voldria felicitar els tècnics que han portat la direcció tècnica
dels treballs.
El Sr. Arenas diu que el vot del grup municipal del PSC serà positiu. I ja que
parlem de l’Escola bressol, el CDIAP i el SAM –diu-, voldríem encoratjat des
d’aquí a tots els treballadors i treballadores d’aquests serveis i donar-los tot el
nostre recolzament en aquests primers dies d’entrada en funcionament, que
poden resultar difícils.
La Sra. Vinyets diu que la CUP també vota afirmativament la proposta i
s’adhereix a la reflexió que acaba de fer el Sr. Arenas.
El Sr. alcalde diu que tots recolzem al grup de professionals que han començat a
treballar en aquest nou servei i que certament no ho tenen fàcil, al tractar-se
d’un edifici nou i d’un equip humà que fins ara no es coneixien.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Ple municipal en sessió del dia 19 de juliol de 2007, va adjudicar a Imaga
Proyectos y Construcciones SA el contracte per a l’execució de les obres de
construcció de l’edifici que ha de contenir la Llar d’infants municipal, el Centre de
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) i el Servei d’assistència
multiprofessional (SAM) de Sant Celoni, per la quantitat de 2.983.777,08 €, IVA
inclòs, d’acord amb el projecte tècnic redactat pels senyors Eduard Prats Nadal i
Pere Ramos Pascual, arquitectes associats de Petritxol 6 Arquitectes SCP.
En data 26 de novembre de 2008 el tècnic director de les obres, l’arquitecte
municipal Jaume Coris Veray, ha emès informe detallant les modificacions que
s’han hagut d’introduir en l’execució del contracte per tal d’aconseguir l’objectiu
del servei públic que es prestarà en l’edifici i, per tant, en benefici de l’interès
públic general.
Les modificacions consisteixen en part en la introducció de noves partides a fixar
a través de preus contradictoris, i l’increment, decrement i anul·lació d’altres,
segons es detalla en el referit informe.
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Segons l’informe de la direcció facultativa, aquestes modificacions, un cop
aplicada la baixa de l’oferta, representen un increment del cost de les obres de
40.426,39 €, equivalent a l’1,35% del preu d’adjudicació.
En data 5 de desembre de 2008 l’empresa contractista ha presentat un document
manifestant la seva conformitat amb l’informe de la direcció facultativa, així com
que un cop aprovades les modificacions contingudes en l’informe, es tindran per
desistides totes les reclamacions i recursos de reposició interposats per ella fins a la
data.
Vist l’expedient instruït a l’efecte i els informes emesos per la Secretaria i la
Intervenció municipals, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar la modificació del contracte d’obres subscrit amb la mercantil Imaga
Proyectos y Construcciones SA per a la construcció de l’edifici que ha de contenir la
Llar d’infants municipal, el Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç
(CDIAP) i el Servei d’assistència multiprofessional (SAM), d’acord amb l’informe
emès per l’arquitecte municipal en data 26 de novembre de 2008.
2. Determinar que l’import de la modificació contractual comporta un increment
del contracte de 40.426,39 €, IVA inclòs (un 1,35% respecte de l’import de
l’adjudicació, que era de 2.983.777,08 €, IVA inclòs).
3. Notificar aquest acord a l’empresa contractista als efectes oportuns, amb
expressió dels recursos a què tingui dret.
4. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a
l’efectivitat d’aquest acord.
13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INFORME FAVORABLE A LA LLICÈNCIA
COMERCIAL SOL·LICITADA PER PUNT DE TROBADA DEL MONTSENY SL.
El Sr. alcalde explica que es porta a aprovació del Ple l’informe tècnic de
l’Ajuntament favorable a la llicència comercial sol·licitada per Punt de trobada del
Montseny SL, per instal·lar a la Porta de llevant un centre comercial format per
dos supermercats: un Caprabo i un LIDL. Si s’aprova aquest informe, la
Generalitat de Catalunya podrà atorgar la corresponent llicència comercial.
El Sr. Castaño diu que el vot del seu grup serà a favor de la proposta. En un Ple
anterior ja vam demanar –diu- que s’agilitzés l’aprovació d’aquest informe,
bàsicament perquè representa una aposta per la transformació en una superfície
comercial d’un espai que inicialment estava pensat per ubicar naus industrials.
Creiem més adient que l’entrada a la nostra vila s’ordeni d’aquesta manera, que
no pas amb naus industrials. Això ha estat possible gràcies al Pla d’ordenació
d’equipaments comercials (POEC) de Sant Celoni, que es va aprovar a finals de
2004, i que van elaborar de manera conjunta l’Ajuntament i la Unió de botiguers
i comerciants de Sant Celoni. Pensem que aquest pla ha sigut un instrument
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molt important perquè ens ha permès dinamitzar també el comerç del centre de
Sant Celoni i perquè ara farà possible que s’instal·lin aquests equipaments
comercials, que donaran feina a força persones durant la seva construcció i
després amb el seu funcionament (al voltant de 30 llocs de treball fixes i 20
d’eventuals). En la nostra opinió, la instal·lació d’aquests nous supermercats
serà bona per a la competència i per al consumidor. Així ho va entendre també
la Generalitat de Catalunya quan va aprovar, per unanimitat, el POEC de Sant
Celoni.
La Sra. Vinyets exposa que, en relació a l’emissió d’informe favorable a la
llicència comercial sol·licitada per Punt de trobada del Montseny SL, el grup
municipal de la CUP vol mostrar la seva clara i ferma oposició a aquesta
proposta, que divergeix totalment del seu posicionament polític.
Com s’ha comentat, –diu- avui es porta a aprovació la implantació d’un
equipament comercial de 2.072 m2 de superfície de venda d’alimentació al
sector “Cementiri”, a l’entrada de Sant Celoni, que estarà format per 2
supermercats: un de 1.299 m2 i l’altre de 772 m2. El primer serà un Caprabo,
(que l’any 2007 va facturar 2.188 milions d’euros i l’any 2006 en va facturar
2.194); i l’altre serà un LIDL, que és una cadena alemanya i una de les
empreses de distribució més importants d’Europa.
La implantació d’aquest equipament comercial compta amb el vot favorable dels
grups municipals de CiU i del PSC ja des de l’any 2001, quan es va aprovar una
modificació del planejament urbanístic del sector “Cementiri” per permetre l’ús
comercial (abans estava qualificat exclusivament com a zona industrial).
L’empresa que promou aquesta sol·licitud de llicència comercial és una
immobiliària de Sant Celoni amb el domicili al passatge Sant Ramon: Punt de
trobada del Montseny SL.
El desembre de 2004, quan governava el PSC-PSOE, amb ERC i ICV, es va
aprovar el Pla d’ordenació d’equipaments comercials (POEC) de Sant Celoni.
Aquest pla té una durada màxima de 4 anys. Això significa que aquest mes de
desembre de 2008 s’acaba el seu termini de vigència.
El POEC és un instrument que fa una anàlisi de l’oferta i la demanda comercial
del municipi, estableix un programa d’actuació i determina quin model comercial
seria l’adequat. Per tant, el POEC de Sant Celoni de 2004 potser a data d’avui ja
no ens és vàlid. De fet, es va intentar reformular-ne un altre... El POEC de 2004
deia que Sant Celoni tenia un dèficit d’oferta quotidiana alimentària, que s’havia
de solucionar de dues maneres: amb un establiment de 1.300 m2 a una de les
entrades de Sant Celoni (que és el centre comercial “Altrium” promogut per
Coperfil Group) i amb aquests dos establiments a l’altra entrada de Sant Celoni,
la llicència comercial dels quals es sotmet avui a votació. Des de la CUP entenem
que es porta aquest expedient al Ple amb molta pressa, abans no caduqui la
vigència de 4 anys del POEC.
Amb l’actual Llei d’equipaments comercials, no podríem aprovar avui l’informe
favorable a la llicència comercial que ha de permetre la instal·lació dels
supermercats Caprabo i LIDL a la Porta de llevant de Sant Celoni, ja que aquesta
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nova llei estableix que la ubicació dels grans establiments comercials ha de ferse dins la trama urbana consolidada. Això –continua la Sra. Vinyets- no ho diem
nosaltres, sinó l’actual Llei d’equipaments comercials, segons la qual en les
regions mediterrànies el model de comerç tradicional se situa en els centres
històrics dels pobles, les ciutats i els barris, en contraposició amb el model de
comerç perifèric característic dels Estats Units, que ens és aliè. Segons aquesta
llei cal preservar la ciutat europea compacta, complexa i socialment
cohesionada, una ciutat que redueixi la mobilitat i que ens eviti desplaçaments
innecessaris.
Per tant, avui en dia no podríem autoritzar un centre comercial deslligat de la
trama urbana, que ens comportarà problemes de mobilitat i que no garanteix
una ciutat socialment cohesionada. Però, com que ens aferrem a un POEC de
2004, lligat a una llei de l’any 2000 que ha quedat totalment obsoleta, es permet
que els grups municipals del PSC i de CiU votin a favor d’aquest projecte.
Actualment, amb la nova llei aquests dos establiments no podrien instal·lar-se.
D’altra banda, en l’expedient que es porta al Ple es diu que, d’acord amb l’antiga
Llei 17/2000 d’equipaments comercials, l’informe de l’Ajuntament ha de ser
aprovat pel Ple municipal i s’ha de pronunciar sobre una sèrie de 12 paràmetres:
l’existència d’equipaments comercials adequats a l’àrea d’influència; la incidència
que tindrà sobre l’estructura comercial de la zona; la localització de l’establiment,
especialment en relació a la trama urbana; la integració del projecte en l’entorn
urbà; l’impacte sobre el territori; la contribució del projecte a la revitalització de les
àrees comercials ja consolidades en l’àrea d’influència..., entre d’altres. Entenen
que la majoria d’aquests paràmetres no queden tècnicament resolts a l’informe que
es presenta per ser aprovat.
Volem ressaltar –continua la Sra. Vinyets- que a vegades per determinades
decisions s’és molt curós, es demanen molts informes i es fan moltes actuacions;
però, en canvi, altres qüestions sembla que es presentin a corre-cuita. Entenem
que aquest expedient que avui es porta a votació no resol totes les exigències
legals i, per aquest motiu, a part de que políticament no estem d’acord amb
aquest tipus de comerç urbà, hi votarem en contra.
També volem aprofitar per dir que, sens dubte, la tramitació d’un expedient com
aquest comporta moltes hores de feina per als tècnics de l’Ajuntament. Per això,
es preveu legalment la possibilitat d’aprovar a les Ordenances fiscals una taxa
per la tramitació d’informes municipals com el que avui es sotmet a votació.
Proposem que s’aprofiti aquesta possibilitat per tal que l’Ajuntament pugui
rescabalar-se de les moltes hores que els tècnics municipals dediquen a fer un
informe com aquest, s’atorgui o no la llicència sol·licitada.
Voldria fer també algunes consideracions en relació al tema de la mobilitat. Fa
pocs mesos el Ple municipal va aprovar l’informe favorable a la llicència
comercial sol·licitada per Coperfil Group SA per al centre comercial i d’oci
“Altrium”. En aquell Ple se’ns va dir que la previsió era que un 20% dels
desplaçaments es fessin a peu, i que es resoldrien tots els temes de mobilitat.
Però a data d’avui aquest espai comercial està en funcionament i la forma que
tenen els vianants per accedir-hi és totalment inadequada i trista. Queda
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clarament demostrat que no hi ha connexió entre la trama urbana i el centre
comercial, i que s’ha prioritzat el fet d’obrir un negoci per sobre de la seguretat
de les persones. Entenem que és molt urgent que per part de l’Ajuntament
s’actuï en aquesta entrada de Sant Celoni, per garantir la integritat de la gent
que es desplaça fins a l“‘Altrium”, més enllà de la instal·lació de pivots verds. Els
plans de mobilitat i les mesures d’accessibilitat hi són per fer-los complir. Per tot
això, el vot del grup municipal de la CUP serà contrari a informar favorablement
la llicència comercial sol·licitada per Punt de trobada del Montseny SL.
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que, primer de tot, voldria contestar a l’últim
comentari de la Sra. Vinyets sobre l’entrada a Sant Celoni pel carrer Doctor
Trueta. És cert –diu- que actualment la mobilitat en aquesta zona no és bona, i
tots ho reconeixem. La col·locació de pivots, tot i que no és la solució més
adequada, s’ha fet com una primera acció per a la seguretat de les persones.
Properament tenim previst una altra actuació, també de caràcter transitori,
consistent en instal·lar unes baranes a banda i banda de l’interior del pont. De
tota manera, la problemàtica d’aquest accés va lligada a la construcció del segon
túnel sota la via del tren, que comportarà també la construcció d’un pas
soterrant per a vianants per evitar que hagin de travessar la carretera per
accedir al centre comercial, tal i com preveu el Pla d’accessibilitat.
El problema és que l’empresa adjudicatària de les obres d’aquest segon túnel ha
fet fallida i ha deixat l’obra penjada. Això està retardant excessivament tot el
projecte. La Generalitat està tornant a licitar aquestes obres i tenim el
compromís del director general de Carreteres de que l’obra es tornarà a iniciar a
finals de febrer o primers de març. La realitat és que si no s’hagués produït
aquest fet, tindríem resolt el problema. Esperem que les obres es reprenguin
aviat i això ens permeti resoldre la problemàtica de desplaçaments cap al
supermercat Mercadona. Certament en aquests moments l’accés pel carrer
Doctor Trueta està en una situació precària, per causes alienes a l’Ajuntament.
Però aquesta és una situació transitòria, que estem mirant de resoldre de la
millor manera possible.
Quant a la resta, –continua el Sr. alcalde- en el seu moment des del grup
municipal de CiU, per coherència, vam donar recolzament al POEC (que
incorporava aquesta proposta de centre comercial a la Porta de llevant). Si bé el
POEC està en el seu límit d’execució, estem encara dins del termini. Com ha
comentat abans el Sr. Castaño, el grup municipal del PSC ja va reclamar en una
ocasió que aquest tema es portés al Ple. Si no ho havíem portat fins ara és
perquè mancava encara documentació i calia resoldre algunes qüestions.
Al final, en qualsevol cas, és la Generalitat de Catalunya qui té la potestat
d’atorgar la llicència comercial. L’Ajuntament només emet l’informe. La idea
d’implantació d’un centre comercial a la Porta de llevant ve de molt enrere, no és
una decisió que s’hagi pres ara. Nosaltres, per coherència, la recolzem i li donem
sortida. Entenem que tot i que la nova Llei d’equipaments comercials planteja
criteris diferents, és també cert que al costat del sector “Cementiri” existeixen
uns barris molt propers i, per tant, aquesta activitat quedarà a tocar de la trama
urbana en un dels extrems del municipi. Crec que calia introduir aquest matís als
comentaris que s’han fet...
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D’altra banda, creiem que aquesta activitat comercial generarà ocupació en un
moment en què s’estan destruint llocs de treball a gran velocitat. Des d’aquest
punt de vista, pensem que aquesta nova activitat ha de ser benvinguda i, per
això, nosaltres recolzem el projecte i portem al Ple l’informe favorable.
Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que voldria agrair la tasca que es va fer en el
seu moment en la redacció del Pla d’ordenació d’equipaments comercials (POEC)
de Sant Celoni, especialment a la Unió de botiguers i comerciants, en tant que
representants del petit comerç de la vila. El POEC es va aprovar per unanimitat,
cosa que no acostuma a passar, perquè com ha comentat el Sr. alcalde es va
veure que el centre comercial de la Porta de llevant està a tocar de la trama
urbana i donarà serveis a una part dels barris de Sant Celoni i de les poblacions
dels voltants. Tots sabem que la llei no permet instal·lar centres comercials com
aquest en pobles petits i hem de procurar que la gent dels pobles de l’entorn
continuïn venint a Sant Celoni per fer ús del nostre comerç i de les nostres
botigues.
També voldria agrair –continua- a l’associació de propietaris del sector
“Cementiri” que fessin aquesta aposta per acceptar que aquests terrenys que
inicialment estaven qualificats d’industrials poguessin tenir un ús comercial. Val
a dir que ja es van comprar a preu de sòl industrial (voldria desfer qualsevol
equívoc en aquest sentit...). L’any 2001 es va aprovar la modificació puntual del
PGOU i l’any 2004 es va aprovar el POEC de Sant Celoni. Crec que els propietaris
han fet el sacrifici de tenir aquests terrenys aturats durant tot aquest temps.
Per tot això, el vot del grup municipal del PSC serà favorable a la proposta que
es porta a aprovació.
La Sra. Vinyets afegeix que la implantació d’aquests dos establiments comercials
quedarà totalment desvinculada de la trama urbana i que, per tant, s’està
prioritzant un tipus de comerç perifèric, que acabarà amb el model de comerç en
el centre històric. Pel que fa als llocs de treball que es crearan, segur que seran
llocs de treball precaris. I a la llarga, veurem quins altres llocs de treball es
veuran afectats per la instal·lació d’aquest centre comercial, -diu.
El Sr. Castaño respon que els llocs de treball que es crearan a la Porta de llevant
seran tots prou dignes i estaran regulats pel conveni sectorial que correspongui.
Molts centres comercials tenen convenis modèlics per regular les condicions de
treball del seu personal. Crec –diu- que no hem de ser alarmistes, sinó
positivistes amb l’ocupació que es crearà. Em sembla que el model americà
consisteix en construir centres comercials a 10 ò 15 km als afores de les
poblacions, centres d’una gran importància i extensió, als que s’hi ha d’anar amb
cotxe. Aquest no és el cas, ni molt menys, del plantejament que s’està fent a
Sant Celoni.
Després d’aquestes instruccions i atès que
El 4 de març de 2008 la Junta de Govern Local va concedir llicència comercial a
Caprabo SA per a la implantació d’un establiment comercial individual de 1.299 m2
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en format supermercat a la parcel·la 1 del polígon 1 del sector P-10 “Cementiri” de
Sant Celoni.
El 4 de març de 2008 la Junta de Govern Local va concedir la llicència comercial a
Lidl Supermercados SAU per a la implantació d’un establiment comercial individual
de 772 m2 en format supermercat a la parcel·la 1 del polígon 1 del sector P-10
“Cementiri” de Sant Celoni.
L’atorgament d’aquestes llicències comercials municipals establia que l’establiment
projectat havia de ser individual i no concórrer els requisits de l’article 2.3 i 2.4 de
la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials que determinin que
forma part d’un establiment col·lectiu.
En data 31 de març de 2008 l’empresa Punt de Trobada del Montseny SL va
presentar una sol·licitud a l’Ajuntament per a que el Ple emeti un informe sobre la
implantació d’un gran establiment comercial col·lectiu. En data 13 de maig,
l’alcalde de Sant Celoni va dictar un decret en què es requeria a l’empresa a
presentar un conjunt de documentació complementària necessària per a la
tramitació de l’expedient. En data 16 de juny Punt de Trobada del Montseny SL va
aportar la documentació requerida i es va continuar amb la tramitació de
l’expedient.
Punt de Trobada del Montseny SL promou la construcció d’un gran establiment
comercial col·lectiu ubicat a la parcel·la número 1 del polígon industrial “Cementiri”
amb les superfícies i usos següents:
- Establiment mitjà d’alimentació de 1.299 m2 de superfície de venda
- Establiment mitjà d’alimentació de 772 m2 de superfície de venda
Segons les dades oficials del Padró municipal d’habitants corresponent a l’any
2007, Sant Celoni té una població de 15.922 habitants. L’article 3.1 de la Llei
17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials estableix que són grans
establiments comercials aquells establiments individuals o col·lectius amb una
superfície de venda igual o superior als 1.300 m2, en municipis amb una població
de 10.001 a 25.000 habitants. D’acord amb això, aquest establiment comercial
col·lectiu està considerat com a gran i es regeix pel règim de llicència comercial.
El projecte s’adequa al Pla territorial sectorial d’equipaments comercials perquè
s’inclou en el supòsit previst en la seva disposició transitòria segona que estableix
que els municipis podran executar les actuacions comercials que es preveuen en
els Programes d’orientació per a equipaments comercial (POEC) definitivament
aprovats i vigents a la data d’entrada en vigor de la Llei 18/2005, de 27 de
desembre, d’equipaments comercials. Sant Celoni disposa d’un POEC aprovat el 16
de desembre de 2004 per Resolució del Conseller de Comerç, Turisme i Consum de
la Generalitat de Catalunya i ratificat pel Director General de Comerç el 17 de
gener de 2005 per a la seva entrada en vigor de forma executiva.
El POEC de Sant Celoni estableix que el dèficit d’oferta de quotidià alimentari es
cobreixi en format supermercat amb la distribució següent:
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- Carretera de Gualba i carretera C-35. Dos establiments de 1.299 m2 i de 772 m2
respectivament, amb ensenyes prou diferenciades en el seu posicionament de
mercat per tal de garantir l’assortiment a tots els sectors socials.
- Porta de Ponent. Un establiment de 1.299 m2, complementat amb establiments
de restauració i lleure.
El POEC determina que és necessària la ubicació de dues mitjanes superfícies
comercials a la Porta de Llevant per tal d’atraure les poblacions de la zona nord i
d’assortir a la població resident dels barris ubicats al nord de Sant Celoni.
La implantació de l’establiment col·lectiu promogut per Punt de Trobada del
Montseny SL, format un supermercat de l’ensenya Caprabo i un altre Lidl,
garanteix el dret dels consumidors a disposar d’una oferta àmplia i diversa en
termes de qualitat, quantitat, preu i característiques dels productes i pal·liarà
parcialment el dèficit d’oferta de quotidià alimentari, incrementant així la capacitat
d’elecció dels consumidors i consumidores i la competència dels establiments
comercials.
La implantació d’aquest establiment comercial individual es regeix per allò establert
a la disposició transitòria segona de la Llei 18/2005, de 27 de desembre,
d’equipaments comercials, que disposa que les llicències comercials corresponents
als establiments comercials inclosos en els programes d’orientació per als
equipaments comercials definitivament aprovats en el moment de l’entrada en
vigor d’aquesta llei s’han de tramitar d’acord amb el que estableix la Llei 17/2000.
El POEC de Sant Celoni va ser definitivament aprovat el 16 de desembre de 2004,
abans de l’entrada en vigor de la Llei 18/2005 i, per tant, aquest establiment
comercial no està condicionat a l’exigència d’ubicar-se en la trama urbana
consolidada. No obstant, la parcel·la on s’ubicarà aquest supermercat dóna
continuïtat al barri del Salicart i al barri de les Borrelles i servirà de transició entre
aquests nuclis residencials i el polígon industrial “Cementiri”. La ubicació en
aquesta zona urbana, però de baixa densitat d’habitants, es considera òptima per
tal de minimitzar l’impacte negatiu que aquest equipament comercial podria
generar al veïnat (augment del trànsit de vehicles de gran tonatge, sorolls,
increment de la mobilitat en vehicle privat, dèficit d’aparcament...).
L’establiment comercial col·lectiu promogut per Punt del Trobada del Montseny SL
s’ubicarà a la parcel·la 1 del polígon 1 del sector P-10 “Cementiri”. El Pla parcial
d’aquest sector, aprovat per la Comissió d’Urbanisme en sessió de 24 de gener de
1990, va ser objecte d’una modificació puntual, aprovada per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 17 de gener de 2001, ampliant els usos
admesos a la parcel·la 1. En aquests documents d’ordenació urbanística es preveu
explícitament l’ús comercial, admetent en la parcel·la 1 l’activitat de comerç al
detall.
La Comissió d’Urbanisme de 24 de gener de 1990 va aprovar definitivament el Pla
parcial del sector “Cementiri”, condicionant-lo a la imputació als propietaris del
sector de la part proporcional dels costos d’execució de la intersecció de la
carretera C-35 i la carretera de Gualba, segons la determinació de la Direcció
General de Carreteres. Posteriorment, la modificació puntual del Pla parcial del
sector P-10 “Cementiri”, aprovada per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 17
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de gener de 2001, obligava al compliment de les determinacions de la Direcció
General de Carreteres en quan als accessos al sector.
La Direcció General de Carreteres ha encarregat la redacció de l’estudi previ del
projecte de millora de l’enllaç de la carretera C-35 a l’anomenada Porta de Llevant,
de tal manera que els propietaris del polígon a través de l’Associació Administrativa
Torrent de Taieda han acordat fer una aportació econòmica a la Direcció General de
Carreteres de 314.000 € per a l’execució d’aquestes obres.
Fins que no s’executi aquest projecte, Punt de Trobada del Montseny SL, com a
empresa promotora de l’establiment comercial col·lectiu, ha presentat un projecte
d’obres de millora de la connexió amb la carretera C-35, que ha estat informat
favorablement pel Servei Territorial de Carreteres.
L’execució d’aquest enllaç provisional garanteix una adequada accessibilitat a
l’establiment comercial i una correcta mobilitat a l’entorn de l’establiment
comercial, de manera provisional, mentre no s’executi el projecte de millora de
l’enllaç de la carretera C-35.
L’accessibilitat en transport públic queda garantida amb l’autobús urbà, que
disposa d’una parada a una distància de 400-500 metres i que permet l’enllaç amb
altres mitjans de transport (ferrocarril, autobusos interurbans...). En aquest sentit,
el pas per a vianants soterrat del ferrocarril garanteix la connexió a peu entre el
centre urbà del municipi i l’equipament comercial amb condicions adients de
confort i seguretat.
El Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27
de desembre d’equipaments comercials estableix la dotació mínima d’aparcament
per cada 100 m2 de superfície de venda per als grans establiments comercials,
segons la tipologia comercial.
L’establiment comercial col·lectiu té una superfície total de 2.071 m2, format per
dos superfícies d’alimentació de 1.299 m2 i 772 m2; per tant, estan classificades
com a supermercats petits i la dotació mínima d’aparcament és de 8 places per
cada 100 m2 de superfície de venda. Així, la dotació mínima d’aparcament hauria
de ser de 166 places. Segons el projecte presentat per Punt de Trobada del
Montseny SL, l’oferta prevista d’aparcament per a aquest equipament comercial és
de 193 places i, per tant, superior a la dotació mínima necessària.
Aquest establiment comercial acollirà una plantilla mitjana de personal de 29
persones fixes, més 19 llocs de treball eventuals.
El 2 de novembre de 2006 la Direcció General de Comerç va emetre un informe
fent constar que Punt de Trobada del Montseny SL queda inclosa en el supòsit
d’exempció de l’article 8.2 de la Llei 18/2005 i, en conseqüència, no és preceptiva
l’emissió de l’informe sobre el grau d’implantació comercial.
El Servei d’Ordenació de la Distribució Comercial de la Direcció General de Comerç
va emetre el 31 de gener de 2006 informe favorable sobre el grau d’implantació
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comercial d’un projecte promogut per Caprabo SA ubicat al polígon 1 del sector
“Cementiri” de Sant Celoni.
El Servei d’Ordenació de la Distribució Comercial de la Direcció General de Comerç
va emetre el 10 d’octubre de 2006 informe favorable sobre el grau d’implantació
comercial d’un projecte promogut per Lidl Supermercados SAU ubicat al polígon 1
del sector “Cementiri” de Sant Celoni.
La disposició transitòria sisena de la Llei 18/2005 regula la situació de les llicències
comercials corresponents als establiments comercials inclosos en els Programes
d’orientació per als equipaments comercials definitivament aprovats en el moment
d’entrada en vigor d’aquest llei, establint que s’hauran de tramitar d’acord amb la
Llei 17/2000. Aquest precepte és aplicable a l’establiment comercial col·lectiu
promogut per Punt de Trobada del Montseny SL atès que el POEC de Sant Celoni
va ser definitivament aprovat el 16 de desembre de 2004.
L’article 5 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials
estableix que per a l’obertura d’un establiment comercial gran cal obtenir
prèviament la llicència comercial de la Generalitat de Catalunya.
La competència per a l’emissió d’aquest informe deriva del que estableix l’article
5.6 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials, que disposa
que en el tràmit de concessió de la llicència comercial de la Generalitat, n’ha
d’emetre informe l’Ajuntament del municipi en el terme del qual es pretén obrir el
gran establiment. L’informe ha d’ésser aprovat pel Ple municipal i s’ha de motivar
tenint en compte els criteris de valoració que estableix l’article 7 i, si és
desfavorable, té caràcter vinculant.
L’article 7 d’aquesta disposició normativa estableix que en l’atorgament o la
denegació de la llicència comercial s’han de valorar els criteris següents:
- L’adequació del projecte al Pla territorial sectorial d’equipaments comercials
- El fet que ja hi hagi un equipament comercial adequat en l’àrea d’influència
afectada pel nou emplaçament.
- Els efectes sobre l’estructura comercial de la zona.
- La localització de l’establiment, especialment la seva relació amb la trama urbana
i la incidència que hi pot tenir.
- Les característiques qualitatives i les condicions de seguretat del projecte, la
integració de l’establiment a l’entorn urbà i la incidència en el medi ambient.
- L’impacte en el territori, tenint en compte la incidència en la xarxa viària,
l’accessibilitat a l’establiment comercial i la dotació d’aparcament i d’altres serveis.
- La contribució del projecte a la revitalització de les àrees comercials ja
consolidades en l’àrea d’influència.
- La reversió de les plusvàlues que es generin a favor de la millora i la
modernització de les estructures comercials de l’àrea d’influència.
- Els efectes sobre el nivell i la qualitat d’ocupació en l’àrea d’influència.
- L’adequació del projecte a les previsions del planejament urbanístic vigent.
- La contribució del projecte al reequilibrament territorial.
- L’adequació del projecte a les disposicions del Programa d’orientació per als
equipaments comercials del municipi.
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L’article 6 d’aquesta mateixa llei determina que els establiments comercials mitjans
han d’obtenir l’informe del Servei de Competència en la Distribució Comercial,
prèviament a la llicència comercial municipal.
El Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27
de desembre, d’equipaments comercials estableix les tipologies d’establiments
comercials i la dotació d’aparcament mínima per a cadascuna.
La disposició transitòria segona del PTSEC determina que els municipis podran
executar les actuacions comercials que es preveuen en els POEC definitivament
aprovats i vigents a l’entrada en vigor de la Llei 18/2005, de 27 de desembre,
d’equipaments comercials.
El Programa d’orientació per als equipaments comercials de Sant Celoni va ser
aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, el 24 de març de 2004,
per Resolució del Conseller de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de
Catalunya el 16 de desembre de 2004, ratificat pel Ple de l’Ajuntament en
aprovació final el 28 de desembre de 2004 i ratificat pel Director General de
Comerç el 17 de gener de 2005 per a la seva entrada en vigor de forma executiva.
A la vista de l’informe tècnic favorable, a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per 14 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 i Vega, i 2 vots en contra de la senyora Vinyets
i del senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA:
1. Emetre informe favorable sobre la implantació d’un equipament comercial
col·lectiu de 2.071 m2 de superfície de venda, format per dos supermercats de
1.299 m2 i 772 m2 i promogut per Punt de Trobada del Montseny SL a la parcel·la
número 1 del polígon industrial “Cementiri” del municipi de Sant Celoni, per tal de
tramitar la llicència comercial de la Generalitat de Catalunya com a gran
establiment comercial.
2. Les llicències ambientals dels establiments comercials s’hauran d’ajustar en tot
moment a allò establert per aquest informe, per la llicència comercial de la
Generalitat de Catalunya i per la normativa comercial vigent en cada moment.
3. Traslladar aquest acord a l’empresa sol·licitant i a la Direcció General de Comerç
de la Generalitat de Catalunya.
14. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE
CRÈDIT PER AL FINANÇAMENT DE DIVERSES D’INVERSIONS.
El Sr. alcalde explica que en el pressupost municipal de 2008 es preveia la
concertació d’operacions de crèdit per valor 2.684.125,53 €, per al finançament
d’inversions. En el transcurs d’aquest any ja s’ha concertat alguna d’aquestes
operacions i ara es proposa al Ple l’aprovació d’un crèdit amb la Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona per valor de 2.047.125,53 €.
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El Sr. Castaño indica que, com ja ve manifestant des de fa anys, és necessari
que l’Ajuntament s’endeuti per tal de poder fer inversions que són totalment
necessàries i que la població demana. Endavant, doncs, -diu.
Després d’aquestes intervencions i atès que
En el pressupost definitivament aprovat per a 2008 es preveu que, per finançar
les inversions previstes en el mateix, es demani un préstec per import de
2.684.125,53 €.
Durant l'any 2008 l'Ajuntament de Sant Celoni ja ha concertat dues operacions
de crèdit per aprofitar els avantatges de finançament que ofereixen el Programa
de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona i la Caixa de Crèdit de Cooperació
Local també de la Diputació de Barcelona.
Concretament, s'ha signat un préstec de 150.000,00 € amb la Caixa de Crèdit de
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, a un tipus d'interès zero, i un
altre préstec amb Caixa de Catalunya, acollit al Programa de Crèdit Local de la
Diputació de Barcelona, per import de 487.000,00 €, i subvencionat per import
de 77.574,72 €.
Per obtenir la resta del finançament necessari del pressupost d'inversions de
2008 per import de 2.047.125,53 €, l'Ajuntament de Sant Celoni, en data 8
d'octubre, va demanar oferta a les entitats financeres amb les que normalment
treballa: Caixa de Manlleu, Caixa Laietana, Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona, Banco Pastor, Caixa de Girona, Caixa de Sabadell i Banc de Crèdit
Local.
De totes les ofertes rebudes i atès que es considera convenient, donada l'actual
tendència dels tipus d'interès, la signatura d'un préstec a tipus variable, l'oferta
més avantatjosa és la presentada per la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona,
que ofereix un tipus variable d'euribor a 3 mesos més 0,95%. Malgrat hi ha una
entitat que ofereix un diferencial més baix (0,90%), té l'inconvenient que la
comissió d'obertura és més elevada i té establerta una comissió d'amortització
anticipada del 3%, mentre que l’oferta de la Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona no té comissió d'amortització anticipada.
A tenor de les anteriors consideracions i vista la memòria del regidor d'Economia
i l'informe emès per l'interventor accidental, a proposta de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents, el
Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar la signatura d'un préstec amb la Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona per import de 2.047.125,53 € per al finançament de projectes
d’inversions previstos en el pressupost de 2008, d’acord amb les condicions
següents:
Tipus d’interès: variable euribor 3 mesos + 0,95%
Comissió d’obertura: 0,05%
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Comissió de cancel·lació: 0%
Termini: 20 anys (inclosos 2 anys de carència)
Amortització trimestral
2. Acceptar la minuta de préstec.
3. Autoritzar el Sr. alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària
per a l’efectivitat dels anteriors acords.
4. Comunicar al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya la concertació de l'operació de préstec amb la Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona.
15. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2007.
El Sr. Mas explica que en aquest punt es proposa l’aprovació del Compte General
de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2007, que ja va ser objecte de
debat en el si de la Comissió de Comptes fa alguns mesos. En qualsevol cas, la
informació ha estat a disposició de tothom –diu- durant el temps d’exposició
pública de l’expedient. En aquest període no s’han presentat al·legacions i, per
tant, es proposa al Ple la seva aprovació definitiva i posterior tramesa a la
Sindicatura de Comptes, tal com marca la llei.
El Sr. Castaño diu que el vot del seu grup serà favorable a l’aprovació del
Compte General i a que s’enviï a la Sindicatura de Comptes, com s’ha vingut fent
en aquest Ajuntament any rere any per a la seva comprovació. En tots aquests
anys mai no se’ns ha fet cap esmena, anotació ni salvetat en el Compte General.
El Sr. Ventura diu que el vot del grup municipal de la CUP també serà afirmatiu.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de
Sant Celoni corresponent a l’any 2007.
Atès que la Comissió de Comptes en sessió de 25 de setembre de 2008 va
acordar exposar al públic el Compte General a efectes de reclamacions,
reparaments o observacions.
Atès que en el termini d'exposició pública i vuit dies més no s'ha presentat cap
reclamació.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici de 2007,
tal com ha estat format per la Intervenció municipal.
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2. Trametre còpia del Compte General de l’Ajuntament de Sant Celoni
corresponent a l’exercici de 2007 a la Sindicatura de Comptes.
16. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 1/2008, MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT
DE CRÈDIT.
El Sr. Mas explica que es porta a aprovació del Ple una modificació de crèdit del
pressupost vigent de 2008 que ens ha de permetre finançar la prestació de
determinats serveis i la realització d’algunes inversions pendents de pagament o
de contractar.
Destaquen en aquesta modificació de crèdit: en l’àmbit d’ensenyament, el Pla de
transició al treball, les activitats per a les escoles, el transport a l’escola la
Tordera, l’Escola de música i les activitats a la biblioteca; també hi ha un grup de
partides per a l’Àrea d’Espai Públic: parcs i jardins, mobiliari urbà, arranjament
de carrers...; la contractació de diversos estudis i treballs tècnics (de les
Ferreries, per exemple); una aportació de capital per a la Fundació Baix
Montseny; petites inversions que cal contractar: material informàtic per a
l’Escola bressol, mobiliari per al CDIAP i el SAM, adequació de l’Escola Pallerola;
grans inversions com el nou pavelló d’esports al Sot de les granotes (que està a
punt d’adjudicar-se), el condicionament de l’entorn de l’Escola bressol, la
urbanització del carrer Prim o les naus de Can Pàmies. Es proposa que totes
aquestes inversions siguin finançades amb el romanent de tresoreria i amb les
subvencions d’altres administracions rebudes amb posterioritat a l’aprovació del
pressupost.
El Sr. Castaño demana que s’aclareixi en què consisteix aquesta actuació de les
naus de Can Pàmies. Si es tracta de construir unes naus per poder-hi encabir el
contingut de Sax Sala, les naus no estaran pas fetes quan s’hagi d’enderrocar
Sax Sala...
El Sr. alcalde explica que s’hauran de fer diferents moviments. Probablement de
forma transitòria el contingut de Sax Sala s’haurà d’ubicar en alguna nau que
caldrà llogar, però a la llarga una de les dues naus que està previst construir a la
zona de Can Pàmies donarà servei a l’Àrea d’Espai Públic (que ara està ocupant
la Cambra Agrària i part de Sax Sala).
El Sr. Castaño troba correcte que una de les naus es destini a la brigada
municipal, és a dir, a l’Àrea d’Espai Públic, com estava previst. Fins i tot seria
adient que algunes entitats poguessin emmagatzemar el seu material en aquesta
nau. D’altra banda –diu- voldria destacar que gràcies a la quantitat de
subvencions concedides a l’Ajuntament de Sant Celoni entre els anys 2006 i
2007 serà possible finançar de manera contundent la construcció del nou pavelló
d’esports al Sot de les granotes, sense necessitat de consignacions
pressupostàries plurianuals. Per tant, el nostre vot serà favorable a la proposta
de modificació de crèdit.
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La Sra. Vinyets diu que, després de mirar les partides incloses en aquesta
modificació de crèdit, no entén el perquè de la partida destinada a la redacció
d’un estudi sobre les Ferreries per import de 26.200 €. S’acaba d’aprovar en
aquest mateix Ple l’emissió d’un informe favorable a una llicència comercial,
sense necessitar de tenir aquesta multitud d’informes tècnics. En canvi, per
altres expedients contínuament es demana un informe rere l’altre. Entenem que
a l’expedient de les Ferreries ja consten estudis i informes tècnics i jurídics
suficients que avalen que es prengui una decisió en aquest tema. No entenem,
doncs, que ara s’aprovi una nova partida per encarregar més estudis quan pocs
expedients en tenen tants com aquest.
A part d’això, en el Ple anterior el grup municipal de la CUP va presentar una
moció per demanar que es portés al Ple la desclassificació de les Ferreries i vam
obtenir el compromís dels grups municipals del PSC i de CiU de portar-ho al Ple
en el mes de gener. Sembla ser que en la sessió d’avui no ha estat possible
tècnicament, però que sí es portarà al proper Ple. Per això, no entenem que avui
es proposi una modificació de crèdit amb aquesta partida destinada a un estudi
de les Ferreries.
El Sr. alcalde explica que el tema de les Ferreries no es pot comparar amb la
llicència comercial a la Porta de llevant perquè són coses molt diferents. A les
Ferreries s’està parlant de canviar una tipologia urbanística, és a dir, passar a sòl
rústic un sòl qualificat d’industrial des de l’aprovació del Pla general d’ordenació
de l’any 1997. Es tracta de més de 20 hectàrees de terreny i això pot derivar en
una reclamació de responsabilitat patrimonial cap a l’Ajuntament. Certament
disposem de molts informes, però s’han fet consultes jurídiques amb la
Generalitat de Catalunya i se’ns ha aconsellat que, malgrat els informes que ja
tenim (que estan ben fets i són prou acurats), val la pena disposar d’uns
informes tècnicament més qualificats per recolzar la decisió que pugui adoptar el
Ple.
Estem parlant de prendre un acord que pot derivar en possibles responsabilitats
patrimonials de l’Ajuntament i entenem que ens cal disposar d’informes
addicionals que configurin un expedient més sòlid i més ben justificat, que ens
permeti als grups polítics posicionar-nos en aquest tema amb informació més
adequada. L’assessorament que hem tingut i les consultes que hem fet ens han
aconsellat que actuéssim d’aquesta manera i, per això, ens ha semblat adient
encarregar aquests dos estudis més sobre les Ferreries. Crec que el fet de
disposar d’algun informe més no serà negatiu, sinó tot el contrari. Estem vivint
una situació econòmica complicada, que pot allargar-se en el temps, i no
voldríem que l’Ajuntament s’hipotequés per molts anys, fruit d’una decisió com
aquesta per no disposar de tota la informació.
La Sra. Vinyets indica que ha comparat el tema de les Ferreries amb el de la
llicència comercial a la Porta de llevant perquè s’acaba d’aprovar fa pocs minuts.
Però el podria comparar –diu- amb altres expedients en matèria urbanística on
no s’ha seguit aquest rigor a l’hora de demanar tants i tants informes. Certament
això no és negatiu, però els informes tenen un cost i mai ens diran el 100% de la
veritat. Els informes ofereixen tendències o línies a seguir, i malauradament no
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podem encarregar a ningú un informe que sigui com una mena de predicció de
futur. Això ho hem de tenir present.
Nosaltres entenem que tots els informes que conté l’expedient són suficients per
prendre un acord al respecte. També pensem que els tècnics de l’Àrea d’Entorn
estan absolutament capacitats per fer les consideracions tècniques i jurídiques
necessàries en matèria urbanística que l’expedient requereix, com ho han vingut
fent tots aquests anys. No veiem perquè en aquest expedient s’ha d’encarregar
l’elaboració d’informes a uns tècnics externs, quan a la plantilla de l’Ajuntament
hi ha gent plenament capacitada per fer-ho.
El Sr. alcalde respon que no és una qüestió de capacitat, sinó de temps de
dedicació dels professionals de l’àrea. Aquest és un expedient complex que porta
molta feina, i l’assessorament extern permetrà agilitzar i donar una mica d’aire
als nostres tècnics en el seu treball del dia a dia. Els tècnics municipals estan
perfectament capacitats per informar aquest expedient, però per fer-ho s’hi
haurien de dedicar de forma exclusiva, deixant altres assumptes a mig fer.
També entenem que l’assessorament extern ens aporta un plus d’experiència
amb una visió des de fora, que segurament que serà molt positiva a l’hora de
tenir un expedient ben configurat.
Aquest és el criteri que ens han aconsellat que seguíssim. En concret, ens ho
recomanat la persona que va elaborar un dels informes jurídics, aquell que fa
una valoració del risc patrimonial que la requalificació dels terrenys podria
representar per a l’Ajuntament. Nosaltres hem seguit el seu consell i, malgrat el
cost de redacció d’aquests informes, com més ben elaborat estigui l’expedient,
millor, i més quan tots sabem que la decisió pot tenir repercussions econòmiques
per a l’Ajuntament. Per això, ens ha semblat que era una decisió encertada. El
nostre compromís és portar el tema de les Ferreries al proper Ple, i esperem
poder-ho complir. Les persones que han de redactar els informes hi estan
treballant de manera que es pugui presentar l’expedient al Ple en el termini que
acordat.
La Sra. Vinyets diu que, a la vista d’aquestes consideracions, els regidors de la
CUP també votaran a favor de la modificació de crèdit que es proposa.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit dins el
pressupost definitivament aprovat per a 2008 per un import de 4.130.426,72 €,
finançat amb el romanent de tresoreria, lliure i afectat, procedent de la liquidació
del pressupost de 2007.
Vista la memòria del regidor d’Economia i els informes emesos per l'interventor
accidental.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
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1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 1/2008, al següent
tenor:
SUPLEMENT DE CREDIT
07.422B0.22109

Pla de transició al treball

07.422D0.22706

Activitats per a les escoles

07.422H0.223

Transport escola la Tordera

07.425A0.22706

Escola de música

07.457B0.22701

Activitats biblioteca

05.412G0.22709

Sanitat

05.434B0.210

Parcs i jardins

7.300,00

05.511F0.210

Infraestructura i béns naturals

5.000,00

7.000,00
10.000,00
9.000,00
19.288,92
3.000,00
17.339,41

05.511E0.215

Mobiliari urbà

05,511B0,210

Treballs arranjament de carrers

07.422L0.210

Treballs arranjament d’esplanada IES

09.432Z0.22706

Estudis i treballs tècnics

26.200,00

07.452B0.489

Subvencions entitats

10.000,00

07.452F0.212

Manteniment pavelló esports

07.452G0,212

Manteniment camp d'esports

06.322F0.22706

Treballs altres empreses

4.000,00
15.080,00
2.595,93

4.625,00
8.000,00
18.000,00

02.111Z0.63209

Modificació contracte projecte Unió Batllorienca

04,313Z0,625

Mobiliari CDIAP i SAM

07.452Z0.62216

Complex esportiu Sot de les granotes, fases 2 i 3

4.402,30
30.917,03

07.424Z0.62281

Condicionament pati i entorn Escola bressol

09.432A0.60174

Urbanització carrers turó de la Mare de Déu

07.452Z0.62216

Direcció obres pavelló Sot de les granotes

09.432Z0.60198

Aportació urbanització UASU-45

06.456Z0.62210

Parc activitats Pertegàs

07.422Z0.63206

Adequació Escola Pallerola

2.831.813,29
115.216,00
69.592,99
119.944,00
26.250,00
8.951,73
7.394,04
3.380.910,64

Total
FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CREDIT
870,01

Romanent de tresoreria per finançar suplements de crèdit

Total

3.380.910,64
3.380.910,64

CREDIT EXTRAORDINARI
05.513B0.22109

Subministraments

07.454H0.22709

Treballs altres empreses

16.035,05

6.000,00

07.452A0.22706

Estudis i treballs tècnics

12.000,00

04.313B0.489

Aportació capital Fundació Acció Baix Montseny

15.455,51

07.425Z0.623

Inversió materials Escola de música

6.534,46

07.424Z0.626

Informàtica Escola bressol

8.200,00

07.424Z.623

Material didàctic Escola bressol

09.511A0.60150

Urbanització carrer Prim

01.111Z.62233

Naus can Pàmies

04.313Z0.62232

Condicionament nou local Serveis socials

11.800,00
93.491,06
530.000,00

Total

50.000,00
749.516,08
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FINANÇAMENT DEL CREDIT EXTRAORDINARI
870,00

Romanent de tresoreria per finançar crèdits extraordinaris

755,73

Subvenció Generalitat de Catalunya

28.047,32

360,77

Contribucions especials

17.244,85

Total

704.223,91

749.516,08

2. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del
següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals. En cas que
durant el referit període no es presenti cap reclamació, l'acord inicial es considerarà
definitivament aprovat.
17. RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES
CONTRA L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2009 I SUBSEGÜENTS, I
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MATEIXES.
El Sr. Mas explica que en la darrera sessió de 23 d’octubre el Ple municipal va
aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals per a l’any
2009. Durant el període d’exposició pública de l’expedient s’han presentat
al·legacions per part dels grups municipals de la CUP i del PSC. Ens hem reunit
amb ells per parlar-ne –diu-, i ara es proposa al Ple la seva resolució. S’ha
decidit integrar la majoria d’aquestes al·legacions, totalment o parcial, dins les
Ordenances fiscals de 2009 amb l’objectiu d’aconseguir el consens i la
corresponsabilitat de tots els grups municipals a l’hora d’aprovar una part dels
ingressos de l’Ajuntament, ingressos que han de servir per continuar oferint els
serveis municipals i millorar-los tot el que sigui possible. El text resultant de les
Ordenances fiscals és pot considerar de tothom perquè tots els grups municipals
hi han fet les seves aportacions. Creiem que en la situació actual els ciutadans
volen que els temes importants es debatin entre totes les forces polítiques i que
s’arribi a acords de consens. El fet d’acceptar integrament 6 de les al·legacions
presentades i parcialment 5 és fruit d’un debat i d’un treball per part dels tres
grups municipals que és d’agrair.
El Sr. Castaño diu que els oients i el públic de la sala voldran conèixer els grans
trets de les al·legacions presentades pel grup municipal del PSC, més que no pas
el seu detall. S’ha de dir que, efectivament, la majoria de les nostres al·legacions
han estat incorporades a les Ordenances fiscals de 2009. A la proposta de l’equip
de govern s’havia aplicat un IPC del 4,8% quan el mes següent estava a punt de
sortir un IPC inferior del 3,6%. En el Ple anterior nosaltres ja vam demanar que
la pressió fiscal municipal no augmentés amb exageració i sembla que s’ha
recollit la nostra proposta d’incrementar les Ordenances fiscals en aquest 3,6%
màxim. Hi ha, però, alguna ordenança que no ha patit cap increment i que
seguirà igual que enguany. És el cas de la taxa d’escombraries, que va ser
motiu d’una de les nostres al·legacions l’any passat. Nosaltres vam proposar un
augment en aquesta taxa del 4,5% quan l’equip de govern proposava un 7,75%.
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I, efectivament, al final hi va haver un sobrant per majors ingressos del 3%
aproximadament, tal com dèiem nosaltres. Les taxes han de cobrir el cost del
serveis i, pels càlculs que s’han fet, la taxa per la recollida d’escombraries de
l’any 2009 no precisa de cap augment. També hem demanat que es congeli la
taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires perquè considerem que
cal promocionar la instal·lació de terrasses en el paisatge urbà, especialment a
l’estiu. Això pot afavorir que alguns establiments contractin més personal, fet
que sempre serà positiu en una època de crisi com aquesta. Sembla que aquesta
al·legació ha estat acceptada.
En resum, entenem que la proposta d’aprovació definitiva de les Ordenances
fiscals per al 2009 recull en bona part les nostres al·legacions. També recull una
proposta del grup municipal de la CUP demanant que no es bonifiqui l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres en el cas de d'instal·lació de sistemes
d'aprofitament d'energia solar, quan aquestes instal·lacions vinguin imposades
pel Codi Tècnic de l'Edificació. Nosaltres compartim aquesta al·legació, però hem
volgut que es mantingués la bonificació quan es tracti d’obres de millora o de
rehabilitació d’habitatges i sigui una voluntat individual introduir aquests
sistemes energètics. Per tot això, el nostre vot serà favorable a la proposta.
Intervé el Sr. Ventura i diu que a continuació exposarà el posicionament de la
CUP respecte de l’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals per al 2009.
En el passat Ple del mes octubre es van aprovar inicialment les Ordenances
fiscals per a l’any 2009 amb el suport dels vots de la CUP, però no com un
vistiplau a la proposta presentada, sinó amb la intenció d’introduir algunes
al·legacions. Aquest gest de bona voluntat era el reflex –diu- de les diferents
converses que vam mantenir amb l’equip de govern, el qual veia amb bons ulls
les nostres propostes.
Des de la CUP tenim molt clar que el rerefons de les Ordenances fiscals és
decidir quina serà la càrrega fiscal municipal que s’aplica sobre cada celoní i
celonina. Davant d’aquesta qüestió la nostra postura és molt clara i senzilla:
passa per impulsar una política en que els més rics paguin més per poder
garantir els serveis socials, és a dir, qui té més ha de pagar més.
Per tal de finançar les mesures per la igualtat social i d’urgència per afrontar els
casos que ens sobrevindran els propers mesos, cal que l’Ajuntament disposi de
fons per poder seguir amb la seva funció social redistributiva. En l’escenari
actual, de pèrdua d’ingressos municipals, és més urgent que mai que aquells que
s’han beneficiat de l’època de bonança econòmica ara contribueixin més que
ningú a pal·liar els efectes negatius que ha provocat el seu enriquiment.
Exposaré ara –continua el Sr. Ventura- quines són les al·legacions que hem
presentat a l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals per al 2009:
•

Pel que fa a l’Impost sobre béns immobles (IBI) hem presentat tres
al·legacions:
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1. Apujar l’IBI al 10% dels béns immobles amb major valor cadastral que tinguin
l’ús d’oficines, comerços, oci, hostaleria, industrial, magatzem, esportiu, religiós i
solars sense edificar, deixant de banda altres usos com el residencial.
2. Excloure la bonificació pels immobles destinats a habitatges, nous o
rehabilitats, en que s'instal·lin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de
l'energia solar per a l'autoconsum, quan aquestes instal·lacions vinguin
imposades pel Codi Tècnic de l'Edificació.
3. Aplicar criteris de renda en la bonificació a les famílies nombroses. Actualment
a Sant Celoni s’està reduint l’import de l’IBI a totes les famílies nombroses,
sense tenir en compte la seva renda. És a dir, per molt ric i benestant que sigui
una persona, si té tres fills rep una ajuda econòmica de l’Ajuntament. Nosaltres
proposem delimitar l’accés a aquesta bonificació, fent-la només vàlida per a
famílies nombroses amb rendes baixes i mitjanes.
•

Pel que fa a l’impost sobre les activitats econòmiques (IAE):

Des de la reforma que va fer el govern del PP només han de pagar l’IAE aquelles
activitats econòmiques que superen el milió d’euros de xifra bruta de negocis
anual. La part més desconeguda d’aquest impost és que segons la zona on es
trobi l’activitat, cal pagar més o menys i que aquesta classificació per zones la fa
l’Ajuntament.
Actualment a les activitats econòmiques situades en polígons industrials se’ls
aplica l’import màxim que permet la llei. En canvi, les activitats econòmiques
situades en altres zones tenen un gravamen molt més baix. La nostra proposta
és incrementar el gravamen sobre aquestes activitats perquè hem comprovat
que superen el milió d’euros anual de xifra bruta de negocis. Estem parlant de
bancs, caixes d’estalvi, immobiliàries, empreses de treball temporal, grans
superfícies comercials, constructors i promotors... amb alguna excepció.
•

Pel que fa a la taxa per estacionament en zona blava:

Per tal d’afavorir la mobilitat a l’interior de Sant Celoni i donar més sentit a les
zones blaves, proposem unes tarifes progressives, per incentivar l’aparcament
de curta durada i penalitzar el de llarga durada.
Exposades les al·legacions que hem presentat, veiem que l’equip de govern les
ha acceptat només parcialment. Nosaltres –conclou el Sr. Ventura- no creiem
que això sigui suficient, per la qual cosa la posició del grup municipal de la CUP
serà d’abstenció davant l’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals per al
2009.
Intervé el Sr. alcalde per ressaltar l’important treball conjunt que els tres grups
municipals han fet en el període comprès entre l’aprovació provisional de les
Ordenances fiscals i l’aprovació definitiva que avui es proposa. Per sobre de tot –
diu- hi ha hagut la voluntat d’arribar a acords i d’incorporar a les Ordenances
fiscals allò que s’entenia que era correcte i adequat. Segurament el resultat no
acaba de satisfer plenament a ningú, però la proposta recull les diferents visions
que tenim els tres grups municipals de com han de ser les Ordenances fiscals a
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Sant Celoni. Valoro molt positivament el treball que hem fet entre tots plegats i
penso que ens hem de felicitar perquè en moments complicats i econòmicament
difícils com els actuals, hem estat capaços d’asseure’ns, dialogar, parlar i fer
l’esforç d’arribar a acords, tal com la gent espera de nosaltres.
Després d’aquestes intervencions i atès que
En data 23 d'octubre de 2008 el Ple de la corporació va aprovar provisionalment
la modificació de diverses Ordenances fiscals municipals, de cara a la seva
entrada en vigor a data 1 de gener de 2009.
Els acords provisionals juntament amb els expedients de què porten causa van
estar exposats al públic, mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la
Província número 258 de data 27 d'octubre, al diari "El Periódico de Catalunya" i
al tauler d’anuncis de la corporació.
Durant el termini d’exposició pública han estat presentats els escrits
d'al·legacions següents:
- Al·legació presentada pel Sr. Albert Ventura Rovira, actuant en la seva qualitat
de regidor del grup municipal de la CUP de Sant Celoni, amb registre d'entrada
número 10.446, de data 12-11-08.
- Al·legació presentada pel Sr. Joan Castaño Augé, del grup municipal del PSC de
Sant Celoni, amb registre d'entrada número 11.206, de data 02-12-08.
De conformitat amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, és
preceptiva la resolució de les al·legacions formulades.
Vist l'informe emès per l'interventor accidental en data 3 de desembre, del qual
resulta, entre d'altres aspectes, que cap de les al·legacions presentades és
d'obligatòria acceptació, donat que es tracta de modificacions en el percentatge
d'augment d'impostos i taxes i de la introducció i/o nova redacció de
bonificacions tributàries de caràcter potestatiu.
Atès que el regidor d'Economia en la seva memòria de data 3 de desembre de
2008 motiva extensament la proposta que es porta al Ple, que recull la gran
majoria de les al·legacions formulades pels grups municipals de la CUP i del PSC,
per així assolir l'objectiu que per a l'any 2009 la modificació de les Ordenances
fiscals sigui una proposta consensuada i es pugui aprovar per tots els grups
polítics que integren l'Ajuntament de Sant Celoni.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 14 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 i
Vega, i 2 abstencions de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el Ple municipal
ACORDA:
1. Resoldre les al·legacions i suggeriments formulats a l’aprovació provisional de
la modificació de diverses Ordenances fiscals que han d’entrar en vigor el dia 1
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de gener de 2009, en el sentit d'estimar parcialment les formulades pel Sr.
Albert Ventura Rovira, actuant en la seva qualitat de regidor de la CUP de Sant
Celoni, i del Sr. Joan Castaño Augé, del grup municipal del PSC de Sant Celoni,
de manera que l'acord d'aprovació provisional resti modificat en el sentit
següent:
1r.- Impost sobre béns immobles.
a) Es recull parcialment la proposta del grup del PSC en el sentit que el
tipus impositiu només tingui un augment del 3,6%, pel qual motiu, el tipus
impositiu general serà del 0,751%. En quan al tipus per al 10% dels béns
immobles amb major valor cadastral, es recull parcialment la proposta de la
CUP i s'imposen els següents:
- Espectacles: tipus de l’1,1%
- Oci: tipus de l’1,1%
- Magatzems o estacionaments: tipus de l’1,026%
- Obres d'urbanització: tipus de l’1,1%
- Solars sense edificar: tipus de l’1,1%
S'incorpora la possibilitat d'ajornar el pagament de l'increment aplicat per a
l'any 2009 a l'any 2010, si així ho sol·liciten els contribuents que satisfan el
tipus corresponent al 10% dels immobles urbans amb major valor cadastral.
b) Es recullen les propostes del grup del PSC i de la CUP en el sentit que
s'exclou la bonificació pels immobles destinats a les vivendes, noves o
rehabilitades, en que s'instal·lin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o
elèctric de l'energia solar per a l'autoconsum, quan aquestes instal·lacions
vinguin imposades pel Codi Tècnic de l'Edificació.
c) Es recullen parcialment les propostes del grup del PSC i de la CUP en el
sentit d'introduir límits a l'aplicació de la bonificació per a les famílies
nombroses. Concretament s'exclou de la bonificació a les famílies la
residència habitual de les quals tingui un valor cadastral superior als
100.000,00 €.
2n.- Impost sobre activitats econòmiques.
Es recull parcialment la proposta de la CUP en el sentit d'establir els
coeficients de situació següents per als carrers de tercera i quarta
categoria:
3a categoria: 2,75
4a categoria: 2,12
S'incorpora la possibilitat d'ajornar el pagament de l'increment aplicat per a
l'any 2009 a l'any 2010, si així ho sol·liciten els contribuents que satisfan
l'impost en carrers d'aquestes categories, així com es preveu revisar la
relació de carrers de cada categoria per tal d'adaptar les possibles
modificacions de les Ordenances fiscals de l'any 2010.
3r.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
S'accepta la proposta de la CUP en el sentit de fixar la tarifa de 15,14 € per
a les motocicletes entre 125 i 250 c.c.
4t.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
El tipus impositiu no es modifica donat que l'augment aprovat inicialment és
inferior al 3,6%.
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Sí que es recull la proposta de la CUP en el sentit d'excloure de les
bonificacions les obres d'instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o
elèctric de l'energia solar per a l'autoconsum, quan aquestes instal·lacions
vinguin imposades pel Codi Tècnic de l'Edificació.
5è.- Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana.
Es desestima l'al·legació del PSC i és manté l'augment del tipus impositiu
aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament.
6è.- Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa.
S'accepta la proposta del grup del PSC i es mantenen les tarifes vigents
l'any 2008, pel qual motiu es deixen sense efecte les tarifes aprovades
provisionalment pel Ple de l'Ajuntament.
7è.- Taxa per estacionament de vehicles a la via pública (zona
blava).
Es recull l'al·legació de la CUP en el sentit d'aprovar unes tarifes
progressives per incentivar l'aparcament de curta durada en les zones
blaves, penalitzant l'aparcament de llarga durada, amb les tarifes següents:
30 minuts: 0,30 €
60 minuts: 1,00 €
90 minuts: 2,00 €
Excés de temps: 5,00 €
L'entrada en vigor d'aquestes noves tarifes es farà quan les màquines
expenedores de tiquets estiguin preparades tècnicament.
8è.- Es recull la proposta del grup del PSC en el sentit que la resta de taxes
per a les quals el Ple de l'Ajuntament de data 23 d'octubre de 2008 va
aprovar provisionalment un augment del 4,8% es modifiquin per tal que
l'augment per a 2009 sigui del 3,6%.
2. Elevar a definitius, en la seva dicció literal i que es donen com a reproduïts,
els acords d’aprovació provisional de modificació de les Ordenances fiscals per al
2009 i següents, adoptats pel Ple de la corporació en sessió de data 23 d'octubre
de 2008, incorporant les al·legacions presentades pels grups municipals de la
CUP i del PSC que resten integrades en el redactat definitiu de la modificació de
les Ordenances fiscals per a 2009, que forma part de l’expedient.
3. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text íntegre de les
modificacions, que entraran en vigor el dia 1 de gener de 2009 un cop hagin
estat publicades.
4. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar quanta
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.
18. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ
LOCAL D’ERC A SANT CELONI I LA BATLLÒRIA PER REIVINDICAR LA
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FIGURA DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA LLUÍS
COMPANYS.
El Sr. alcalde explica que s’ha consensuat la introducció d’algunes modificacions
sobre el text inicial de la moció presentada per la Secció Local d’ERC. Aquestes
modificacions permetran que els tres grups municipals puguin donar recolzament
a la moció.
El Sr. secretari llegeix el text de la moció amb les modificacions que s’han
introduït.
El Sr. Castaño, la Sra. Vinyets i el Sr. alcalde manifesten el seu vot favorable a
la moció.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El president de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys va marxar a l'exili el
5 de febrer de 1939 empès per la pressió de l'exèrcit franquista. El 13 d'agost de
l'any següent va ser arrestat per la Gestapo alemanya, que actuava seguint les
directrius del general Franco respecte als exiliats en territori francès. Pocs dies
després Lluís Companys va ser lliurat a la policia espanyola i conduït a Madrid,
on va ser sotmès a diverses tortures. Posteriorment va ser traslladat a
Barcelona, on després de patir un consell de guerra sumaríssim ple d'il·legalitats
i de falsedats, va ser afusellat al castell de Montjuïc.
L’assassinat del president Lluís Companys, el 15 d'octubre de 1940, és una de les
192.684 execucions que el general Franco va ratificar entre el final de la guerra
civil i 1944. Es tracta d'una de les sèries de crims contra la humanitat més
espantoses del segle XX, només comparable a les protagonitzades per altres
feixistes durant aquell període històric.
Tanmateix, una vegada assolides les llibertats democràtiques a l'Estat espanyol,
les noves autoritats sorgides després de la transició van optar per l'oblit i el
silenci. En nom de l'estabilitat política i l'anhel d'una falsa reconciliació, van
obviar que la Declaració dels Drets Humans promulgada per les Nacions Unides
estableix que els crims contra la humanitat són imprescriptibles i mai no poden
restar impunes. Centenars de milers de famílies republicanes van continuar,
doncs, patint injustícies i un terror interioritzat durant dècades.
Més de tres dècades després de la mort del dictador, el record del president
Companys continua ben viu en el poble de Catalunya, com a símbol de les
llibertats arrabassades i representació dels milers de persones catalanes que van
conèixer la repressió franquista. La reivindicació de l'anul·lació del consell de
guerra al qual va ser sotmès, la rehabilitació del seu honor i la demanda de
perdó per part de l'Estat espanyol constitueixen un gest simbòlic amb una
importància extraordinària amb vista a traslladar a les joves generacions els
veritables valors de la pau i la democràcia. Aquesta sol·licitud de perdó per part
de l'Estat espanyol al poble de Catalunya i a les seves institucions per
l'afusellament del president de la Generalitat ha de ser una via que faci possible,
finalment, la rehabilitació de totes les víctimes del feixisme.
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Ara fa unes setmanes Alemanya i Itàlia ja van demanar perdó públicament al
Palau de la Generalitat per la seva actuació en aquest afer a través dels seus
cònsols, però l'Estat espanyol encara no ho ha fet.
Tot plegat es presenta amb l'objectiu d'enfortir els valors del civisme, la
solidaritat i la fraternitat; valors, en definitiva, que han de prevaler al si de la
nostra societat i que han de guiar l'actuació dels dirigents democràtics davant el
perill que suposa la degradació moral del nazisme, el feixisme o qualsevol altra
violació dels drets humans.
Per tot això, a proposta de la Secció Local d’ERC a Sant Celoni i la Batllòria, i
previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Sol·licitar al Govern espanyol que iniciï les accions necessàries per aconseguir
l'anul·lació del consell de guerra sumaríssim contra el president de Catalunya,
Lluís Companys, així com la rehabilitació pública del seu honor per mitjà de la
celebració d'un acte solemne de desgreuge al castell de Montjuïc i una demanda
pública de perdó en nom de les institucions de l'Estat als seus descendents i al
poble de Catalunya, representat per les seves institucions.
2. Fer arribar aquest acord al president del Govern espanyol, als presidents del
Congrés i del Senat i als diferents grups amb representació en aquestes
cambres.
19. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ
LOCAL D’ERC A SANT CELONI I LA BATLLÒRIA PER A LA REDACCIÓ D’UN
NOU REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL.
El Sr. alcalde explica que, com ja es va comentar a la Comissió informativa,
s’han fet algunes modificacions en aquesta moció respecte del text original
presentat per la Secció Local d’ERC.
El Sr. secretari llegeix el text de la moció amb les modificacions introduïdes.
El Sr. Castaño indica que el vot del seu grup serà favorable a la moció.
La Sra. Vinyets diu que voldria fer algunes consideracions respecte dels
comentaris que el president de la Secció Local d’ERC, Sr. Rubiralta, ha fet a l’inici
del Ple.
En primer lloc, s’ha lamentat de la poca assistència de públic als Plens, quan em
sembla que mai havia vingut tanta gent a les sessions plenàries com ara. Tant
de bo, però, poguéssim omplir un espai més gran.
En segon lloc pel, que fa a la participació de la gent en els Plens, voldria recordar
que quan ERC formava part del govern municipal i la CUP no tenia representació,
vam ser nosaltres precisament els qui vam presentar una moció demanant la
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modificació del Reglament orgànic municipal (ROM) per permetre la participació
dels ciutadans en els Plens. I els regidors del grup municipal d’ERC hi van votar
en contra.
En tercer lloc, som plenament conscients que la Comissió per a la redacció d’un
nou ROM s’ha de reactivar i, per això, vam presentar una instància el passat 7
de novembre de 2008, demanant precisament aquesta reactivació. A data d’avui
encara estem esperant que se’ns contesti. Tornem a instar l’equip de govern a
dinamitzar i donar celeritat al funcionament de la Comissió dels mitjans de
comunicació locals i a la Comissió per a la redacció d’un nou ROM. A la vista
d’aquestes consideracions, el nostre vot serà favorable a la moció.
El Sr. alcalde indica que aquesta comissió político - tècnica ja s’ha reunit en
diverses ocasions i ha anat avançant en la revisió del ROM. És cert, però, que fa
alguns mesos que no s’ha tornat a convocar. N’hem parlat amb el Sr. secretari
aquests darrers dies. A l’Ajuntament és necessari fer moltes reunions per motius
molt diferents i a vegades algunes passen pel davant de les altres. És una tasca
que teníem sobre la taula... De tota manera, tal com deia la Sra. Vinyets, no
deixa de sorprendre que siguin els grups que havien governat en l’anterior
legislatura els que més insisteixen en aquest tema. Sempre cal mirar endavant,
però en ocasions també s’ha de mirar enrere per saber què s’ha fet i què no s’ha
fet. En qualsevol cas, la Comissió per a la redacció d’un nou ROM s’ha posat en
marxa.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Actualment són diversos els apartats del Reglament orgànic municipal (ROM)
que estan desfasats, obsolets o entren en contradicció amb el que disposen les
lleis i les disposicions legals de rang superior. Això fa que sovint es plantegin
dubtes sobre el funcionament ordinari dels òrgans polítics municipals.
Un ROM modern, actualitzat, àgil i consensuat entre totes les forces polítiques és
una eina que permet millorar la tasca política municipal i el servei públic a la
ciutadania.
Ja fa més d'un any que es va dir que es faria i a hores d'ara “el més calent és a
l'aigüera”.
Per tot això, a proposta de la Secció Local d’ERC a Sant Celoni i la Batllòria, i
previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Que la Comissió político-tècnica de l'Ajuntament de Sant Celoni acabi de
redactar el més aviat possible una proposta del nou Reglament orgànic
municipal.
2. Que s'obri un període d'esmenes generós on tota la ciutadania celonina hi
pugui fer les consideracions oportunes, tot establint unes reunions de treball
amb les entitats i els partits polítics per tal de consensuar-les.
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3. Que aquest procediment es reiniciï el mes de gener de 2009 i es tanqui a
finals del segon trimestre, per tal que entri en vigor com a molt tard a principis
de juliol de l’any que ve.
20. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP PER DEMANAR QUE UNA PART DELS PREUS
PÚBLICS QUE APROVA L’AJUNTAMENT SIGUI COMPETÈNCIA DEL PLE
MUNICIPAL.
El Sr. Ventura llegeix el text de la moció presentada pel grup municipal de la
CUP per demanar que l’aprovació d’una part dels preus públics municipals sigui
competència del Ple de la corporació.
El Sr. alcalde diu que l’equip de govern considera que, per a un funcionament
més àgil de l’Ajuntament, cal mantenir la delegació dels preus públics a la Junta
de Govern Local. D’altra banda, -diu- existeix una Comissió de seguiment del
funcionament del centre esportiu “Sot de les granotes” i també es crearà una
comissió semblant a l’escola bressol “El blauet”. En aquestes espais es podran
debatre els preus públics d’ambdós serveis. Val a dir que en el cas del centre
esportiu els preus vénen regulats pel Plec de clàusules del propi contracte de
gestió del servei i tenim un marge relativament petit a l’hora de decidir els preus
que es cobraran als usuaris. Nosaltres creiem que no tots els temes han de
passar necessàriament pel Ple per una qüestió d’agilitat, i més quan ja hi hagut
un procés previ de participació, anàlisi i valoració d’aquests preus. Per tot això,
el nostre vot serà contrari a la proposta.
Pren la paraula el Sr. Bueno i diu que, en consonància amb el que acaba
d’exposar el Sr. alcalde, el vot del grup municipal socialista també serà contrari a
la proposta. En primer lloc –diu-, perquè entenem que es va delegar aquesta
competència a la Junta de Govern Local precisament per fer-la més àgil; i,
segon, perquè la funció del govern municipal és governar i quantes més
competències assumeixi a través de la Junta de Govern Local més expeditiva
serà la feina quotidiana del dia a dia. Així mateix, com s’ha dit, ja existeixen
comissions per debatre i detallar els preus dels serveis públics. Per tant, l’única
cosa que demanem a l’equip de govern (que té el nostre recolzament en la
delegació de competències a la Junta de Govern Local, com s’ha fet sempre) és
que no es deixi enganyar per postures idíl·liques.
Intervé la Sra. Vinyets i diu que la moció presentada pel grup municipal de la
CUP no demana pas que qualsevol preu públic s’hagi d’aprovar pel Ple, sinó
només aquells preus que superin un determinat import. Val a dir que les taxes
de l’Escola d’adults es porten al Ple obligatòriament per llei, i aquesta “postura
idíl·lica” no ens provoca cap mena de dificultat. Els preus que es fan pagar al
centre esportiu “Sot de les granotes” són caríssims, i pensem que els hauríem de
decidir entre tots, igual que en el cas dels preus de l’escola bressol “El blauet”.
No pretenem que qualsevol preu públic (el d’una excursió, per exemple) s’hagi
de decidir pel Ple, només aquells preus o taxes que tenen una repercussió i una
transcendència important.
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El Sr. alcalde diu que cada grup ha manifestat ja la seva postura. Existeixen
espais per discutir precisament aquests temes, i entenem que hem de facilitar la
dinàmica de funcionament municipal perquè l’Administració, per si mateixa, ja és
prou feixuga i complexa.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
Mitjançant acord del Ple municipal de 19 de juliol de 2007 es va aprovar, amb 14
vots a favor i 2 en contra, delegar a la Junta de Govern Local les competències del
Ple referents a l’establiment o modificació dels preus públics de l’Ajuntament de
Sant Celoni.
Durant el Ple es va afirmar (extret de l’acta): “Normalment els preus públics es
fixen per al finançament de serveis de poca quantia econòmica i que, a més, no
són previsibles en el temps amb una antelació anual, tals com tallers, viatges,
sortides culturals, etc...”
Si bé això és cert, també ho és que actualment a Sant Celoni tenim 2 preus
públics que no mereixen aquesta descripció. Parlem dels preus públics de la nova
escola bressol municipal “El Blauet” i dels preus públics del centre esportiu “Sot
de les granotes”.
La CUP entén que delegar l’establiment o modificació dels preus públics a la
Junta de Govern Local suposa una retallada de la participació i del consens. I una
de les línies bàsiques dels principis de les Candidatures d’Unitat Popular és
precisament fomentar aquesta participació i aquest consens.
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP, i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, amb 2 vots a favor de la senyora
Vinyets i del senyor Ventura i 14 vots en contra de les senyores Lechuga, Costa,
Miracle i de la Encarnación i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre,
Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno i Vega, el Ple municipal DESESTIMA:
1. Que l’establiment o modificació dels preus públics amb uns ingressos estimats
superiors als 20.000 €/any tornin a ser competència del Ple municipal.
2. Publicar la part dispositiva d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província per
al general coneixement i als efectes escaients.
21. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP SOBRE EL PAPER DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
COM A ESPAI DE DINAMITZACIÓ SOCIAL I CULTURAL PER FER FRONT A
ALGUNS DELS EFECTE DE L’ACTUAL CRISI ECONÒMICA I SOCIAL.
La Sra. Vinyets llegeix el text de la moció presentada pel grup municipal de la
CUP.
Pren la paraula el Sr. Cuminal. Voldria demanar –diu- que es retiri aquesta
moció de l’ordre del dia, pels motius que ara exposaré:

51

En primer lloc, cal dir que estem absolutament d’acord amb el contingut de la
moció, però res del que s’hi proposa està contemplat al pressupost municipal de
2008. Properament haurem de debatre el pressupost de 2009 i, amb el
compromís de treballar en la línia que s’exposa a la moció, us voldria proposar
que considereu de deixar aquest punt sobre la taula per no forçar-nos a haver de
votar en contra d’una proposta amb la que coincidim, però que no té
finançament.
D’altra banda, actualment la biblioteca ja està actuant una mica com a espai de
dinamització social i cultural, i m’agradaria felicitar la gent que hi treballa
perquè, sense disposar de tots els recursos tècnics i materials que serien
necessaris, donen una qualitat de servei molt important a les realitats socials del
nostre municipi.
S’ha de dir, però, que l’Ajuntament no està sol en la gestió de la biblioteca. El
Servei de biblioteques de la Diputació de Barcelona ens dóna suport i recursos
(la mateixa direcció de l’equipament depèn pressupostàriament de la Diputació).
Això fa que moltes de les iniciatives que voldríem impulsar des de l’Àrea de
Cultura (ampliació d’horaris, tallers, serveis d’informàtica, tertúlies...) s’hagin
d’adaptar als paràmetres estàndards que la Diputació de Barcelona marca per a
les biblioteques de la seva xarxa, en funció de la població del municipi. Per això,
aquest any no ha sigut possible tirar endavant moltes de les propostes
contingudes a la moció, però tenim previst incloure-les al pressupost de 2009.
Compartim totalment la línia d’actuació que vosaltres plantegeu –diu, referint-se
al grup municipal de la CUP- però, per responsabilitat i per no faltar a la realitat,
no hi podem donar suport si es demana que aquestes mesures siguin efectives
amb el pressupost de 2008 ja que no hi són contemplades i no podríem donar
compliment a allò aprovat pel Ple. Us emplaçar a treballar per fer-ho possible
l’any vinent, amb el compromís de l’equip de govern d’estudiar-ho i tirar-ho
endavant.
La Sra. Vinyets diu que no acaba de comprendre aquest raonament. Podem
entendre –diu- que no hi hagi finançament en el pressupost d’enguany per
impulsar les mesures que proposem per a la biblioteca, però, d’altra banda, avui
en aquest mateix Ple s’ha aprovat una modificació crèdit del pressupost de 2008.
És a dir, el pressupost és una eina flexible per resoldre, precisament, qüestions
com la que plantegem. Nosaltres entenem que en una època com la que estem
vivint cal adoptar mesures per lluitar contra la crisi i tenim prou flexibilitat en
matèria pressupostària per fer una modificació de crèdit com la que avui s’ha
aprovat. De la mateixa manera que hem modificat el pressupost de 2008 per
altres partides, també ho podríem fer per incorporar un nou treballador a la
biblioteca que ens permetés ampliar els seus horaris d’obertura al públic.
No ens acaben de convèncer, doncs, els arguments del Sr. Cuminal per demanar
que es retiri aquesta moció i parlar-ne més endavant. Entenem que avui hi ha
prou elements de judici per valorar si es vota a favor o en contra del que
plantegem en aquesta moció.
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El Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC està d’acord amb la filosofia del
que planteja la CUP. No veiem malament, però, -diu- la proposta de deixar
aquest punt sobre la taula per tal de parlar-ne tots els grups de cara al proper
pressupost. Hem de ser conscients que l’any vinent la situació econòmica serà
encara més feixuga i s’hauran d’establir prioritats. Des dels grups que estem a
l’oposició haurem d’indicar a l’equip de govern quines són aquelles coses que
considerem bàsiques i prioritàries al nostre municipi a l’hora d’elaborar el
pressupost municipal. Una d’aquestes coses podria ser potenciar el paper de la
biblioteca.
El Sr. alcalde demana al grup municipal de la CUP que revisi l’opció de deixar
aquest punt sobre la taula. Part de les propostes que feu a la vostra moció –diu-,
com ara l’ampliació de l’ús de la sala de dalt de la biblioteca, ja està a la llista de
propostes de l’Àrea de Cultura per al proper pressupost. Compartim, per tant,
moltes de les vostres reflexions, però ens agradaria deixar aquest debat per al
moment en que toqui decidir quines han de ser les inversions per al 2009 i a què
volem dedicar els recursos. Aleshores serà el moment de determinar què volem
retallar i què volem potenciar. Entre tots plegats haurem de prendre una decisió
sobre el conjunt de les inversions, però no té massa sentit decidir ara sobre una
només d’aquestes inversions. Aquesta és la nostra opinió.
El Sr. Cuminal diu que, partint del fet que estem d’acord amb la moció de la
CUP, la proposta de deixar aquest punt sobre la taula és simplement per una
qüestió de rigor, per no haver de prendre uns compromisos que no puguem
complir. D’entrada, que quedi clar que nosaltres ja hem parlat diverses vegades
amb el Servei de biblioteques de la Diputació de Barcelona per mirar de
potenciar la nostra biblioteca, però no volem pas reivindicar-ho com a idea de
l’equip de govern. La proposta del grup municipal de la CUP de remodelar el
primer pis de la biblioteca i de contractar una persona per poder ampliar els
horaris del servei ens porten inexorablement al mes de gener. És evident que,
per les dates que som, aquestes dues qüestions no es complirien en aquest mes
de desembre. Per tant, per rigor, emplacem-nos a parlar-ne de cara al proper
pressupost. No ens feu dir que no a una proposta amb la que estem tots d’acord.
És més per no comprometre’ns a coses que no puguem complir, que no pas per
qüestionar el contingut de la moció.
La Sra. Vinyets diu que aquesta moció s’ha presentat amb prou antelació i
existeixen elements de valoració suficients com per no entendre les reflexions
que s’estan fent. Quan proposem la remodelació del primer pis de la biblioteca –
diu- no estem dient que s’hagin de fer obres. No estem proposant una
intervenció de tan ampli abast com sembla que està plantejant el Sr. Cuminal.
Veiem, però, que és una qüestió d’establir prioritats. Alguns expedients es
tramiten amb molta rapidesa i es porten de seguida al Ple i, en canvi, altres
temes es deixen sobre la taula i ja en parlarem... Per nosaltres aquest tema és
prioritari. Vam celebrar un Ple extraordinari per parlar de quines mesures
adoptar per fer front a l’actual crisi econòmica, i entenem que, atesa la gran
quantitat de persones que fan ús d’aquest servei municipal, aquest és un tema
prioritari i que s’ha de resoldre ja. Per tant, us demano que mostreu el vostre
posicionament a favor o en contra de la moció i, si s’aprova, comencem a
treballar. De cap manera busquem “posar-nos la medalla” de ser els qui hem
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presentat la moció. Això ens és igual. No entenem que l’hàgim de deixar sobre la
taula per discutir-la en un proper Ple. Si és tan prioritària i tan bé la veieu,
compartireu amb nosaltres el seu contingut. Es tracta, simplement, d’ampliar
l’horari de la biblioteca per a que la gent pugui fer més ús d’aquest servei.
El Sr. alcalde diu que potser uns i altres no s’han explicat prou bé. La qüestió no
és si estem d’acord o no amb la moció, o si l’ampliació de l’horari de la biblioteca
ens sembla o no necessari. La qüestió és que Sant Celoni en té moltes de
necessitats a nivell social, aquesta i altres. Les haurem de valorar totes i decidir
quines considerem més prioritàries. Només us estem dient –dirigint-se als
regidors de la CUP- que vosaltres us centreu exclusivament en la biblioteca i atès
que de forma immediata haurem de debatre el pressupost de 2009, en que el
que haurem de posar totes les possibles inversions sobre la taula, aleshores serà
el moment adequat de parlar-ne. Crec que ha quedat clara la postura de tothom.
Des de l’equip de govern ens comprometem a incorporar al pressupost les
mesures que es proposen des del grup municipal de la CUP en relació a la
biblioteca municipal, però no podem recolzar aquesta moció.
Després d’aquestes intervencions i atès que
És sabut que l’actual crisi econòmica que tot just comença a despuntar, no tan
sols implicarà prejudicis econòmics i laborals, sinó que, a la vegada, comportarà
la disminució de la presència d’algunes de les fórmules culturals actuals i, per
tant, l’aparició de nous models d’oci i de lleure informals. Davant aquesta
constatació, caldria que el present Ajuntament –essent conscients de l’altíssima
conscienciació que té davant els efectes perniciosos de la crisi econòmica i
social- s’avancés als fets i reformulés part de la seva política cultural amb
l’objectiu que esdevingui un referent de qualitat per a tots els ciutadans i
ciutadanes de Sant Celoni i la Batllòria.
Des d’aquesta perspectiva, una de les primeres passes per assolir aquesta
reformulació cultural passaria per repensar els objectius i el funcionament de la
biblioteca municipal. Essent conscients que la biblioteca municipal és un dels
equipaments municipals més utilitzats per la ciutadania –l’any 2007 el número
d’usuaris de la biblioteca va superar els 80.000- caldria prioritzar la seva
presència pública amb l’objectiu que esdevingui un espai social que aporti noves
fórmules d’oci i de capital formatiu. A mesura que els efectes de la crisi es vagin
posant de manifest la biblioteca pot garantir nous elements d’oci per a totes
aquelles persones –infants, adults, gent gran- que necessitin espais alternatius
de formació i aculturació.
En aquest sentit, mesures com ara l’obertura d’algun matí més entre setmana i
els dissabtes a la tarda, permetrien a aquest equipament garantir les tasques de
funció social que ha de tenir tot equipament públic. D’altra banda, per garantir la
qualitat i eficàcia d’aquest nou model de biblioteca caldria, per descomptat,
augmentar-ne tant la dotació pressupostària com els espais d’ús a disposició dels
usuaris. Així, tenint en compte que la propera obertura de l’escola bressol ens
permetrà gaudir d’un nou auditori, la sala d’actes de l’actual biblioteca municipal
es podria incorporar a l’ús normalitzat de la biblioteca i transformar-se,
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d’aquesta manera, en un nou espai comú de la instal·lació on els usuaris hi
tinguin ple accés.
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP, i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, amb 2 vots a favor de la senyora
Vinyets i del senyor Ventura, 7 vots en contra de les senyores Lechuga i Costa, i
dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre i Perapoch, i 7 abstencions de les
senyores Miracle i de la Encarnación i dels senyors Castaño, Arenas, Capote,
Bueno i Vega el Ple municipal DESESTIMA:
1. L’ampliació dels horaris d’obertura de la biblioteca municipal, tenint present
en tot moment l’organització interna dels treballadors de la biblioteca i el seu
horari laboral, amb l’objectiu que aquest equipament esdevingui un punt de
referència cabdal per al desenvolupament cultural de la vila.
2. L’augment de la dotació pressupostària en els propers pressupostos
municipals a fi i efecte d’assolir millores tant en els serveis prestats, com en els
materials presents en aquesta instal·lació municipal.
3. La remodelació del primer pis de la biblioteca –actual sala d’actes- perquè
esdevingui un espai més de consulta i de treball per als usuaris de la instal·lació.
4. La incorporació d’un nou treballador a fi i efecte que les mesures apuntades
més amunt es puguin desenvolupar àgilment i sense sobrecarregar, encara més,
els actuals treballadors d’aquesta instal·lació municipal.
22. INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DEL DARRER
PLE ORDINARI.
L'Alcaldia proposa que es doni compte al Ple municipal de la següent
correspondència rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la Corporació
se’n dóna per assabentada:
9

Una carta del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya, Sr. Josep Huguet, informant d’una nova
campanya nadalenca per promoure la comercialització dels productes
catalans.

9

Una carta del president del Col·legi d’agents de la propietat immobiliària
de Barcelona en què comunica el nomenament de la Sra. Ana M. Rodrigo
com a delegada del col·legi al Vallès Oriental.

9

Un escrit de la Sra. Elena Foguet, directora de “La Roca Village” convidant
l’alcalde de Sant Celoni a un acte solidari a favor del projecte d’UNICEF
“Protecció del nen contra la violència, l’explotació i els maltractaments”.

9

Una invitació de l’alcalde d’Arenys de Munt convidant l’alcalde de Sant
Celoni als actes previstos per la Festa Major d’enguany.
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9

Una carta de la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Sra.
Montserrat Tura, informant de la inauguració del nou Centre Penitenciari
de Joves de Quatre Camins.

9

Un escrit del Sr. Josep Pericas, cap de la comissaria de mossos
d’esquadra de Sant Celoni, en què informa del seu trasllat com a cap de
Seguretat Ciutadana de l’ABP de Granollers.

9

Un escrit del president de la Diputació de Barcelona, Sr. Antoni Fogué,
que acompanya un exemplar de l’obra reeditada Història de la Diputació
de Barcelona, 1812-2005.

9

Una escrit de l’alcalde de Caldes de Montbui convidant l’alcalde de Sant
Celoni a la inauguració del nou complex esportiu Les Cremades.

9

Una carta del cap del Servei de Gestió dels Fons de Cooperació i
Estructurals de la Generalitat de Catalunya informant de la resolució per
la qual s’incrementa el cofinançament del projecte “Adquisició i
rehabilitació d’una part de la força de Sant Celoni”.

23. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I
PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS
D’OCTUBRE I NOVEMBRE 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 d’octubre i novembre de 2008 i la
Corporació se’n dóna per assabentada:
LLISTAT DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA (OCTUBRE 2008)
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
6
7
7
7
7
7
8

Prendre coneixement de l’informe econòmic dels tallers del Centre cívic de la Batllòria
Contractar una tècnica auxiliar per al Centre Cívic de la Batllòria
Aprovar la modificació d’un contracte de dipòsit a termini amb Caixa Laietana
Acceptar una subvenció concedida per la Diputació de Barcelona
Adjudicar definitivament el contracte del Servei d’assistència multiprofessional (SAM)
Contractar una tècnica auxiliar per al programa del Pla educatiu d’entorn
Contractar una auxiliar administrativa per una substitució temporal
Denegar una petició de prolongació de connexió de canonada d’aigua al C/ Collformic
Retirar l’arma a un agent de Policia Local com a mesura cautelar
Concedir una llicència d’obres menors per reformar la planta baixa d’un habitatge
Autoritzar el canvi de titularitat d’un bar restaurant del municipi
Nomenar el tribunal qualificador del concurs oposició per a la selecció d’un de tècnic
d’administració general
Concedir una llicència d’activitats per a la instal·lació d’un bar restaurant
Aprovar la despesa per la compra d’una fotocopiadora per a la Policia Local
Arxivar una reclamació per no existir responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Designar una tècnica per integrar el tribunal de selecció de personal per a l’Escola bressol
Aprovar la despesa per al subministrament de 200 plaques de gual
Aprovar la despesa per al subministrament de 1000 targes T-10 per a la gent gran
Aprovar la certificació 3 de les obres d’adequació del CEIP Soler de Vilardell
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Autoritzar la instal·lació d’un circ a l’aparcament del pavelló poliesportiu
Concedir una llicència d’obres menors per reformar un habitatge
Concedir una llicència de primera ocupació de 3 habitatges
Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge
Delegar a una regidora la competència per celebrar un matrimoni civil
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Atorgar un permís d’abocament al sistema de clavegueram de l’EDAR
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Acceptar la renúncia a una subvenció d’una entitat del municipi
Aprovar la despesa per a la contractació del sistema de control de presència
Concedir una llicència ambiental per a la instal·lació d’un complex d’oci
Acceptar un crèdit concedit per la Diputació de Barcelona
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Trametre documents diversos al grup municipal del PSC
Aprovar les liquidacions de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
Aprovar la certificació 2 de les obres del Parc d’activitats del Pertegàs
Contractar una auxiliar administrativa per a tasques de suport a l’Àrea de Cultura
Contractar el subministrament de consumibles informàtics
Facilitar a un ciutadà una còpia de l’expedient d’activitats d’un bar musical
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’activitats a un establiment de venda d’automòbils d’ocasió
Concedir una llicència a Gas Natural SDG SA per a l’obertura d’una rasa
Concedir una llicència d’obres a Telefónica per a l’obertura d’una cata
Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio
Acceptar la renúncia a una sol·licitud de llicència d’entrada de vehicles
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música
Abonar una quantitat en concepte d’indemnització per danys a un ciutadà
Acordar la devolució d’ingressos per cursos de l’Àrea de Cultura
Concedir una bestreta del seu salari a un treballador municipal
Contractar una auxiliar administrativa per fer una substitució temporal
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Comunicar al propietari d’un bar l’obligació de complir amb les mesures correctores de
contaminació acústica
Aprovar la instal·lació d’una màquina de vending al bar del camp municipal d’esports
Aprovar el canvi de percentatge d’una finca de la UASU-19 Puig de Bellver
Desestimar un recurs de reposició interposat contra una providència de constrenyiment
dictada per l’Ajuntament
Aprovar la transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost
municipal
Donar de baixa la liquidació d’una llicència de venda al mercat setmanal
Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança d’un vehicle
Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança d’un vehicle
Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança d’un vehicle
Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança d’un vehicle
Aprovar la despesa per al muntatge de cortines al pavelló municipal d’esports
Aprovar la despesa pels treballs d’impressió de la revista “Anatomia del còmic celoní”
Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic
Aprovar la liquidació del preu públic per utilització del transport escolar
Aprovar la certificació 3 de les obres del Pla d’adequació al CEIP Josep Pallerola
Aprovar la certificació 13 de les obres de construcció de l’Escola bressol
Aprovar la factura de les despeses de l’estació depuradora (agost 2008)
Aprovar un increment del preu de contractació del servei de jardineria
Aprovar el projecte de reforma d’una masoveria a Can Puig de Fuirosos
Concedir l’ajornament i el fraccionament d’unes contribucions especials
Concedir l’ajornament i el fraccionament d’unes contribucions especials
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Aprovar la factura per treballs de redacció d’un informe de valoració d’una finca
Aprovar la despesa per les obres del Pla d’actuacions al Casal de la gent gran
Facilitar a un ciutadà una còpia de la llicència d’activitat d’un establiment
Facilitar a un ciutadà una còpia del projecte d’urbanització de la UASU-42
Facilitar a una empresa una còpia del projecte d’urbanització de la UASU-42
Comunicar als interessats la idoneïtat d’una activitat de neteja de vehicles
Contractar una professora per a l’Escola bressol
Elevar a definitiva l’adjudicació del contracte per a la neteja de franges perimetrals
Contractar una professora per a l’Escola bressol municipal
Contractar un peó per a tasques de reforç de la brigada municipal
Facilitar a un ciutadà còpia de diversos expedients
Facilitar a un ciutadà còpia dels plànols de construcció d’un edifici
Acceptar la renúncia a una sol·licitud de llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un treballador municipal
Comunicar a un ciutadà la necessitat d’aplicar mesures correctores en el seu establiment
Ordenar la suspensió de les obres de construcció d’un edifici al C/ Santa Rosa
Autoritzar a una empresa del municipi una reserva de la via pública
Autoritzar a una empresa del municipi una reserva de la via pública
Aprovar la despesa pels treballs d’impressió del programa de les Festes de Sant Martí
Aprovar la concessió d’una subvenció al Pla de dinamització comercial del municipi
Aprovar la concessió d’una subvenció a una entitat del municipi
Acceptar la renúncia a la instal·lació d’un establiment de queviures a la C-35
Prendre coneixement de l’informe sobre la gestió econòmica de l’Àrea de Comunitat
Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’activitat d’un bar
Aprovar la certificació 6 de les obres d’arranjament de l’àmbit de la Força
Aprovar la certificació 7 de les obres d’arranjament de l’àmbit de la Força
Concedir una llicència d’entrada de vehicles a un ciutadà
Concedir una llicència d’obres a Telefónica per a la instal·lació d’un suport d’escomesa
Facilitar a un ciutadà còpia del certificat tècnic d’un envà pluvial instal·lat en un habitatge
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Aprovar la despesa pel servei de vigilància d’exposicions i consergeria
Desestimar l’aprovació d’una factura de despeses per urbanització de la UASU-45
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Declarar un vehicle abandonat a la via pública com a residu sòlid urbà
Aprovar la liquidació de setembre del servei de retirada de grua
Delegar temporalment a una regidora del consistori les funcions d’Alcaldia
Declarar la caducitat de l’activitat d’una perruqueria
Contractar un tècnic auxiliar pel programa del Pla educatiu d’entorn
Concedir gratificacions al personal laboral i funcionari de l’Ajuntament
Concedir a Endesa una llicència per a un nou subministrament elèctric
Concedir una llicència a Gas Natural SDG SA per a l’obertura d’una cata
Concedir un complement de productivitat a diversos treballadors de l’Ajuntament
Aprovar la relació de factures F/10-2008 feta per l’interventor municipal
Retornar un dipòsit per a la gestió de runes
Notificar a Zurich la tramitació d’un expedient de responsabilitat patrimonial
Aprovar la memòria del projecte d’implantació d’un Sistema de gestió ambiental
Aprovar la despesa per la redacció d’un projecte d’intervenció integral al nucli històric
Aprovar la despesa pels treballs de reparació del vehicle de l’agutzil
Aprovar la certificació 3 de les obres del Parc d’activitats del Pertegàs
Aprovar el pressupost estimatiu de la Programació “Entrefestes 2008”
Aprovar la despesa pel subministrament de 6 ordinadors
Atorgar diverses beques a alumnes de les escoles de Sant Celoni
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats el mes d’octubre a l’escola de teatre
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats el mes d’octubre a l’escola de música
Aprovar el canvi de nom d’una finca de la UASU-19
Aprovar el canvi de percentatge de propietat d’una finca de la UASU-19
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Desestimar una sol·licitud de retorn de garantia dipositada per obres d’urbanització
Atorgar un permís d’abocament al clavegueram públic
Prendre coneixement de l’informe relatiu a la gestió econòmica de la Festa Major
Concedir una llicència d’activitats per instal·lació d’un supermercat
Concedir llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obrir una cata en un carrer
Retornar un dipòsit per a la gestió de runes
Contractar una persona per realitzar tasques de sostenibilitat i ciutadania
Prendre coneixement de l’informe sobre la gestió econòmica de la Festa Major de la
Batllòria
Autoritzar a una persona per poder disposar d’una plaça d’aparcament reservada
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants
Revocar la baixa en el padró d’habitants de diverses persones
Acceptar una ajuda per a projectes i programes d’igualtat de gènere
Prendre coneixement de l’informe relatiu a la gestió econòmica de les Àrees d’Esports i
Cultura
Donar de baixa les liquidacions de la taxa per ocupació de la via pública
Aprovar la despesa pel subministrament de caixes de marcadors magnètics
Aprovar la despesa pels treballs d’adaptació de dues portes de l’Ateneu municipal
Prendre coneixement de l’informe relatiu a la gestió econòmica de l’Àrea d’Esports
Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge
Aprovar la despesa per pagament de nòmina del mes d’octubre
Declarar un vehicle abandonat a la via pública com a residu sòlid urbà i retirar-lo
Declarar un vehicle abandonat a la via pública com a residu sòlid urbà i retirar-lo
Aprovar el projecte de millora dels accessos a diversos espais del municipi
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Aprovar el projecte de millora de l’accés de vianants a l’estació de Renfe de la Batllòria
Aprovar la despesa pel servei d’urgència en cas del Pla NeuCat

LLISTAT DE RESOLUCIONS DE LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA (OCTUBRE 2008)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Estimar resolució Sra. Ana Jurado Baena
Desestimar resolució Sra. Ana M. Rosa Repullo
Estimar resolució Sra. Ana Muñoz Cotore
Estimar resolució Sra. Anna Xamaní Vilafort
Estimar resolució Sr. Carles Alfaras Panareda
Estimar resolució Sr. Carlos Hernández Martínez
Estimar resolució Sra. Carme Calvet Canaleta
Estimar resolució Sr. Carmelo Tomás Arasa
Estimar resolució Sra. Catalina Casadevall Casadevall
Estimar resolució Sra. Cristina Clara Moisé
Estimar resolució Sr. Domingo Garrido Marchante
Estimar resolució Sra. Ester Brenes Fernandez
Estimar resolució Sr. Francisco Cobos Manzano
Estimar resolució Sr. Gerard Quiroga Ferrer
Estimar resolució Sr. Iker San Jorge Redondo
Estimar resolució Sra. Yolanda Pons Santotomas
Estimar resolució Sr. Jaume Colomer Vallicrosa
Estimar resolució Sr. Jose Barrios Álvarez
Estimar resolució Sr. Jose M. González Lara
Estimar resolució Sra. Laura Guijarro Bruguera
Estimar resolució Sr. Luis Jesús Fernandez Gonzalez
Estimar resolució Sra. M. del Carmen Gómez López
Estimar resolució Sr. Manuel Gómez Navarta
Estimar resolució Sr. Marcos Morón Ortiz
Estimar resolució Sra. Maria Jose Broncano Atencia
Estimar resolució Sra. Marta Miralles Cassina
Estimar resolució recurs de reposició Sra. Marta Bruguera Molas
Estimar resolució Sr. Miguel Navarrete Vega
Estimar resolució Sra. Milagros Jiménez Molina
Estimar resolució Sr. Miquel Sánchez Atencia
Estimar resolució Sr. Moisés López Blanco
Estimar resolució Sra. Montserrat Amorós Missé
Estimar resolució Sra. Montserrat Espasa Canadell
Estimar resolució Sr. Oscar Gonzalez Castro
Estimar resolució Sra. Pilar Bustos López
Estimar resolució Sra. Rosa M. Méndez Blanco
Estimar resolució Sra. Sandra Pera Cegarra
Estimar resolució Sr. Santiago Jiménez Saurí
Estimar resolució Sra. Susana Vigo Morón
Estimar resolució Sra. Teresa Espinàs Ortega
Estimar resolució Sra. M. Teresa Massó Pou
Estimar resolució Sr. Antonio Antelo Villar
Estimar resolució Sra. Aurora Hermosilla Rodríguez
Estimar resolució Sr. David Zurita Sánchez
Estimar resolució Sra. Francisca Villegas Martin
Estimar resolució Sr. Juan Carlos Oliva Garcia
Estimar resolució Sr. Martí Òdena Castaño
Estimar resolució Sra. Montserrat Domènech Torrent
Estimar resolució Sra. Patrícia Pedrajas Rodríguez
Estimar resolució Sr. Ramon Esmandia Graells
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28
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30
30

Estimar resolució Sra. Sílvia Bonet Miralles
Desestimar resolució recurs potestatiu reposició Sr. Francisco J. Gabarrus Meco
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Estimar resolució recurs potestatiu reposició Sr. Miguel Molinero Zapata
Resolució acord incoació zona blava
Resolució incoació 9990
Resolució proposta de sanció

LLISTAT DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (NOVEMBRE 2008)
1
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
11
11
11
11

Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri de Sant Celoni
Aprovar la factura de despeses de setembre de l’estació depuradora d’aigües residuals
Denegar la concessió d’una bonificació sobre la taxa d’escombraries
Aprovar la concessió d’una bonificació sobre la taxa d’escombraries
Acordar la quantitat a cobrar als firaires de la Festa Major de novembre
Aprovar la despesa per a la millora del lector òptic de l’estació la depuradora d’aigües
residuals
Aprovar la despesa per a la reposició de cablejat a l’estació depuradora d’aigües residuals
Facilitar informació a un ciutadà sobre la fitxa d’un nínxol del cementiri municipal
Concedir llicència d’obres menors per instal·lar una plataforma elevadora en un habitatge
Aprovar la relació de factures i pagaments en concepte de bestreta de caixa
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Aprovar la memòria del projecte de regulació i manteniment de l’enllumenat públic
Contractar una tècnica mitja per les tasques d’aplicació del Pla d’accessibilitat
Autoritzar un canvi de nom sobre drets funeraris d’un nínxol del cementiri municipal
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Retornar un dipòsit per gestió de runes
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants
Aprovar la despesa pel muntatge d’infraestructura elèctrica per la Festa Major
Aprovar la despesa per al desmantellament d’hortes i recuperació ambiental a la façana
de Sant Celoni
Aprovar la despesa per a les proves mèdiques de capacitat de tinença d’armes a la Policia
Local
Aprovar la despesa pel disseny d’un itinerari pel Montnegre
Aprovar la instal·lació d’una taula a la Plaça de la Vila per donar a conèixer un manifest
sobre l’ARE de Can Riera de l’Aigua
Donar conformitat a la delegació del secretari en favor de l’interventor per la signatura
d’un contracte de préstec
Concedir una bestreta del salari a un/a treballador/a de l’Ajuntament
Concedir una bestreta del salari a un/a treballador/a de l’Ajuntament
Declarar la caducitat d’un expedient d’instal·lació d’un bar restaurant
Aprovar la certificació 1 de les obres d’urbanització de la UASU-19
Aprovar la certificació 2 de les obres d’enllumenat de diversos carrers
Concedir un llicència d’ús privatiu a Endesa per instal·lar una estació transformadora
Encomanar les tasques de coordinadora de Comunitat a una treballadora de l’àrea
Concedir llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per instal·lar una vàlvula de
secolarització
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per fer una obertura de rasa
Concedir una llicència de primera ocupació d’un complex d’oci i restauració
Aprovar el pressupost estimatiu de les Festes de Sant Martí
Aprovar la despesa del servei de vigilància d’exposicions i consergeria
Contractar una persona pel servei de qualitat en atenció ciutadana a Espai Públic
Contractar una persona per substituir una treballadora de baixa per maternitat
Facilitar a un ciutadà còpia d’una llicència d’activitat d’una fleca
Atorgar una subvenció a una Junta de compensació del municipi

61

11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Concedir a un ciutadà drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Aprovar l’estudi sobre previsió de despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovar la despesa per contractar la redacció d’un Pla d’adaptació de l’enllumenat públic
Aprovar la despesa pel subministrament de plaques d’obres majors
Corregir un error material en una certificació d’obres
Contractar una persona per a la coordinació de l’Escola bressol municipal
Concedir una llicència ambiental per a la instal·lació d’una estació de servei
Concedir una llicència ambiental per legalitzar una activitat de paintball
Aprovar la llista d’aspirants admesos per contractar un conserge per l’escola Soler de
Vilardell
Aprovar la llista d’admesos per contractar diplomats en educació infantil per l’Escola
bressol municipal
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Aprovar la despesa per a la destrucció de documents de l’arxiu municipal
Aprovar la despesa per a la realització d’un díptic informatiu de les Llobateres
Aprovar la despesa per al subministrament d’il·lustracions del projecte “Diagnosi dels
usos del sòl i qualitat ambiental de la Vall de Sant Martí de Montnegre”
Aprovar la despesa pel subministrament de maquinària per a la brigada municipal
Aprovar la despesa per subministrament d’un marcador per al pavelló d’esports
Retornar una garantia definitiva per l’adjudicació d’un contracte
Aprovar la certificació 1 les obres d’urbanització de l’entorn de l’escola bressol
Aprovar la certificació 14 de les obres de construcció de l’escola bressol
Contractar dues persones per tasques de millora de l’accessibilitat a la via pública
Corregir un error en l’import d’un retorn de dipòsit urbanístic
Encomanar provisionalment les funcions de direcció de l’escola bressol
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per a l’obertura d’una cata
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per a l’obertura d’una cata
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Desestimar una sol·licitud per col·locar rètols informatius d’un establiment a la via pública
Ampliar un contracte de dipòsit a termini amb una entitat financera
Facilitar a una comunitat de propietaris còpia d’un expedient sol·licitat
Requerir la realització d’una inspecció tècnica per poder legalitzar una activitat
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Concedir una llicència d’obres a Endesa per a un nou subministrament
Concedir una llicència d’obres menors per fer reformes en un local
Concedir una llicència d’obres menors per a l’arranjament d’un camí
Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres d’urbanització de la UASU-19
Aprovar la transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost
municipal de 2008
Denegar la concessió d’una bonificació sobre la taxa de conservació de nínxols
Aprovar la despesa per un estudi d’avaluació del sistema d’aparcament a Sant Celoni
Aprovar la despesa pel subministrament de 3 ordinadors
Ampliar un contracte de dipòsit a termini amb una entitat bancària
Contractar una persona per substitució d’una treballador en baixa laboral
Aprovar la despesa per millores en el despatx de l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovar la factura pel canvi de cablejat de l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovar la factura per legalitzar un sistema de pressió d’aigua de l’estació depuradora
d’aigües residuals
Aprovar la factura per la millora de la il·luminació exterior de l’estació depuradora
d’aigües residuals
Desestimar una sol·licitud de devolució d’aval bancari per obres d’urbanització
Aprovar la liquidació del 2n trimestre l’estació depuradora d’aigües residuals
Notificar el tràmit d’audiència als interessats d’un expedient de responsabilitat
patrimonial
Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
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Nomenar al president del tribunal del concurs per proveir la plaça de secretari municipal
Autoritzar a una empresa del municipi una reserva de la via pública
Aprovar la despesa pel subministrament de maquinària per a la brigada municipal
Aprovar la despesa pel subministrament de 2 màstils per penjar banderes
Aprovar la despesa pel subministrament de mobiliari per la recepció de l’Ajuntament
Aprovar la despesa pels treballs de reforma de la recepció de la Casa de la Vila
Delegar a un regidor la signatura d’un contracte de préstec amb una entitat bancària
Concedir una llicència d’activitats per instal·lació d’una botiga
Concedir una llicència d’obres menors per reformes en un habitatge
Concedir una llicència d’obres a Telefónica per canalitzar dos conductes
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Acceptar una renúncia de legalització d’un bar restaurant i casa de colònies
Aprovar el pagament d’una donació a la Marató de TV3
Prendre coneixement de l’informe econòmic de la sortida cultural al Liceu
Ampliar un contracte de dipòsit a termini amb una entitat bancària
Concedir a un/a treballador/a una bestreta del seu salari
Concedir a un/a treballador/a una bestreta del seu salari
Aprovar la concessió d’una bonificació sobre la taxa d’escombraries a diversos usuaris
Aprovar la certificació 4 i última de les obres del Pla d’actuació al CEIP Josep Pallerola
Designar dos administradors d’usuaris municipals de l’aplicatiu WTP de l’ORGT
Reconèixer a una treballadora la condició de personal laboral indefinit no fix
Comunicar que la documentació aportada per a la instal·lació d’un bar és correcta
Autoritzar el canvi de titularitat d’una activitat de bar restaurant
Aprovar un reconeixement de drets del preu públic d’activitats de lleure
Concedir un ajornament de les contribucions especials del vial paral·lel a la C-35
Concedir un ajornament de les contribucions especials del vial paral·lel a la C-35
Concedir un ajornament de les contribucions especials del vial paral·lel a la C-35
Autoritzar l’ocupació de la via pública d’una parada al mercat setmanal
Aprovar la despesa pels treballs d’adequació d’un vehicle per la brigada municipal
Aprovar la despesa per la renovació d’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per la renovació d’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per al subministrament de material per enllumenat públic
Aprovar la despesa per al subministrament de material d’il·luminació exterior
Aprovar la despesa per al subministrament de línia elèctrica a un carrer del municipi
Trametre còpia de documents sol·licitats pel grup municipal socialista
Arxivar una sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística d’una activitat
Autoritzar al grup municipal de la CUP l’accés al registre d’entrades i sortides
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris d’un nínxol del cementiri municipal
Concedir una llicència d’entrada de vehicles a una comunitat de propietaris
Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres del Pla d’actuació al Casal de la gent gran
Aprovar la despesa per a l’assegurança d’accidents per activitats i jocs esportius
Atorgar permís d’abocament al clavegueram públic a un supermercat del municipi
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir una llicència de primera ocupació de sis habitatges
Acceptar una renúncia d’instal·lació d’activitat dedicada a la venda de material informàtic
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers (octubre 2008)
Acordar la liquidació de la taxa per instal·lació de parades i atraccions durant la festa
major de setembre
Aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic (octubre 2008)
Facilitar al grup municipal de la CUP l’accés a un expedient de gestió de servei
Facilitar al grup municipal de la CUP l’accés a l’expedient del servei de neteja
Autoritzar al grup municipal de la CUP per fer un acte informatiu a la Plaça de la Vila
Contractar tres professores per l’Escola bressol municipal
Contractar tècnics auxiliars per l’Escola bressol municipal
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Contractar un peó per tasques de suport a la brigada municipal
Acceptar la renúncia per instal·lar un establiment al centre comercial Altrium
Concedir gratificacions al personal laboral i funcionari de la corporació
Concedir una llicència d’activitats per instal·lar un establiment com
Nomenar funcionària de carrera a una treballadora de l’Ajuntament
Concedir una llicència de primera ocupació de 2 habitatges
Concedir un complement de productivitat al personal laboral i funcionari
Trametre còpia de documents sol·licitats pel grup municipal socialista
Acceptar la renúncia a la instal·lació d’una activitat
Aprovar una relació de crèdits incobrables tramesa per l’ORGT
Facilitar a un ciutadà una còpia de l’acta de comprovació favorable d’una activitat
Facilitar a un ciutadà una còpia d’una llicència d’obres majors
Aprovar la devolució d’un dipòsit als participants de la XXVII Copa de Futbol Sala
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Prendre coneixement de la gestió econòmica de la XXVII Copa de Futbol Sala
Obrir un compte de dipòsit a termini amb una entitat financera
Aprovar la liquidació d’octubre del servei de grua
Facilitar a un ciutadà dades del projecte d’establiment de l’escola bressol
Prendre coneixement de la relació de rebuts dels cursos de l’Escola d’adults
Comunicar a un ciutadà el contingut d’un informe d’adequació a la LIIAA d’una activitat
de gestió de residus
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Trametre còpia de documents sol·licitats pel grup municipal socialista
Trametre còpia de documents sol·licitats pel grup municipal socialista
Aprovar una transferència de crèdit entre partides de l’estat de despeses del pressupost
de 2008
Considerar justificada una subvenció per finançar projectes comuns
Considerar justificada una subvenció destinada a una fundació solidària
Realitzar una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Aprovar una despesa per treballs de senyalització horitzontal
Atorgar una subvenció a l’Associació AFANOC
Atorgar una subvenció a l’Associació de Cooperació pel Desenvolupament de Bantandicori
Realitzar una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

LLISTAT DE RESOLUCIONS DE LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA (NOVEMBRE 2008)
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Desestimar resolució Sr. Agustí Gimeno Pezonaga
Desestimar resolució Sr. Albert Auleda Via
Desestimar resolució Sr. Alberto Quinto Bilbao
Desestimar resolució Sra. Anna Ayats Llorens
Desestimar resolució Sra. Antònia Andrades Ortega
Desestimar resolució recurs potestatiu reposició Sr. Antonio Amella Lizana
Desestimar resolució Sra. Carmen Granados Jordan
Desestimar resolució Sra. Clara Altés Morera
Desestimar resolució Sr. Emilio Sánchez Cobos
Desestimar resolució Sr. Enrique Salguero Salguero
Desestimar resolució recurs potestatiu Escote Aualadell Servicios Informáticos SL
Desestimar resolució Sra. Eva del Campo
Desestimar resolució Sr. Faustino Moreno Orihuela
Desestimar resolució Sr. Faustino Moreno Orihuela
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Desestimar resolució recurs potestatiu reposició Sr. Francisco Esteve Barca
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Estimar resolució Sra. Gloria Bonamusa Camps
Desestimar resolució recurs potestatiu reposició Sra. Imma Polls Pelegrí
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Desestimar resolució Sra. Imma Pons Puigdefàbregas
Desestimar resolució recurs potestatiu reposició Importaciones Farga SL
Desestimar resolució Sra. Jéssica Ramos Gil
Desestimar resolució Sr. Jesús Pacheco Julià
Desestimar resolució Sr. Joan Antoni Clanchet Pujol
Desestimar resolució Sr. Joan Matas Lloret
Desestimar resolució Sr. Jordi Purtí Pursals
Desestimar resolució Sr. Jordi Roca Pascual
Estimar resolució recurs potestatiu reposició Sr. Jordi Vila Masclans
Desestimar resolució recurs potestatiu reposició Sr. J. Franciso Macià Elvira
Estimar resolució Sr. Jose M. Garcia Hernandez
Desestimar resolució Sr. Josep López Soler
Estimar resolució recurs potestatiu reposició Sr. Josep Mayoral Ginesta
Desestimar resolució Sr. Juan Arcos Ordoño
Desestimar resolució Sra. Laia Displas Solé
Estimar resolució Sra. Laura Pujol Jiménez
Desestimar resolució Sra. Maria Bellavista Vega
Desestimar resolució Sra. Mercè Riera Berenguer
Desestimar resolució Sr. Modesto Ramos Marín
Desestimar resolució Sr. Mohamed Daris
Desestimar resolució Sra. Montserrat Gancedo Jiménez
Desestimar resolució Sra. Montserrat Valentín
Desestimar resolució Sr. Otman Mesbahi
Desestimar resolució recurs potestatiu reposició Panel Roc SL
Desestimar resolució recurs potestatiu reposició Panel Roc SL
Desestimar resolució recurs potestatiu reposició Panel Roc SL
Estimar resolució Sr. Pedro José Palomar Crijalva
Estimar resolució Sra. Petra Bernal Pinto
Desestimar resolució recurs potestatiu reposició Sra. Pilar Berney Pujol
Desestimar resolució Sr. Ramon Sierra Parra
Desestimar resolució Sr. Rosa M. Salazar Garcia
Desestimar resolució recurs potestatiu reposició Sra. Rosa M. Pizarro
Desestimar resolució recurs potestatiu reposició Sra. Rosa Pereira
Desestimar resolució Sr. Tomàs Blanchart Sabater
Desestimar resolució Sr. Xavier Colomer Martínez
Desestimar resolució Sr. Yolanda Navas Medina
Resolució relació expedients sancionadors quina caducitat es declara
Resolució revocació actes administratius Construavant
Estimar resolució recurs potestatiu reposició Construavant
Estimar resolució recurs potestatiu reposició Construavant
Estimar resolució recurs potestatiu reposició Construavant
Estimar resolució recurs potestatiu reposició Construavant
Estimar resolució recurs potestatiu reposició Construavant
Estimar resolució recurs potestatiu reposició Construavant
Estimar resolució recurs potestatiu reposició Construavant
Estimar resolució recurs potestatiu reposició Construavant
Estimar recurs reposició Sra. Amàlia Torres Carretero
Estimar resolució Sra. Ángeles Fernandez Mora
Estimar resolució Sr. Carlos Alberto López Alvarez
Estimar resolució Sra. Carmen Valderas Jordan
Estimar resolució Sr. Cesáreo Prior Saucedo
Estimar resolució Sra. Cristina Escañuela Benítez
Estimar resolució Sr. Diego Ramirez Sanchez
Estimar resolució Sra. Dolors Vela Mateo
Estimar resolució Sra. Eli Marinova Vuchkova
Estimar resolució Sra. Carme Moré Fusté
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Estimar resolució Sra. Eva Ribot Navarro
Estimar resolució Sr. Fabian Chancusi Cosaquilla
Estimar resolució Sra. Gloria Polo Gómez
Estimar resolució Sr. Jaume Pere Soler Bosch
Estimar resolució Sr. Joan Bofarull Madirolas
Estimar resolució Sr. Joan Campeny Vila
Estimar resolució Sr. Jordi Fernandez Taberner
Estimar resolució Sr. Jordi Maynou Grumaches
Estimar resolució Sr. Josep Pimàs Lloveras
Estimar resolució Sr. Josep Serra Golsa
Estimar resolució Sr. Juan Fernandez Banet
Estimar resolució Sr. Juan Pedro Martínez Avilés
Estimar recurs de reposició Sra. Lourdes Duch
Estimar resolució Sr. Luis Rasine Cuartango
Estimar resolució Sr. Luis Rene Sobrero
Estimar resolució Sra. M. Àngels Baños Xatart
Estimar resolució Sra. Maria del Mar Piñero Lajas
Estimar resolució Sr. Mohamed Sabed Klan
Estimar resolució Sra. Natividad Entrena Sanchez
Estimar resolució Sr. Oscar Muñoz Casals
Estimar resolució Sr. Vicente Giro Durban
Estimar resolució Sr. Xavier Manso Luis
Estimar resolució Sra. Iolanda Martínez Maldonado
Desestimar resolució Sr. Jose A. Expejo Exposito
Estimar resolució Sr. Daniel Rovira Espinosa
Desestimar resolució Sra. Fe Creus Salvañà
Desestimar resolució Sr. Ivan Humedes Cobo
Desestimar resolució Sra. Lourdes González Muñoz
Desestimar resolució Sra. M. Àngels Domínguez Rodríguez
Desestimar resolució Sr. Mahamadou Camara Jawara
Desestimar resolució Sr. Pedro Gómez López
Estimar resolució Sra. Cristina del Pino Astorga
Desestimar resolució Sr. Esteve Travessa Danés
Estimar recurs reposició Sra. Eva del Campo Casse
Estimar resolució Sr. Francisco Zafrilla Navarro
Desestimar resolució Sr. Jorge Fernández López
Desestimar resolució Sr. Jose Gómez Plaza
Estimar resolució Sr. Miquel Mena Fradera
Estimar resolució Sra. Olga Molins Sabé
Estimar resolució Sra. Pepita Buxalleu Freixes
Estimar recurs Reposició Sr. Víctor M. Liarte Mellado
Estimar resolució Sra. Anna Rafart Flequé
Estimar resolució Sra. Concepció Masnou Baldé
Estimar resolució Sra. Dolors Pagès Canaleta
Estimar resolució Sra. Isabel Martínez Arrabal
Estimar resolució Sr. Javier Rusiñol Puigcorber
Estimar resolució Sr. Joan Duset Tubau
Estimar resolució Sr. Jordi Anfruns
Estimar resolució Sr. José M. Monzon Estaran
Estimar resolució Sra. M. Isabel López Parache
Estimar resolució Sra. Magda Cayon Costa
Estimar resolució Sr. Marti Puig Vidal
Estimar resolució Sra. Míriam Fernandez Moldon
Desestimar resolució Sr. Tiphaine Anderbouhr
Resolució acord incoació zona blava
Resolució proposta de sanció
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27

Resolució incoació 9990

24. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS D’OCTUBRE I NOVEMBRE
DE 2008.
Durant els mesos d’octubre i novembre de 2008, i per raons de màxima urgència,
l’Alcaldia ha procedit a la contractació del personal que es descriu a continuació:
Octubre 2008
-

Una tècnica auxiliar per a la dinamització del Centre cívic de la Batllòria
Una tècnica auxiliar per al programa del Pla educatiu d’entorn
Una auxiliar administrativa per l’Oficina d’atenció ciutadana
Una auxiliar administrativa per a tasques de suport a l’Àrea de Cultura
Una auxiliar administrativa per substituir una persona en situació de baixa
laboral de l’Àrea de Cultura
Dues professores per a l’Escola bressol municipal
Un peó de reforç per a la brigada municipal
Un tècnic auxiliar per al programa del Pla educatiu d’entorn
Una tècnica mitjana per realitzar tasques de sostenibilitat i ciutadania

Novembre 2008
-

Una tècnica mitjana per a l’aplicació del Pla especial d’accessibilitat a la via
pública
Una auxiliar administrativa per millorar la qualitat del servei d’atenció
ciutadana a l’Àrea d’Espai Públic
Una tècnica mitjana per substituir una persona en situació de baixa laboral
per maternitat
Una tècnica auxiliar per a la posada en marxa de l’Escola bressol municipal
Una auxiliar administrativa per al Departament de Recursos Humans
Tres tècniques auxiliars per a l’Escola bressol municipal

Atès el que estableix l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de personal, l'Alcaldia
INFORMA al Ple de les contractacions temporals del següent personal, efectuades
durant els mesos de novembre i desembre de 2008, i la Corporació se’n dóna per
assabentada:
Octubre 2008
Núria Vall·llosera Culell
Raquel Frias Sànchez
Núria Rosas Leiva
Estel·la Orihuela Lorente
M. Mercè Prat Perpiñà
Yolanda Valiente Pavón
Rosa Maria Giménez Zafra

Tècnica auxiliar
Tècnica auxiliar
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Professora
Professora
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Xavier Sadarangani Millet
Ernesto Mena Vera
Inés Balaguer Nadal

Peó
Tècnic auxiliar
Tècnica mitjana

Novembre 2008
Raquel Ramos Medina
Núria Domènech Torrent
Núria Peix Arqué
Rosa Serés Oliver
Carme Granados Jordan
Neus Cusachs Pérez
Natàlia Batlle Fillol
Mercè Ribalta Jaén

Tècnica mitjana
Auxiliar administrativa
Tècnica mitjana
Tècnica auxiliar
Auxiliar administrativa
Tècnica auxiliar
Tècnica auxiliar
Tècnica auxiliar

25. PRECS I PREGUNTES.
Pregunta que formula el grup municipal de la CUP
9

El Sr. Ventura diu que en el darrer Ple la regidora de Comunicació, Sra.
Costa, va manifestar que si els tècnics municipals aconsellaven el retorn
de la guia CLIP, era possible que es tornés a editar.
La pregunta és: per què l’equip de govern va decidir eliminar el
format original d’aquesta guia quan la Comissió municipal
d’educació (formada per tècnics de l’Àrea de Cultura, del Centre
municipal d’expressió, de l’Escola d’Adults, de l’Oficina de català i
de la biblioteca) van demanar el manteniment del format original
d’aquesta guia el mes de juliol passat?

La Sra. Costa diu que, si no s’equivoca, aquest és el tercer Ple municipal en què
es parla de la guia CLIP. D’entrada, els objectius de la guia són que la informació
de l’oferta formativa municipal arribi a tota la gent, que els cursos s’omplin i que
siguin efectius. Aquests objectius s’han acomplert sobradament, més que mai.
Les indicacions als tècnics de Comunicació són les que són, no s’ha deixat de fer
la guia, simplement s’ha canviat el seu format i entenc no fa falta debatre-ho
més.
El Sr. Ventura diu que certament avui és el tercer Ple municipal en què es parla
de la guia CLIP. I se’ns va dir –recorda- que possiblement, si els tècnics ho
recomanaven, es retornaria al format original de la guia. Sembla que els tècnics
han demanat la reedició d’aquesta guia i per això fem aquesta pregunta –diu-.
La Sra. Costa respon que, primer de tot, li agradaria llegir les paraules exactes
de les declaracions que es van fer en aquell Ple. En segon lloc, a nivell tècnic és
l’Àrea de Comunicació qui decideix els formats de les difusions que s’han de fer.
I, per últim, voldria remarcar –diu- que ens hem estalviat 15.000 € simplement
per canviar el format de la guia i hem aconseguint els objectius que ens
proposàvem.
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Prec que formula el grup municipal del PSC
9

El Sr. Arenas, en relació a la moció presentada pel grup municipal de la
CUP per potenciar el paper dinamitzador de la biblioteca per fer front a la
crisi econòmica, diu que el grup municipal socialista considera que la
filosofia d’aquesta moció és molt positiva i podria enquadrar-se en el
conjunt de les mesures aprovades pel Ple extraordinari que es va celebrar
per parlar de la crisi.
Demanem –diu- que aquesta moció no quedi tancada, sinó que es
constitueixi una comissió amb representants dels tres grups
municipals per debatre les propostes que s’hi proposen, estudiar
quines es poden dur a terme i el calendari per a la seva execució.

Preguntes que formula el grup municipal de la CUP
9

La Sra. Vinyets diu que en el Ple municipal del passat 23 d’octubre es va
aprovar la modificació del representant de l’equip de govern als Consells
escolars dels centres educatius de Sant Celoni, per impossibilitat del
regidor Sr. Cuminal d’assistir a les reunions, ateses les seves noves
tasques com a diputat. Voldríem saber –diu- qui és actualment el
responsable polític de l’Àrea d’Educació?

El Sr. alcalde respon que el responsable polític de l’Àrea d’Educació és ell mateix.

9

El Sr. Ventura diu que, segons sembla, el passat 6 de novembre, amb
motiu d’una reunió sobre el projecte del Museu del bosc de Catalunya,
alguns membres de l’equip de govern juntament amb els promotors
d’aquest museu van anar a sopar a un reconegut i car restaurant de Sant
Celoni, “El racó de Can Fabes”.
Voldríem saber –diu- si això és cert i, si ho és, qui va pagar o
pagarà la factura d’aquest sopar? En el cas que aquests diners surtin
de les arques municipals, voldríem recordar que en el Ple extraordinari
del passat 22 d’octubre es van aprovar diverses mesures per fer front a la
crisi, una de les quals deia: “Austeritat en la gestió municipal basant-se
en el rigor, l’eficàcia i el control de les despeses municipals”, amb un subapartat que deia: “Reducció de les despeses de protocol, representació i
propaganda institucional des de l’aprovació d’aquesta mesura.”

El Sr. alcalde respon que això és cert. Acabada la reunió –diu- vam convidar als
assistents a un sopar a “El racó de Can Fabes”, restaurant que prestigia el nom
de Sant Celoni. Considerem que quan ve una persona de renom a fer-nos una
conferència, sense percebre res a canvi, la invitació a sopar podria ser una
manera adequada de reconèixer i agrair el seu esforç. Aquest reconeixement a
una persona de primer nivell i als representants institucionals amb qui estem
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treballant per aconseguir portar a Sant Celoni el Museu del bosc de Catalunya
s’ha d’entendre com una inversió. Pensem que aquest museu pot arribar a tenir
ressò internacional i que serà molt important per a la nostra vila. Al final, els
rendiments econòmics que per a la nostra vila pot representar el fet de tenir el
museu aniran molt més enllà del cost econòmic d’aquest sopar de treball. Així ho
vam considerar i per això es va fer.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 12:07 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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