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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 11 DE FEBRER DE 2008 
 
 
 
 
Sant Celoni, 11 de febrer de 2008   
 
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:00 hores del 
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Francesc 
Deulofeu Fontanillas, a l'objecte de portar a terme una sessió ordinària del Ple de 
l'ajuntament, les regidores Josefa Lechuga Garcia, Laura Costa Olivé, Magalí 
Miracle Rigalós, Júlia de la Encarnación Gómez i Montserrat Vinyets Pagès, i els 
regidors Jordi Cuminal Roquet, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre Sánchez, 
Marià Perapoch Valls, Joan Castaño Augé, Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín, 
Josep M. Bueno Martínez, Raül Casado Jiménez, Miquel Vega Vega i Albert 
Ventura Rovira, assistits pel secretari municipal Ramon Oriol Grau i amb la 
presència de l’interventor accidental Joan Muntal Tarragó. 
 
Inicialment el Sr. alcalde i ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol 
comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui. 
 
Pren la paraula el Sr. Pere Blanché, en nom de la Secció local d’ERC, i diu 
textualment: 

 
<< Bona nit. Haureu vist que en el punt 12è de l’ordre del dia d’aquest Ple 
s’inclou una moció presentada per la Secció local d'ERC on demanem que 
l’ajuntament prengui un acord per a l’adhesió al MANIFEST A FAVOR DEL 
PROGRAMARI LLIURE I FORMATS OBERTS ALS MUNICIPIS, per tal d’aplicar-ho 
en la comunicació virtual, tant a dins de l’ajuntament com en la relació amb la 
ciutadania.  
 
Adoptar el programari lliure té múltiples avantatges i molt pocs inconvenients. 
D’entrada, ara ja existeix un programari potent i eficaç que pot substituir el 
programari propietari (Windows i Microsoft Office), a través de l’adopció del 
sistema operatiu Linux en les diferents opcions i amb l'Open Office. Què hi 
guanyarem? Doncs, simplement, l’ajuntament deixarà de pagar molts diners en 
llicències perquè aquest programari és gratuït i d’ús lliure. També té l’avantatge 
que ja es troba en català, amb la qual cosa es potencia l’ús de la nostra llengua 
nacional a l’Administració, sense cap cost. 
  
A banda, també cal dir que ja hi ha navegadors d’Internet que superen 
clarament d’Internet Explorer de Microsoft: ens referim al Mozilla Firefox, 
navegador molt més ràpid i segur; i ja hi ha el gestor de correus Mozilla 
Thunderbird que és molt millor que l'Outlook, perquè el guanya en seguretat i 
estabilitat. Aquests dos programes també són en català i conjuntament amb 
l'Open Office, es poden aplicar amb Windows com a fase transitòria, i poden ser 
molt útils en la formació del funcionariat municipal.  
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Més endavant (la proposta parla d’acabar el procés d’implantació del programari 
lliure a l’administració local a finals de la legislatura), serà el moment 
d’abandonar definitivament el Windows i optar exclusivament pel Linux. Si hi ha 
alguns programes de comptabilitat o d’altra mena que no es troben en 
programari lliure, es podrien mantenir alguns ordinadors amb Windows mentre 
no hi siguin i col·laborar en la seva adaptació amb les diverses entitats que hi 
estan treballant, com ara Softcatalà, una entitat sense ànim de lucre, que 
treballa voluntàriament per la producció de programari lliure en català. També es 
podria comptar amb LOCALRET, especialment en el tema de les xarxes de cable i 
ADSL, o amb altres ajuntaments que ja ho estan aplicant.  
 
Si es vol veure com funciona, és molt fàcil: es pot anar a La Rentadora (al 
primer pis de l’antic Safareig) i conèixer tot aquest programari que hi ha als 8 
ordinadors que va fer instal·lar el regidor de Joventut de l'anterior equip de 
govern. I val la pena saber que la pàgina web actual de l’ajuntament ja es fa en 
programari lliure. Ara el que cal és introduir-ho a dins l’Administració local. 
 
Cada any, a finals de gener, hi ha unes ajudes importants de la Conselleria de 
Governació per potenciar les noves tecnologies als municipis. Seria bo recordar-
ho i presentar-hi projectes innovadors, amb la qual cosa el cost de la 
implantació d’aquest nou programari seria molt baix. 
 
Si volem una Administració que vetlli per l’economia del municipi, que vulgui 
anar al davant en l’aplicació de les noves tecnologies, que aposti per la formació 
de la ciutadania en les noves tecnologies i que tot això ho faci sense deixar de 
banda la llengua catalana, l’única opció és la del programari lliure. 
  
Després de presentar la moció, hi ha hagut contactes amb dirigents del partit 
majoritari de l’oposició i amb dirigents del partit governant, i hem acceptat els 
canvis introduïts en el text perquè no canvien ni els fons ni la forma de la nostra 
moció. Per això, estem d’acord que sigui una moció amb consens i que s’aprovi 
per una majoria molt àmplia. Gràcies. >> 
 
El Sr. alcalde agraeix la intervenció i diu que, si a tothom li sembla bé, el debat i 
la reflexió en aquest tema es pot deixar per quan arribi al punt de l’ordre del dia 
en concret. 

 
 

 ~~~~~~~~~~ 
 
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Purificación Martín, en representació de la 
Junta de Compensació de la urbanització Boscos del Montnegre i diu textualment 
 
<< Bona nit a tothom. Señores, si finalmente hoy se aprueba el cambio de 
sistema de actuación en la urbanización en Boscos del Montnegre, yo me siento 
en la obligación de decirles: 
 
Sr. Capote, gracias por tener la valentía de tomar la decisión de proponernos en 
asamblea el cambio de sistema, supongo que respaldado por sus compañeros de 
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gobierno y ayudado por técnicos que han trabajado mucho para que esto se 
pueda hacer. 
 
Sr. Alsina, gracias por el tiempo que dedicó a facilitarnos toda la información que 
le pedimos. 
 
Sr. Pasqual, gracias por llevar a Junta de Gobierno nuestro problema, pues me 
consta que lo hizo, y por otras muchas cosas. 
 
Sr. Deulofeu, entonces en la oposición, gracias por venir en varias ocasiones  
con un abogado y un arquitecto de su partido, para ofrecernos toda la ayuda que 
necesitáramos. Supongo que habrá quien piense que este agradecimiento sobra,  
ya que ustedes sólo han hecho lo que por responsabilidad política era lo justo y 
necesario que hicieran. Pero hay una frase que dice “es de bien nacidos ser 
agradecidos”. 
 
Y por ultimo, y mucho más importante, dar las gracias a todas las mujeres que 
formaron la ya desaparecida AAVV San Llorenç de Vilardell. Cuando se formó 
esta asociación, uno de sus objetivos principales era acabar con el sistema de 
compensación que veníamos padeciendo tantos años. Sabiendo que estábamos 
en el camino correcto, los 2 años que duró la asociación fueron una maratón de 
reuniones y peticiones a todos los políticos y a algunos abogados de este 
ayuntamiento para poder llegar donde hoy estamos. Estoy contenta pues, una 
vez más, las mujeres hemos demostrado a ciertos sectores conservadores y con 
alguna pincelada de machismo que estamos capacitadas para conseguir 
cualquier objetivo que nos propongamos. Isidoro, Neus, Nuri, Mari, Carmen, 
Juani, Marga, gracias.   
  
Una última petición a todos ustedes, a los que nos gobiernan y a la oposición. 
Señores, si en sus manos está poder hacer algo, háganlo por nuestros hijos, 
nietos y todas las generaciones venideras, salven un trocito del pasado y un 
paisaje natural precioso que todavía tenemos, salven “las Ferrerias”.                                           
 
El Sr. alcalde diu que, quan es tracti aquest punt de l’ordre del dia, hi haurà 
l’oportunitat de comentar aquest tema més extensament. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Abans d’iniciar la sessió, el Sr. alcalde explica que s’ha presentat una moció 
d’urgència relacionada amb el tema de l’habitatge. En finalitzar els punts 
continguts a la part dispositiva de l’ordre del dia, es posarà a votació la urgència 
de debatre aquesta moció.  
 
Després d’aquestes intervencions, es dóna inici a la sessió del Ple. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE  
MUNICIPAL. 
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El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna 
observació a l’acta de la sessió del Ple municipal del dia 27 de desembre de 2007, 
l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no 
formular-se cap objecció, per unanimitat, s'acorda l’aprovació de la referida acta. 
 
 
2. SORTEIG DE LES PERSONES QUE HAN DE FORMAR PART DE LES 
MESES LECTORALS EN LES PROPERES ELECCIONS A CORTS GENERALS 
CONVOCADES PER AL DIA 9 DE MARÇ DE 2008. 
 
Per Reial Decret 33/2008, de 14 de gener, del President del Govern de l’Estat 
(publicat al Butlletí Oficial de l’Estat número 13, de 15 de gener de 2008), han 
estat convocades Eleccions a Corts Generals que s’hauran de celebrar el proper 
dia 9 de març d’enguany. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general, els ajuntaments han de procedir entre 
els dies 9 i 13 de febrer de 2008 al sorteig de les persones que formaran part de 
les meses electorals encarregades de recollir els vots emesos pels electors i 
escrutar el contingut de les urnes un cop conclosa la votació.  
 
Els membres de les meses electorals i els seus suplents han de ser triats d’entre 
totes els persones incloses al cens electoral, que compleixin els requisits mínims 
establerts per l’article 26.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, és a dir, els que siguin majors de 18 anys i menors de 65 
anys, que sàpiguen llegir i escriure per a ser triats com a vocals, i que estiguin 
en possessió del títol de batxiller per a ser triats com a presidents.   
 
De conformitat amb l’anterior, és procedent que el Ple de la corporació efectuï el 
sorteig de les persones que seran membres de les meses electorals, tant els 
titulars com els seus suplents. 
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 17 regidors presents, el 
Ple municipal ACORDA: 
  
1. Efectuar el sorteig de les persones que el proper 9 de març de 2008, amb 
motiu de les Eleccions a Corts Generals, seran membres de les meses electorals, 
tant els titulars com els seus suplents, d’entre les persones que estiguin inscrites 
al cens electoral i que reuneixin els requisits establerts a l’article 26.2 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
 
2. Notificar els resultats del sorteig als interessats dins els propers 3 dies 
naturals, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
  
3. Facultar l’Alcaldia per a la designació, si és necessari, de les persones que 
hauran de substituir alguns dels designats, en el cas de presentar excuses i ser 
acceptades per part la Junta Electoral de Zona. 
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~~~~~~~~~~ 
 
 
Adoptats aquests acords es procedeix a efectuar el sorteig públic de manera 
automàtica, a través del programa informàtic ELECTOR, dissenyat per l’empresa 
SPAI Gestió de Serveis Integrals i Sistemes d’Informació SL, per a facilitar les 
tasques del procés electoral. 
 
Prèviament en el programa s’han introduït les dades del cens electoral, 
facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística, tancat a dia 1 de desembre de 
2007, que inclou tots els moviments esdevinguts al Padró municipal d’habitants 
fins al dia 31 d’octubre de 2007 i comunicats per l’Ajuntament. 
  
De la llista del cens electoral s’han exclòs del sorteig tots aquells treballadors de 
l’Ajuntament que actuaran com a representants de l’Administració en el procés 
electoral i tots els agents de la Policia Local que prestaran servei el dia de les 
eleccions. 
  
Abans d’iniciar el sorteig s’introdueixen els requisits imprescindibles que han 
d’acomplir les persones seleccionades per a ser nomenats vocals i/o presidents: 
tenir entre 18 i 65 anys, i un nivell mínim d’estudis de graduat escolar (o 
equivalent) per als vocals, i de batxillerat o FP de 2n grau (o una titulació 
equivalent o superior) per als presidents. 
 
Introduïts aquests paràmetres, es procedeix a efectuar el sorteig d’acord amb les 
instruccions del programa ELECTOR, de manera que la designació dels càrrecs de 
presidents i vocals i dels seus suplents, que han de formar part de les meses 
electorals a constituir el proper diumenge 9 de març d’enguany, recau en les 
persones que a continuació s’expressen: 
 
 
Districte 1, Secció 1, Mesa A 
President Bourgeois Royo, Carlos 
1r vocal Domènech Estrany, Jordi 
2n vocal Asensio Gimeno, Maria Teresa 
President (1r suplent) Canudas Arenzana, José  
President (2n suplent) Catarineu Costas, Maria Glòria 
1r vocal (1r suplent) El Yazidi El Yazidi, Abdessamad 
1r vocal (2n suplent) Fernández Chimeno, Tomás 
2n vocal (1r suplent) Baucells Cardo, Montserrat 
2n vocal (2n suplent) Blas Otero, Maria Pilar 
 
Districte 1, Secció 1, Mesa B 
President Millan Deulofeu, Xavier 
1r vocal Pou Fontiguell, Joaquim 
2n vocal Urrútia Fernández, Sara 
President (1r suplent) Mosqueda Fernández, Milbia 
President (2n suplent) Pacho Obradors, Jaime 
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1r vocal (1r suplent) Puigtió Ruiz, Josep 
1r vocal (2n suplent) Ramírez Sánchez, Gabriel 
2n vocal (1r suplent) Vieites Lourido, Juan Antonio 
2n vocal (2n suplent) Vives Puig, David 
 
Districte 1, Secció 2, Mesa A 
President Bach Gual, Ana 
1r vocal Cerezuela Senac, Eduardo Jesús 
2n vocal Alvarez López, Félix 
President (1r suplent) Benet Mancho, Miguel 
President (2n suplent) Cabrera López, José Antonio 
1r vocal (1r suplent) Codony Masferrer, Engràcia 
1r vocal (2n suplent) Comas Dorca, Miquel 
2n vocal (1r suplent) Anguita Sedeño, Antonio 
2n vocal (2n suplent) Arqué Lahuerta, Marc 
 
Districte 1, Secció 2, Mesa B 
President Juncà Gutiérrez, Carla 
1r vocal Massuet Martínez, Anna Maria 
2n vocal Guberna Reinitz, Cristina Antònia 
President (1r suplent) Machín Plana, Margarita 
President (2n suplent) Martínez Monso, Tomàs 
1r vocal (1r suplent) Miralpeix Camps, Eduard 
1r vocal (2n suplent) Montané Rosés, Margarita 
2n vocal (1r suplent) Ibern Rodulfo, Glòria 
2n vocal (2n suplent) Jiménez Jarauta, Maria Teresa 
 
Districte 1, Secció 2, Mesa C 
President Pou Bernat, Jaume 
1r vocal Salvañà Fàbregas, Josep 
2n vocal Peña Lázaro, Rosa Gràcia 
President (1r suplent) Pujals Usero, Ramon 
President (2n suplent) Renau Vila, Salvador 
1r vocal (1r suplent) Santamaria Taberner, Elisenda 
1r vocal (2n suplent) Serra Luengo, Marta 
2n vocal (1r suplent) Pérez Sabrafén, José 
2n vocal (2n suplent) Plana Cerdà, Liliana 
 
Districte 1, Secció 3, Mesa A 
President Blasco Ramos, Mònica 
1r vocal Cortada Arabia, Josep 
2n vocal Auladell Pascual, Joaquima 
President (1r suplent) Cano Noguera, Montserrat 
President (2n suplent) Celada de Carvalho, Alfredo Manuel 
1r vocal (1r suplent) Cuesta Rodríguez, M. Josefa 
1r vocal (2n suplent) Deumal Abizanda, Josep 
2n vocal (1r suplent) Barquero Maresma, Joan 
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2n vocal (2n suplent) Benítez Ruz, Mari Luz 
 
Districte 1, Secció 3, Mesa B 
President Grau Serra, Gemma 
1r vocal Manzanera Garcia, Daniel 
2n vocal Orihuela Garcia, Daniel 
President (1r suplent) Jiménez Castillo, Angeles 
President (2n suplent) Llobet Arbat, Josep 
1r vocal (1r suplent) Martín Barcia Jorge 
1r vocal (2n suplent) Martínez Iniesta, Rosa 
2n vocal (1r suplent) Galimany Lucas, Marta 
2n vocal (2n suplent) Garcia Gómez, Maria Dolors 
 
Districte 1, Secció 3, Mesa C 
President Ramírez Sánchez, Ingrid 
1r vocal Rosa Garcia, David Emiliano 
2n vocal Vives Maltas, Núria 
President (1r suplent) Rodríguez Garcia, Patrick 
President (2n suplent) Rubio Rivas, Maria Cristina 
1r vocal (1r suplent) Rusiñol Crusellas, Cristina 
1r vocal (2n suplent) Sánchez Caparrós, Antonio 
2n vocal (1r suplent) Palacín Muñoz, Nerea Judit 
2n vocal (2n suplent) Payà Cuduñet, Francisco Enrique 
 
Districte 1, Secció 4, Mesa A 
President Jiménez Garrober, Daniel 
1r vocal Gabaldón Martínez, Fernando Pablo 
2n vocal Briet Garcia, Núria 
President (1r suplent) Canaleta Masgrau, Rosa Maria 
President (2n suplent) Gañán Chaparro, David 
1r vocal (1r suplent) González Nieto, Jorge 
1r vocal (2n suplent) Jarque Claver, Jesús 
2n vocal (1r suplent) Casas Bonet, Àngela 
2n vocal (2n suplent) Cullell Vila, Mònica 
 
Districte 1, Secció 4, Mesa B 
President Méndez Cabo, Diego 
1r vocal Monforte Dou, Maria del Mar 
2n vocal Ortiz Silvestre, Laia 
President (1r suplent) Romero Carrilero, Maria Jesús 
President (2n suplent) Maresma Magem, Eugènia 
1r vocal (1r suplent) Nonou Sáez, Montserrat 
1r vocal (2n suplent) Pérez Torrecillas, Antoni 
2n vocal (1r suplent) Pladevall Gràcia, Glòria 
2n vocal (2n suplent) Rodríguez Fernández, Luisa Mariela 
 
Districte 1, Secció 5, Mesa A 
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President Boix Deumal, Mireia 
1r vocal Cortés Pinto, Albert 
2n vocal Gutiérrez Arriaga, M. Clemència 
President (1r suplent) Carretero Arcos, José Luis 
President (2n suplent) Checa López, Mariano 
1r vocal (1r suplent) Delgado Moreno, José 
1r vocal (2n suplent) Eleno López, Cristian 
2n vocal (1r suplent) Herrero Flores, Marta 
2n vocal (2n suplent) Jiménez Espinosa, Ana 
 
Districte 1, Secció 5, Mesa B 
President Millet Lajustia, Joaquín 
1r vocal Navarta Pinteño, Angel 
2n vocal Salazar Vara, Lorena 
President (1r suplent) Moya Aznar, Victoria 
President (2n suplent) Pacheco Julià, Jesús 
1r vocal (1r suplent) Orihuela Frías, Manuel 
1r vocal (2n suplent) Palau Fàbregas, Montserrat 
2n vocal (1r suplent) Sánchez Mayol, Eva Maria 
2n vocal (2n suplent) Sebastià Gimeno, Otília 
 
Districte 1, Secció 6, Mesa A 
President Cortadellas Amenós, Margarita 
1r vocal Garcia Fernández, Ana 
2n vocal Blanché Roig, Josefa 
President (1r suplent) Ferrer Illa, José Antonio 
President (2n suplent) Giró Sánchez, Joan Antoni 
1r vocal (1r suplent) Garcia Muñoz, Juan Antonio 
1r vocal (2n suplent) Giró Roca, Lluís 
2n vocal (1r suplent) Camps Durbau, Maria Teresa 
2n vocal (2n suplent) Castro Marcos, Carlos 
 
Districte 1, Secció 6, Mesa B 
President Pérez Berzal, Montserrat 
1r vocal Puig Mir, Pere 
2n vocal Lozano Ciruela, Baldomero 
President (1r suplent) Reniu Sánchez, Marc 
President (2n suplent) Sánchez Garcia, Josefa 
1r vocal (1r suplent) Ravelo González, Yoana 
1r vocal (2n suplent) Riera Pabon, Gemma 
2n vocal (1r suplent) Marín Balsera, Jésica 
2n vocal (2n suplent) Martínez Collboni, Miriam 
 
Districte 1, Secció 7, Mesa A 
President Coll Roig, Anna Maria 
1r vocal González Pérez, Laura 
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2n vocal Domínguez Garcia, Antonio 
President (1r suplent) Espejo Diumenge, José Maria 
President (2n suplent) Garcia Martínez, Beatriz 
1r vocal (1r suplent) Hernández Alpáñez, Baradiles 
1r vocal (2n suplent) De la Infanta Herranz, Míriam 
2n vocal (1r suplent) Fernández Fernández, Óscar 
2n vocal (2n suplent) Franch Navarro, Montserrat 
 
Districte 1, Secció 7, Mesa B 
President Novoa Sánchez, Karina 
1r vocal Rodríguez March, Carles 
2n vocal Montalvo Romero, Rafaela 
President (1r suplent) Pérez López, M. del Carmen 
President (2n suplent) Ridorsa Juhé, Maria del Pilar 
1r vocal (1r suplent) Rubio Lerma, Míriam 
1r vocal (2n suplent) Salvador Sánchez, Francisco 
2n vocal (1r suplent) Morgade Toledo, Isaac 
2n vocal (2n suplent) Nogueras Calm, Juan 
 
Districte 1, Secció 8, Mesa A 
President Carbonell Ferrer, Pedro 
1r vocal Gómez Alcaide, Mireya 
2n vocal Espuny Juárez, Noemi 
President (1r suplent) Coll Herrera, Pere 
President (2n suplent) Farias Vega, Loreto 
1r vocal (1r suplent) Ibern Arenas, Elisabet 
1r vocal (2n suplent) Julià Núñez, Joan 
2n vocal (1r suplent) Fernández Muñoz, Francisca 
2n vocal (2n suplent) Gallardo Cádiz, Desiré 
 
Districte 1, Secció 8, Mesa B 
President Navarro López, Maria José 
1r vocal Sánchez Alsina, Montserrat 
2n vocal Panareda Puig, Cristina 
President (1r suplent) Pascual Pou, Vicenç 
President (2n suplent) Pujazón Luján, Miguel 
1r vocal (1r suplent) Saurí Gómez, Marçal 
1r vocal (2n suplent) Teres Baron, Joaquim 
2n vocal (1r suplent) Pérez López, Judit 
2n vocal (2n suplent) Pons Vidal, Maria Montserrat 
 
Districte 2, Secció 1, Mesa A 
President Egea Bruno, Maria Glòria 
1r vocal Liñan Ruiz, Jesús 
2n vocal Riera Blanché, Marc 
President (1r suplent) González Soto, Séfora 
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President (2n suplent) Liarte Mellado, Víctor Manuel 
1r vocal (1r suplent) Llopis Teixidó, Roberto 
1r vocal (2n suplent) Martín Roldan, Mario 
2n vocal (1r suplent) Romero González, Ramona 
2n vocal (2n suplent) Sánchez Almazán, Juan Carlos 
 
Districte 2, Secció 1, Mesa A 
President Dou Turida, Josep 
1r vocal Pardo Alloza, Marina 
2n vocal Díaz Ramírez, Antonia 
President (1r suplent) Gaspar González, Víctor 
President (2n suplent) Martín de la Torre Grande, Carmen 
1r vocal (1r suplent) Perill Villar, Ildefonso 
1r vocal (2n suplent) Quintana Millán, Manuel 
2n vocal (1r suplent) Fons Segura, David 
2n vocal (2n suplent) Garcia Caparrós, Maria Luisa 
 
 
3. PRENDRE CONEIXEMENT, SI S’ESCAU, DE LA TRANSFORMACIÓ DE LA 
MERCANTIL CONCESIONARIA BARCELONESA DE SOCIETAT ANÒNIMA EN 
SOCIETAT LIMITADA. 
 
El Sr. alcalde explica que aquest punt consisteix en posar en coneixement del Ple 
municipal que la mercantil Concesionaria Barcelonesa, adjudicatària dels serveis 
de neteja viària i recollida d’escombraries al municipi de Sant Celoni, ha passat 
de ser societat anònima a societat limitada. L’empresa segueix mantenint la seva 
solvència i aquest canvi no afecta en res el contracte que té subscrit amb 
l’ajuntament de Sant Celoni.  
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
El 3 de març de 2004 se signà amb Concesionaria Barcelonesa Societat Anònima 
el contracte de la concessió administrativa dels serveis públics de recollida i 
transport de residus sòlids urbans, matèria orgànica, objectes voluminosos, 
paper-cartró i de la neteja viària al municipi de Sant Celoni.  
 
Dita societat, en data 27.12.2007 ha notificat la seva transformació en Societat 
Limitada, aportant posteriorment còpia fefaent de l’escriptura atorgada el 
2.8.2007 davant el Notari de Barcelona Sr. Ildefonso Sánchez Prat amb el 
número 2.289 del seu protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, 
per la qual es transforma dita companyia mercantil en societat de responsabilitat 
limitada amb nou NIF B-08814915, anul·lant-se les accions anteriors i 
adjudicant-se les noves participacions creades de forma proporcional als socis, i 
amb l’entrada en el capital social d’una nova empresa que no suposa canvi de 
direcció i control.  
 
Els nous estatuts mantenen l’objecte social adient a la concessió del servei 
adjudicat. 
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Vist l’informe de Secretaria que posa de manifest que d’acord amb l’article 112 
del Decret Legislatiu 2/2000 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, la transformació esmentada  
comporta la continuació del contracte amb l’entitat resultant perquè no es 
modifica la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació, sense que calgui acord 
exprés de l’òrgan de contractació. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Prendre coneixement de la transformació de la companyia mercantil 
Concesionaria Barcelonesa Societat Anònima, adjudicatària del contracte de la 
concessió administrativa dels serveis públics de recollida i transport de residus 
sòlids urbans, matèria orgànica, objectes voluminosos, paper-cartró i de la neteja 
viària al municipi de Sant Celoni, en societat de responsabilitat limitada, i que 
comporta la continuació del contracte amb l’entitat resultant, amb els drets i les 
obligacions que es deriven del contracte. 
 
2. Notificar aquest acord a la societat interessada i comunicar-ho a la Intervenció 
de fons i a les àrees afectades. 
 
 
4. MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL 
SERVEI MUNICIPAL DE NETEJA VIÀRIA PER INCORPORACIÓ DE L’ÀMBIT 
DE CAN SANS, DE NOVA URBANITZACIÓ. 
 
El Sr. alcalde explica que a principis de 2007 van acabar les obres d’urbanització 
de Can Sans i immediatament es va posar en funcionament el servei de neteja 
viària d’aquest sector. Cal, però, regularitzar el contracte amb la mercantil 
adjudicatària del servei (Concesionaria Barcelonesa SL). La incorporació d’aquest 
nou àmbit representarà un increment en el preu del contracte de 16.000 €. En 
principi, l’empresa no ha posat cap reparament a la modificació del contracte. 
 
El Sr. Castaño diu que ha pogut veure a l’expedient l’escrit de conformitat, 
enviat via fax, per Concesionaria Barcelonesa SL.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de 29 de desembre de 2003 va 
adjudicar a CONCESIONARIA BARCELONESA SL (abans SA) el contracte 
administratiu per a la gestió dels serveis de recollida i transport de residus sòlids 
urbans, matèria orgànica, objectes voluminosos, paper-cartró i neteja viària al 
municipi de Sant Celoni. 

 
D’acord amb la proposta oferta per la mercantil adjudicatària, el preu per al 
primer any de vigència de la concessió ascendeix a la quantitat de 673.344,45 €, 
IVA inclòs. Per a successives anualitats caldrà actualitzar aquesta quantitat 
d’acord amb el que estableix el Plec de condicions jurídiques, econòmiques i 
administratives regulador de la contractació.  
 



 12

D’altra banda, l’Ajuntament de Sant Celoni va promoure l’any 2006 la 
urbanització de l’àmbit de Can Sans, que va finalitzar a principis de 2007, 
assolint-se així una manifesta endreça d’aquest nucli allunyat del centre urbà de 
la vila. D’ençà de la finalització de les obres, es va començar a prestar el servei 
de neteja viària adequat a les noves característiques de l’àmbit (asfalt) 
mitjançant un acord provisional amb l’empresa concessionària, amb l’objecte de 
determinar, una vegada experimentats diferents formats, el dimensionat més 
eficient. 
 
En data 25 de gener de 2008 el director de l’Àrea municipal d’Espai Públic ha 
emès un informe proposant la modificació del contracte subscrit amb 
CONCESIONARIA BARCELONESA SL, als efectes d’incorporar la neteja viària de 
l’àmbit recentment urbanitzat de Can Sans, el nou accés a l’IES Baix Montseny i 
a les instal·lacions esportives de Can Sans, així com el camí de vianants paral·lel 
a la carretera de Campins, també recentment habilitat, tot garantint un nivell de 
neteja assimilable al del nucli urbà de Sant Celoni.  
 
S’estima que el règim d’actuació adequat en aquest nou sector urbà ha de 
consistir en 1 jornada cada setmana de l’any de servei mixt, format per 1 peó 
escombrador i 1 conductor maquinista amb una escombradora d’aspiració, i 
l’equivalent a 8 jornades de supervisió d’encarregat. Aquestes noves necessitats 
impliquen un increment de 16.185,33 €, IVA inclòs, sobre el preu de contracte 
actualitzat, que per a l’any 2007 és de 833.625,46 €, segons resolució de 
l’Alcaldia de data 1 de març de 2007. 
 
En la memòria redactada pel director de l’Àrea d’Espai Públic s’expressa la 
necessitat d’executar aquesta modificació contractual per a l’obtenció dels fins 
previstos  i, per tant, en benefici de l’interès públic general. 
  
Per aquest motiu, per resolució de l’Alcaldia de data 28 de gener de 2008 s’ha 
incoat expedient per a la modificació del contracte administratiu subscrit amb la 
mercantil CONCESIONARIA BARCELONESA SL per a la gestió dels serveis de 
recollida i transport de residus sòlids urbans, matèria orgànica, objectes 
voluminosos, paper-cartró i neteja viària al municipi de Sant Celoni, als efectes 
d’estendre el servei de neteja viària a l’àmbit del sector Can Sans, al nou accés a 
l’IES Baix Montseny i a les instal·lacions esportives de Can Sans, així com al camí 
de vianants paral·lel a la carretera de Campins, tot d’acord amb l’informe emès pel 
director de l’Àrea d’Espai Públic. 
 
La resolució s’ha notificat a CONCESIONARIA BARCELONESA SL als efectes de 
que, en un termini no superior a 10 dies hàbils, comptat des de l’endemà de la 
rebuda de la notificació corresponent, pogués examinar l’expedient i presentar 
quantes al·legacions i suggeriments considerés adients en defensa dels seus 
interessos.  
 
Dins aquest termini, el representant legal de CONCESIONARIA BARCELONESA SL 
ha presentat un escrit manifestant la seva conformitat a la modificació contractual 
proposada, un cop examinada l’informe tècnic i l’expedient instruït a l’efecte. 
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A la vista dels informes emesos per la Secretaria i la Intervenció municipals, a 
proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 
regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar la modificació del contracte subscrit amb la mercantil CONCESIONARIA 
BARCELONESA SL per a la gestió dels serveis de recollida i transport de residus 
sòlids urbans, matèria orgànica, objectes voluminosos, paper-cartró i neteja viària 
al municipi de Sant Celoni, als efectes d’estendre el servei de neteja viària a l’àmbit 
del sector Can Sans, al nou accés a l’IES Baix Montseny i a les instal·lacions 
esportives de Can Sans, així com al camí de vianants paral·lel a la carretera de 
Campins, tot d’acord amb l’informe emès pel director de l’Àrea d’Espai Públic en 
data 25 de gener de 2008. 
 
2. Determinar que l’import de la modificació contractual ascendeix a la quantitat 
de 16.185,33 €, IVA inclòs, respecte del preu de contracte actualitzat per a 
2007, i que tindrà efectes des de l’1 de gener de 2007. 
  
3. Notificar aquests acords a la mercantil adjudicatària del servei, per al seu 
coneixement i als efectes escaients, amb expressió dels recursos a què tingui 
dret.  

 
4. Habilitar el senyor alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar 
quanta documentació sigui necessària per a l’efectivitat dels acords presos.  
 
 
5. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
ACCEPTANT LA SUBVENCIÓ ATORGADA EN EL MARC DEL PUOSC 2007 
PER A LA URBANITZACIÓ DEL CARRER BREDA DE LA BATLLÒRIA. 
 
El Sr. alcalde explica que amb anterioritat el Ple municipal va acordar demanar a 
la Generalitat el canvi de destí d’una subvenció de 50.000 €, atorgada en el marc 
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), de manera que la subvenció 
que genèricament es destinava a la urbanització de diversos carrers de la 
Batllòria s’assignés únicament a la urbanització del carrer Breda. A petició dels 
veïns, es va optar per no iniciar les obres fins que es tingués la confirmació de la 
subvenció. Ara que ja ha arribat, es proposa al Ple ratificar l’acceptació de l’ajut. 
 
El Sr. Castaño recorda que l’any 2003 es va demanar una subvenció al PUOSC 
per a la urbanització d’un grup de 4 ò 5 carrers de la Batllòria, però més 
endavant es va veure la impossibilitat d’excutar-los en el temps previst perquè 
donaven a la carretera comarcal i s’havia d’acabar de definir el seu traçat. De 
comú acord amb el veïnat de la Batllòria, es va decidir urbanitzar de moment 
només el carrer Breda, perquè era fàcil i urgent de fer. Corríem, però, el perill de 
que la subvenció quedés reduïda proporcionalment, al no executar-se l’actuació 
global prevista. L’anterior govern municipal va fer gestions davant el director 
general d’Administració Local i se’ns va confirmar que es mantindria la quantitat 
de 50.000 €, encara que fos només per al carrer Breda. Hem de donar, doncs, 
per ben fetes les gestions realitzades i, per tant, el nostre vot serà afirmatiu. 
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La Sra. Vinyets diu que, després de la clarificadora exposició del Sr. Castaño, 
només li queda dir que els regidors del grup municipal de la CUP també hi 
votaran afirmativament. 
 
Intervé el Sr. Capote per fer un petit incís. Quan aquest tema es va tractar en un 
Ple anterior –diu- vaig explicar havíem mantingut converses amb alguns veïns i 
els havíem garantit que tindrien accés al carrer des del garatge. Ara sembla que 
hi ha algun problema en això. Alguns veïns han fet instàncies al respecte i 
demanaran per parlar amb el regidor d’Entorn o amb l’alcalde. Voldria demanar 
que es complís el compromís que va adquirir el govern anterior. 
  
El Sr. alcalde diu que, si els veïns implicats tenen algun dubte sobre l’execució 
de les obres, s’haurien de posar en contacte amb el regidor d’Entorn, el Sr.  
Perapoch. El més important és que finalment tirarà endavant el projecte 
d’urbanització del carrer Breda, que està pendent des de fa una bona colla 
d’anys. Certament el govern anterior va fer algunes gestions per no perdre la 
subvenció de 50.000 € del PUOSC, i el govern actual ho ha acabat de 
complimentar i ha fet la sol·licitud oficial. 
  
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni tenia inclosa en el programa específic de municipis 
petits i nuclis de població (MN) del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 
2007, l’actuació número 2007/1228 titulada “Urbanització de carrers a la 
Batllòria”, subvencionda amb 50.000 €. 
 
La base 4.3 de les d’execució del Pla per al quadrienni 2004-2007, aprovades pel 
Decret 375/2004, de 7 de setembre, faculta al director general d’Administració 
local per resoldre el canvi de destinació dels ajuts, d’acord amb els criteris i 
requisits que s’estableixen a la convocatòria i atenent la disponibilitat dels crèdits 
pressupostaris. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de data 27 de setembre de 
2007, va acordar sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local, el canvi 
de destí de la referida subvenció de 50.000 € per a l’actuació “Urbanització de 
carrers de la Batllòria”, de tal manera que fos destinada al finançament de la 
urbanització del carrer Breda de la Batllòria, tot mantenint la seva quantia. 
 
Per resolució de 31 d’octubre de 2007 el director general d’Administració Local 
va acceptar el canvi de destí de la subvenció, sol·licitat per l’Ajuntament de Sant 
Celoni. 
  
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 designa la direcció facultativa de l’obra objecte de subvenció. 
 
Així mateix, la normativa del PUOSC determina que és necessari que sigui el Ple 
de la Corporació qui accepti els ajuts, als efectes de la seva posterior justificació 
i percepció. 
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Atesa la urgència de trametre a la Direcció General d’Administració Local la 
documentació necessària per justificar la subvenció, en data 21 de desembre de 
2007 l’Alcaldia va dictar una resolució que, en la seva part dispositiva, diu 
textualment així: 
 

1. Acceptar la subvenció d’import 50.000 € inclosa en el Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya, anualitat 2007, per al finançament de l’actuació 
anomenada “Urbanització del carrer Breda a la Batllòria”. 
 
2. Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
3. Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica 
d’aquesta Corporació perquè les obres s’executin amb normalitat, i 
designar com a director facultatiu de les obres el senyor Jaume Coris 
Veray, arquitecte municipal, amb DNI número 43.670.425-A i número de 
col·legiat oficial 26.830-5. 
 
4. L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a solucionar, al seu càrrec 
exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres 
o durant la seva execució. 
 
5. Sotmetre aquesta resolució a ratificació per part del Ple municipal en la 
propera sessió que celebri. 

 
En conseqüència, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, 
per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1.  Ratificar la resolució de l’Alcaldia de 21 de desembre de 2007 per la que es 
va acceptar la subvenció atorgada a l’ajuntament de Sant Celoni, en el marc del  
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, anualitat 2007, per al finançament de 
l’actuació anomenada “Urbanització del carrer Breda a la Batllòria”, així com es 
va acceptar també la normativa reguladora del pla i es va designar el tècnic 
director de les obres. 
 
 
6. ADHESIÓ, SI S’ESCAU, AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE 
CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-
2011. 
 
Intervé el Sr. alcalde i explica que aquest punt consisteix en l’adhesió de 
l’ajuntament de Sant Celoni al marc general de la convocatòria de subvencions 
econòmiques i ajuts tècnics que la Diputació de Barcelona atorga als municipis 
de la província. Aquesta adhesió és necessària per poder sol·licitar després les 
subvencions per a inversions i actuacions concretes (el termini de presentació de 
sol·licituds acaba a finals de febrer). 
 
El Sr. Bueno indica que el grup municipal socialista està d’acord, naturalment, 
amb l’adhesió al Protocol general de Xarxa Barcelona – Municipis de qualitat. 
S’han de demanar –diu- tots els ajuts possibles a totes les administracions per 
mirar d’aconseguir el màxim de recursos. Dit això, volem manifestar que no 
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estem d’acord amb les formes que ha adoptat el nou equip de govern perquè, tal 
com ha dit el Sr. alcalde, el dia 29 de febrer s’acaba el termini per presentar a la 
Diputació les sol·licituds de subvenció per a inversions, ordenades per prioritats. 
I una vegada més, a l’hora d’establir aquestes prioritats, no s’ha tingut en 
compte el parer del nostre grup (que és el grup majoritari a l’ajuntament de 
Sant Celoni i que representa més del 40% dels ciutadans i ciutadanes del 
municipi). Això també va passar mesos enrere quan ens vam assabentar per la 
premsa de les subvencions que s’han demanant al PUOSC (el pla de subvencions 
per a inversions municipals que promou la Generalitat de Catalunya) i que ens 
marcarà la línia d’acció de govern en els quatre anys de legislatura. Per tant, es 
tracta d’una qüestió prou important com per, almenys, informar-ne al grup 
majoritari de la corporació i que se’ns permeti donar la nostra opinió. Per 
l’experiència de govern que tenim i perquè sabem com funcionen aquests 
protocols, haguéssim aconsellat a l’equip de govern no fer una llista  
d’actuacions tan àmplia que sembla “la carta als reis”, sinó fer èmfasi en 
aquelles inversions que realment poden optar a subvenció. No es tracta de 
demanar per demanar i “fer bufar fums”, sinó de fer realitats.  
 
Volem insistir en posar de manifest –continua el Sr. Bueno- les formes d’aquest 
nou govern en deixar de banda sempre al grup municipal socialista que, torno a 
dir, representa més del 40% dels ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni i la 
Batllòria. Crec que és una manca de responsabilitat i d’ètica democràtica en les 
formes per part del govern municipal, en tant que no respecta les regles del joc, 
perquè ni escolta ni informa al grup municipal majoritari. I així ho hem vingut 
repetint en diverses ocasions. Per exemple, en el Ple del mes d’octubre es va dir 
que l’equip de govern tenia pràcticament enllestit el projecte de modificació del 
Reglament orgànic municipal (ROM), fet del qual el nostre grup no en tenia 
coneixement; el mes de novembre, arrel de la proposta alternativa de ROM que 
vam presentar des del nostre grup, es va aprovar la constitució d’una comissió 
de treball, i a dia d’avui aquesta comissió encara no s’ha reunit. Per tant, una 
vegada més es demostra que se’ns té sempre al marge. I per posar un altre 
exemple, a l’últim Ple de 27 de desembre es va aprovar inicialment el Reglament 
per determinar la condició d’habitatge desocupat, i es va acordar que es faria 
una reunió amb representants dels tres grups polítics municipals per definir la 
redacció final del reglament. I un mes i mig després encara estem esperant que 
se’ns convoqui a aquesta reunió. També estem pendents que es doni resposta a 
les al·legacions que el nostre grup ha presentat respecte d’aquest reglament. 
  
A la vista d’aquests fets – conclou el Sr. Bueno- des del grup municipal del PSC 
demanem que se’ns tingui en consideració i que les formes siguin unes altres. 
Entenem que hi ha una falta d’ètica en l’actuació de l’equip de govern enfront del 
nostre grup, que representa a la majoria dels ciutadans i ciutadanes del 
municipi. La nostra responsabilitat és representar-los i, per això, cal que 
estiguem ben informats. Gràcies.     
 
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que algunes de les afirmacions que s’han fet 
mereixen un comentari i una reflexió. Em sorprèn una mica –diu- que sovint, 
quan pren la paraula el Sr. Bueno, sembla que no se’n recordi del que va fer el 
seu grup quan governava. Quan nosaltres érem el grup majoritari a l’oposició, 
mai se’ns havia tingut en compte a l’hora de discutir i treballar les inversions per 
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a les que es demanarien subvencions en el marc de les convocatòries del PUOSC 
i de Xarxa Barcelona. Potser en algun moment, de forma puntual, se’ns havia 
comentat alguna cosa, però sempre a posteriori i amb la decisió ja presa. Per 
tant, em sorprèn que a hores d’ara el Sr. Bueno s’atreveixi a parlar d’ètica. I no 
és la primera vegada que ho fa. Recordo que en un dels primers Plens d’aquest 
nou govern, un regidor del grup municipal del PSC va posar en dubte la meva 
ètica pel fet d’exercir a temps parcial la meva professió com a metge a l’hospital, 
cosa que em va sorprendre molt. Veig que sovint us agrada utilitzar la paraula 
ètica... Nosaltres som ara l’equip de govern i, des d’aquest punt de vista, ens 
correspon prendre les decisions. De tota manera, crec que no és dolent 
consensuar quines han de ser les inversions prioritàries per al poble, però 
m’agradaria recordar que, en el procés de canvi d’equip de govern municipal, la 
informació que l’anterior govern ens vau traslladar al govern entrant va ser 
pràcticament nul·la. Per això, crec que no sou precisament un exemple a seguir 
a l’hora de facilitar les coses i tenir voluntat de col·laborar. Seria bo que el Sr. 
Bueno reflexionés sobre les paraules i el to tan dur que utilitza. L’ètica és 
quelcom diferent al fet que l’equip de govern prengui decisions, amb major o 
menor participació del grup de l’oposició. Certament, tant el PUOSC com Xarxa 
Barcelona ens aporten quantitats importants que ens permeten tirar endavant 
grans inversions per Sant Celoni. La decisió de quines són les actuacions 
prioritàries per a les que es demanarà subvenció pot ser objecte de diferents 
criteris. En aquest cas som nosaltres qui estem governant i hem considerat fer-
ho d’aquesta manera. Però seria bo que recordéssiu com actuàveu vosaltres en 
aquests casos... No vull fer cap altre comentari de moment, només dir que avui 
es porta a aprovació l’adhesió al protocol general de Xarxa Barcelona – Municipis 
de qualitat i que encara faltaran més de quinze deies per formalitzar les 
sol·licituds de subvencions per a actuacions concretes (les referides a inversions 
en equipaments i infraestructures, que no les d’activitats). En qualsevol cas, si 
penseu que val la pena fer-nos saber alguna qüestió o ens voleu donar a 
conèixer quines són les vostres prioritats, estem oberts a escoltar-vos. De fet, ja 
ens hem trobat en diverses ocasions amb el cap del vostre grup, el Sr. Castaño, 
per parlar de temes que són d’interès per al municipi.  
 
El Sr. Castaño, per al·lusions, diu que, en efecte, ell personalment sempre ha 
estat obert a parlar amb el Sr. alcalde, per després traslladar als membres del 
seu grup el contingut d’allò que s’havia tractat. Però també és cert –diu- que el 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (que aquesta vegada és per a 5 anys: de 
2008 a 2012) i Xarxa Barcelona (2008-2011) ens determinaran les inversions 
més importants que es duran a terme en els propers quatre o cinc anys al 
municipi. Per això, des del nostre grup entenem que les sol·licituds s’han de 
concentrar en poques actuacions, però possibles, en comptes de dispersar-les. 
M’estranya que en les reunions que he mantingut jo mateix amb el Sr. alcalde no 
es comentés el llistat de les inversions que es demanarien en el marc del PUOSC, 
i que ens n’haguéssim d’assabentar per la premsa. Jo demanaria que, com a 
mínim, si no se’ns permet dir el nostre parer, se’ns tingui informats, com a 
exemple de transparència de l’acció de govern. Després, si ho hem de criticar, ja 
ho farem... Pensem que, com a grup de l’oposició, no se’ns ha d’amagar la 
informació i hem de poder tenir aquestes dades. Gràcies. 
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La Sra. Vinyets diu que des de la CUP també votaran a favor de la proposta, en 
la línia del que s’ha dit per part del grup municipal del PSC. Encara que no ens 
agradin les diputacions provincials –diu-, malauradament en l’actualitat els 
municipis han perdut gran part de la seva capacitat per generar ingressos i 
depenen d’aquest tipus d’ajuts per poder donar serveis als ciutadans. D’altra 
banda, també demanem que se’ns informi de quin serà l’ordre de prioritats a 
l’hora de demanar les subvencions per a inversions en el marc de Xarxa 
Barcelona (en el cas del PUOSC, tampoc a nosaltres no se’ns va informar 
degudament de quines actuacions es van prioritzar). Votem, doncs,  
afirmativament en aquest punt, amb el benentès que se’ns mantingui informats i 
també amb ganes de poder incidir a l’hora de prendre decisions. 
 
Intervé de nou el Sr. Bueno i diu que, en primer lloc i a títol personal, considera 
que s’han d’acabar ja les lamentacions d’èpoques passades. Estem ara en una 
nova legislatura i la responsabilitat de governar la tenen vostès, diu. En segon 
lloc, quan governàvem, el grup municipal socialista va tenir sempre una actitud 
oberta i transparent, i ara que som a l’oposició, estem disposats a parlar i 
demanem ser informats de la gestió municipal. I, en tercer lloc, voldria recordar 
que el grup que està a l’oposició és el majoritari del consistori (representa el 
40% dels ciutadans i ciutadanes del municipi), i aquest és un fet que no havia 
passat mai en aquest ajuntament. Per tant, per la responsabilitat que recau 
sobre els 8 regidors socialistes a l’hora de representar els molts veïns i veïnes 
que ens han votat, volem ser informats de tot allò que tingui a veure amb el 
municipi. Gràcies.  
 
El Sr. alcalde conclou dient que l’adhesió al protocol general de Xarxa Barcelona 
és un acord molt important perquè ens facilitarà part dels recursos econòmics 
necessaris per tirar endavant algun dels projectes que necessita Sant Celoni. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
La Diputació de Barcelona, des del període 2000-2003, exerceix la seva funció de 
cooperació amb els ens locals de la província a través de Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat, una iniciativa de suport als municipis en les seves 
polítiques públiques locals, basada en el treball en xarxa i la concertació. 
 
És voluntat de la Diputació de Barcelona renovar el seu compromís amb el 
projecte iniciat, aprofundint i ampliant els terrenys d’aquesta col·laboració, per la 
qual cosa el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 20 de desembre 
de 2007, va aprovar el Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011, que estructura i desplega l’acció de cooperació local en matèria 
d’inversions, serveis i activitats locals. 
 
Aquest nou Pla és concebut com un instrument flexible que preveu, per primera 
vegada, destinar part dels recursos d’inversió al foment d’activitats i de serveis 
locals per fer front als nous reptes que han d’assolir els municipis. 
 
La Diputació de Barcelona ha convidat tots els ens locals de la província 
(municipis, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals) a adherir-
se al Protocol General del Pla. 
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L’adhesió ha de ser aprovada pels òrgans competents dels ens locals i notificada 
a la Diputació de Barcelona, i és requisit indispensable per a la concertació 
d’ajuts i la formalització administrativa d’actuacions derivades del Pla de 
Concertació. 
 
El referit Protocol General constitueix un conveni marc, les clàusules del qual 
esdevenen la llei reguladora del vincle convencional entre la Diputació de 
Barcelona i els ens locals adherits. 
 
En conseqüència, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, 
per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Sant Celoni al Protocol General del Pla 
de Concertació Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat per període 2008-2011. 
 
2. Habilitar l’Alcaldia o regidor en qui delegui, als efectes de la signatura de tota 
la documentació necessària per a l'efectivitat de l’acord anterior. 
 
 
7. ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL 
SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE 
SANT CELONI, SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ DE SERVEI PÚBLIC 
AMB EXECUCIÓ D’OBRES. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde per fer una breu explicació del tema. Estem –diu- 
en el punt final d’un procés que dura ja una bona colla de mesos, que és 
l’adjudicació de la gestió del servei d’abastament d’aigua. La setmana passada 
vam fer dues reunions informatives, una de política (sol·licitada pel grup 
municipal del PSC) i una de tècnica, prèvies a la mesa de contractació, per 
valorar les dues ofertes presentades al concurs (corresponents a les mercantils 
SOREA SA i AQUALIA SA). Arrel d’aquestes reunions, s’ha demanat a les dues 
empreses un aclariment respecte de les millores econòmiques i tècniques que 
ofereixen (que és un dels aspectes que es valoren en el concurs). La valoració 
d’aquest apartat té un caràcter discrecional, amb 15 punts sobre un total de 
100, tal i com estableix el Plec de clàusules administratives particulars, i ens 
interessava aclarir si la dotació econòmica que les dues mercantils posen sobre 
la taula en l’apartat de millores podrà ser utilitzada lliurement a criteri de 
l’ajuntament o va lligada a determinats projectes en concret. Això es va 
demanar tant a SOREA SA com a AQUALIA SA (amb dues cartes exactament 
idèntiques) i totes dues ens van contestar afirmativament, en el sentit que la 
dotació econòmica que acompanya les millores podrà ser utilitzada per 
l’ajuntament per qualsevol projecte que consideri, o bé a fons perdut, en funció 
dels criteris que adopti l’ajuntament en un moment determinat. Atès que les 
dues empreses ens han contestat el mateix, això no modifica la puntuació que 
inicialment se’ls havia atorgat.  
 
Posteriorment –continua el Sr. alcalde- s’ha celebrat la Mesa de contractació i, 
per unanimitat de totes les persones assistents (tècnics i polítics), s’ha proposat 
al Ple l’adjudicació de la gestió del servei municipal d’aigua potable a la mercantil  
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SOREA SA, per haver obtingut una puntuació clarament superior a la de l’altra 
empresa presentada al concurs. Es tracta d’un contracte que implica unes 
inversions molt elevades en la xarxa municipal d’aigua potable de Sant Celoni. 
Val a dir que en els darrers anys, pel problema de la sequera, el tema de l’aigua 
està adquirint una important rellevància i, atès que l’aigua de Sant Celoni prové 
de la conca del Ter, en els propers dies els ciutadans del municipi rebran en els 
seus domicilis una informació respecte de les mesures restrictives que cal 
adoptar en l’ús de l’aigua.  
 
La quantitat que acompanya les inversions previstes és aproximadament de 12 
milions d’euros i la concessió del servei és de 25 anys. Això ens permetrà 
millorar realment la xarxa d’abastament i construir una planta potabilitzadora. 
Actualment està en projecte la construcció d’una conducció d’aigua des de la 
dessaladora de Blanes cap a la planta d’Aigües Ter – Llobregat de Cardedeu, 
passant per Sant Celoni. I, probablement, hi hagi la possibilitat de fer una 
connexió directa que ens asseguri el subministrament d’aigua en el futur. Per fer 
això possible, l’equip de govern té interès en traslladar l’actual dipòsit de la Salle 
cap a un altre emplaçament allunyat del centre del poble, amb una planta 
potabilitzadora també separada del nucli urbà. La plica de SOREA SA fa una 
proposta d’inversió molt interessant en aquest sentit. També fa altres propostes 
per millorar l’abastament des d’altres possibles mines d’aigua. Tots els grups 
municipals –conclou el Sr. alcalde- compartim la idea que estem parlant d’un 
contracte molt important per Sant Celoni, fonamental per donar garanties de 
futur al servei d’abastament d’aigua potable al nostre municipi. 
 
Pren la paraula el Sr. Castaño i coincideix en que es tracta d’un tema molt 
important per al municipi. En els darrers anys –diu- s’han realitzat gran quantitat 
de millores en el servei d’abastament d’aigua potable de Sant Celoni, fet que ens 
ha permès no haver de patir les restriccions d’anys enrere. Per desgràcia, degut 
a la greu sequera que estem patint, les restriccions que vindran seran globals a 
nivell de país. Però, més que mirar cap al passat, jo vull mirar el present; i la 
realitat és que, arrel de l’adjudicació del contracte que es va signar amb SOREA 
SA, en els darrers anys s’ha millorat sensiblement la xarxa d’aigua, seguint les 
prescripcions del Pla director del servei. Aquest pla, però, estimava que al 2010 
Sant Celoni tindria una població de 13.000 habitants. Atès que a dia d’avui ja en 
som 16.000, s’ha fet necessari tornar a estudiar un altre Pla director pensant en 
el futur. El Plec de condicions que regula el nou contracte que avui s’adjudica és, 
jo diria, ambiciós. Al concurs s’hi han presentat dues empreses, les quals han 
proposat un seguit de millores que ens permetran, per exemple, augmentar la 
capacitat d’emmagatzematge d’aigua i disposar d’una planta potabilitzadora 
d’aigua per primera vegada a Sant Celoni que ens permetrà aprofitar els 
recursos propis, d’acord amb la nova cultura de l’aigua impulsada pel govern de 
la Generalitat. En aquests darrers anys, a més, hem tingut la possibilitat de 
poder connectar amb l’aigua del Ter, però s’ha descartat el projecte de portada 
d’aigua des de la planta de Cardedeu perquè, de la manera que es plantejava, 
hauríem hagut de pagar el doble que estem pagant actualment. Entenem que 
ens és més convenient, com ha comentat el Sr. alcalde, aprofitar el pas pel 
nostre municipi de la canonada que anirà des de la dessaladora de Blanes fins a 
la planta de Cardedeu, que connectarà amb la xarxa d’aigües del Ter – 
Llobregat. D’aquesta manera tindrem aigua d’un lloc o de l’altre. 
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Nosaltres –continua el Sr. Castaño- entenem que l’adjudicació d’aquest contracte 
és un tema molt important i per això vam demanar la reunió d’una comissió en 
la que poguéssim també opinar. Creiem que la proposta de SOREA SA compleix 
tots els requisits que es demanen al Plec de condicions  i entenem que és una 
bona proposta. Tal com s’ha comentat, voldria recordar que el nou contracte 
preveu inversions molt importants en la millora de la xarxa d’aigua(per exemple, 
a la urbanització Boscos del Montnegre, on es renovarà les canonades amb 
càrrec al concessionari). Per tot plegat, el nostre vot serà afirmatiu.    
 
Intervé la Sra. Vinyets i diu que, a diferència del grup municipal del PSC, des de 
la CUP creuen que el tema del subministrament d’aigua és encara una 
assignatura pendent a Sant Celoni perquè, a diu d’avui, tenim encara canonades 
de fibrociment que no s’han tocat des de fa més de 50 anys i perquè en molts 
habitatges del nucli antic la pressió és ínfima i l’aigua no arriba de forma 
correcta. També entenem que és greu que a data d’avui Sant Celoni no tingui 
una planta potabilitzadora. Per últim, recordem que el dipòsit municipal d’aigua 
és de 1931, i des de fa temps existeixen informes tècnics que diuen que està 
caient. Entenem, doncs, que les instal·lacions s’han degradat moltíssim i que des 
de l’ajuntament no s’ha intervingut de forma suficient. Fetes aquestes 
consideracions sobre el marc actual, avui es porta al Ple l’adjudicació del nou 
contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua, que ja fa tres anys que es 
va anunciar que es faria. Nosaltres estem d’acord amb la nova cultura de l’aigua 
de què parlava el Sr. Castaño, però pensem que és molt necessari que a partir 
d’ara es distingeixi entre els qui fan un ús elevat de l’aigua i els qui en fan un ús 
moderat. Actualment a Sant Celoni es distingeixen només tres trams de consum, 
i això provoca que pagui el mateix una persona amb un consum molt baix i una 
altra amb un consum més gran. Entenem que, si volem apostar per aquesta 
nova cultura de l’aigua, hem de constituir més trams de consum, per diferenciar 
entre aquells habitatges que fan un consum racional de l’aigua d’aquells 
habitatges que tenen un consum molt més alt. Per tant, demanem que quan 
sigui possible (potser d’aquí a un any, quan es faci la revisió de preus), tant 
l’ajuntament com la Generalitat com l’empresa concessionària tinguin en compte 
tots aquests criteris de la nova cultura de l’aigua. Per últim, voldria recordar que 
la CUP aposta perquè els serveis bàsics que es donen a la població (les 
escombraries, la deixalleria, l’escola bressol, la política d’habitatge...) es 
gestionin directament des de l’ajuntament o de forma mancomunada amb altres 
municipis. Per tant, el nostre posicionament serà d’abstenció perquè 
l’externalització de serveis no entra dins els plantejaments ideològics de la CUP. 
  
El Sr. Castaño diu que respecta la posició de la CUP, però li sembla que s’està 
fent un aiguabarreig amb diferents coses. La Sra. Vinyets –diu- ha parlat de la 
deixalleria, com exemple d’un servei gestionat per una empresa privada, quan 
en realitat aquest servei es presta des del Consorci de residus, que és un ens 
mancomunat integrat pels municipi de la comarca. També hem de tenir clar que 
el dipòsit de la Salle es va construir fa molts anys i tots sabem que s’ha de 
canviar, però per millorar la pressió de l’aigua al municipi hem de construir un 
dipòsit nou més elevat, com els dos dipòsits que ja tenim al turó de la Mare de 
Déu. Cal reconèixer que en els darrers anys s’han produït millores en el servei de 
l’aigua i que s’han fet coses positives, intentant no gravar molt a la població. 
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La redacció del plec de condicions que regula el nou contracte ha sigut un procés 
llarg i laboriós, perquè en ell es contempla la substitució de manera programada 
d’una part important de les actuals canonades d’aigua del municipi. No cal dir 
que en aquelles zones de nova urbanització (Pertegàs, Residencial Esports, Pla 
de Palau...) les canonades ja reuneixen les condicions idònies per poder donar 
pressió a l’aigua, però en altres sectors del nucli urbà s’hauran de canviar. S’ha 
fet una programació per substituir en pocs anys tota la xarxa actual de Sant 
Celoni que estigui obsoleta, i això serà possible pel fet de tenir uns dipòsits que 
ens permeten dividir el municipi en diferents zones de subministrament. El que 
és important és que hem passat de ser un municipi que anys enrere patia 
restriccions d’aigua, a ser un municipi que pot subministrar aigua als pobles 
veïns (Santa Maria de Palautordera, Riells i Viabrea, Campins...). Malgrat tot, 
però, no hem de baixar la guàrdia i hem de seguir avançant en la millora 
d’aquest servei públic. D’altra banda, discrepo del que ha dit la Sra. Vinyets, 
respecte de l’externalització de determinats serveis públics. Considero –diu- que 
la gestió per part d’empreses especialitzades, per preparació i per economia 
d’escala, sempre repercutirà en un menor cost per als ciutadans que no pas si 
l’ajuntament hagués de tenir tota la infraestructura necessària per prestar 
determinats serveis com ara la neteja d’edificis, la recollida d’escombraries, la 
neteja viària... sempre que l’ajuntament no perdi el control sobre la gestió 
d’aquests serveis.    
 
La Sra. Vinyets diu que, per evitar que la prestació d’un servei pel propi 
ajuntament resulti massa gravosa per al ciutadà, des de la CUP s’aposta per la 
idea de mancomunar serveis i treballar conjuntament amb els municipis de 
l’entorn. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde per fer un aclariment. És evident que si aquest 
contracte porta incorporat un conjunt de millores per valor de 12 milions d’euros 
en inversions és perquè probablement en anys enrere no s’han dut a terme les 
actuacions necessàries. Crec –diu- que això és una evidència. Però també penso 
que hem de mirar cap endavant, en positiu, pel bé de Sant Celoni... D’altra 
banda, m’agradaria puntualitzar un comentari que ha fet el Sr. Castaño en 
relació a la renovació de la xarxa d’aigua en algunes urbanitzacions. Això forma 
part de les millores proposades tant per SOREA SA com per AQUALIA SA, 
recollint l’opinió de l’equip de govern sobre quines eren les actuacions que Sant 
Celoni necessita. Però aquesta reposició de la xarxa serà assumida per l’empresa 
concessionària del servei (en aquest cas SOREA SA) en el transcurs d’una 
actuació urbanística, és a dir, sempre i quan s’estigui realitzant una obra civil. 
Cal deixar clar que la proposta de SOREA SA ho especifica d’aquesta manera, i 
atès que entre el públic present a la sala hi ha persones de la urbanització 
Boscos del Montnegre, no seria just que marxessin amb una idea que no fos 
exacta. M’ha semblat un moment òptim per fer aquesta puntualització... De fet, 
des de l’equip de govern es va suggerir a les dues empreses que les millores en 
la substitució d’aquelles canonades que han quedat obsoletes no es limités 
només al nucli urbà sinó que es tingués en compte també a les urbanitzacions. 
Sortosament ha estat així i la renovació de la xarxa d’aigua de les urbanitzacions 
és contempla en l’apartat de millores que ofereix l’empresa, amb una dotació de 
600.000 €. 



 23

  
El Sr. Castaño matisa que la quantitat de diners que SOREA SA ofereix per 
destinar a millores és de 2 milions d’euros, no pas de 12 milions com s’ha dit. 
  
El Sr. alcalde diu que, efectivament, les millores que ofereix SOREA SA 
ascendeixen a una mica més de 2 milions d’euros. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
En data 5 de setembre de 2006 l’enginyer de l’Àrea municipal d’Entorn va 
emetre un informe sobre la situació actual del servei d’abastament i distribució 
d’aigua potable al municipi de Sant Celoni, posant de manifest la necessitat de 
procedir a reformular el disseny actual d’aquest servei. 
 
Arrel d’aquest document es dugué a terme la redacció d’un avantprojecte que ha 
determinat i quantificat l’abast de les obres i instal·lacions necessàries per tal 
d’adequar les ja existents a la nova legislació. Així mateix, s’ha dut a terme la 
redacció d’un nou plec de condicions que contempla el finançament necessari de 
les inversions que resulten de l’avantprojecte esmentat, principalment per fer 
front a les quantioses obres necessàries per al condicionament de les xarxes i la 
construcció d’una estació de tractament d’aigua potable (ETAP).  
 
En data 22 de febrer de 2007 el Ple municipal va aprovar l’expedient 
administratiu per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic 
d’abastament domiciliari d’aigua potable al municipi de Sant Celoni, sota la 
modalitat de concessió de servei públic amb execució d’obres. Simultàniament el 
Ple municipal va aprovar la licitació del contracte, pel sistema de concurs i 
procediment obert. 
 
El plec de condicions i la resta de l’expedient van estar exposats al públic pel 
termini legalment establert, prèvia publicació de l’oportú edicte al Butlletí Oficial 
de la Província número 62 annex II de 13 de març de 2007, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 4842 de 15 de març de 2007 i al tauler 
d’anuncis de la corporació. 
  
En data 10 d’abril de 2007, dins el termini d’exposició pública de l’expedient, es 
va presentar a l’Ajuntament de Sant Celoni una al·legació contra el plec de 
condicions regulador del contracte per part del senyor Carles Mas Lloveras, en 
representació del grup municipal de CiU. 
  
Per resolució de l’Alcaldia de data 12 d’abril de 2007 es va ajornar el termini de 
licitació fixat per a la presentació de proposicions al concurs, per tot el temps 
que fos necessari per a la resolució de l’al·legació formulada.  
 
Posteriorment, en data 19 de juliol de 2007 el Ple municipal va resoldre 
l’al·legació presentada pel grup municipal de CiU, en el sentit d’estimar-la en tots 
els seus termes, tot substituint la clàusula 91 del plec de condicions per la nova 
redacció proposada per l’al·legant. 
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Reprès el termini per a la presentació de proposicions, en data 6 de novembre 
de 2007 es va procedir a l’obertura de les dues pliques presentades al concurs, 
corresponents a les mercantils AQUALIA SA i SOREA SA, estenent-se la 
corresponent acta. 
 
Després de l’oportú examen i previ l’emissió dels oportuns informes tècnic i 
econòmic que figuren a l’expedient, la Mesa de contractació reunida el dia 4 de 
febrer de 2008 ha proposat al Ple municipal que adjudiqui a la mercantil SOREA 
SA el contracte per a la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable 
al municipi de Sant Celoni. 
 
A la vista dels informes que figuren a l’expedient, a proposta de la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, per 15 vots a favor de les senyores Lechuga, 
Costa, Miracle i de la Encarnación i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, 
Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega i amb 2 abstencions 
de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Adjudicar a la mercantil SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA SA el contracte per a la gestió del servei municipal d’abastament 
d’aigua potable al municipi de Sant Celoni, sota la modalitat de concessió de 
servei públic amb execució d’obres, amb una retribució de la gestió del 6%, 
d’acord amb el plec de condicions regulador del contracte i amb els termes que 
figuren a la seva oferta presentada a concurs, que inclou millores per un import 
de 2.019.114 €. 

 
2. La durada del contracte serà de 25 anys, a comptar des de la data de 
signatura del contracte, prorrogables de forma expressa per dos períodes de 5 
anys, de conformitat amb la clàusula 3a del plec de condicions. 

 
3. Notificar aquests acords a la mercantil SOREA SA per tal que, previ a la 
signatura del contracte i en el termini de trenta dies a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, presenti el resguard d’haver constituït la garantia 
definitiva per un import de 120.000 €, així com la resta de documents exigibles. 
 
4. Notificar aquests acords a la mercantil AQUALIA SA per al seu coneixement i 
als efectes de recollir la garantia provisional i la resta de documentació 
presentada en aquest Ajuntament. 
  
5. Facultar l’Alcaldia, o regidor en qui delegui, per a la signatura de tota la 
documentació necessària per a l’efectivitat dels acords presos. 
 
 
8. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL CANVI DE MODALITAT 
D’ACTUACIÓ DEL POLÍGON 1 DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ I 
MILLORA DE BOSCOS DEL MONTNEGRE. 
 
El Sr. alcalde explica que la Sra. Purificación Martín s’ha referit a aquest tema en 
la seva intervenció al principi de la sessió. Voldria agrair-li –diu- les seves 
paraules de reconeixement cap a les persones que som aquí i que hem treballat 
per fer possible l’acord que avui es porta al Ple. Ella sap que des del grup 
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municipal de CiU, quan érem a l’oposició, vam col·laborar amb la gent de Boscos 
del Montnegre, mirant de ser el màxim de seriosos i prudents a l’hora de no 
generar expectatives equivocades o fer demagògia. Per tant, avui em sento 
especialment satisfet i content de que es porti aquest punt a aprovació. 
 
Perquè tothom entengui l’acord que es proposa –continua el Sr. alcalde- es 
tracta d’un procés administratiu de molta transcendència urbanística que 
consisteix en el canvi de modalitat en la reparcel·lació de la urbanització Boscos 
del Montnegre, passant d’un sistema de compensació (que, per explicar-ho de 
forma simple, significa que els propietaris de les parcel·les és constitueixen en 
Junta de compensació per gestionar la urbanització del sector) a un sistema de 
cooperació (en el que és l’ajuntament qui assumeix la responsabilitat de tirar 
endavant el projecte d’urbanització). De tota manera, cal tenir en present que el 
sector Boscos del Montnegre no està recepcionat per l’ajuntament i que les 
despeses que encara estan pendents per completar la urbanització segueixen 
anant a càrrec dels propietaris. Tindrem ara un temps per endavant per treballar 
conjuntament amb els veïns de Boscos del Montnegre per mirar d’establir un 
calendari d’actuacions, que sigui assumible i assequible pels veïns i veïnes de 
Boscos del Montnegre i també per l’ajuntament (que és qui es farà càrrec del 
manteniment del sector, de dimensions considerables, un cop recepcionat). Crec 
que es tracta d’un acord molt positiu i que estem en un moment d’una certa 
rellevància històrica per Sant Celoni i me’n sento especialment content. Però, per 
tal que ningú em digui que en vull fer un ús polític, voldria recordar que 
l’aprovació inicial es va fer per Decret de l’Alcaldia del Sr. Joan Castaño, el mes 
de maig de 2007. Contra aquesta aprovació inicial es van presentar algunes 
al·legacions, que avui es resolen per part del Ple, aprovant-se definitivament, si 
s’escau, el canvi de modalitat del sistema de reparcel·lació. 
 
Pren la paraula el Sr. Capote i diu que les urbanitzacions són un tema 
preocupant arreu de Catalunya. Molts municipis, alguns més petits que Sant 
Celoni, arrosseguen –diu- aquesta “patata calenta” des dels anys setanta, època 
d’un urbanisme ferotge que va rebentar molts paratges de muntanya. Però això 
ja és història, i d’uns anys cap aquí des de l’Administració local s’ha intentat 
regular aquesta situació, mirant de no girar l’esquena davant del problema que 
constitueixen les urbanitzacions. L’any 2005 va ser una data clau per a Boscos 
del Montnegre perquè es va aprovar el Pla especial del polígon 1. Calia, però, 
l’acceptació per part dels propietaris de les parcel·les i, sobretot, la voluntat 
política de fer-ho possible. Fa tres anys, l’equip de govern va manifestar aquesta 
voluntat, i des d’aleshores s’ha dut a terme una tasca molt dura i amb moltes 
tensions que, per sort, s’han anat superant entre tots. En l’assemblea que es va 
celebrar el mes d’abril els propietaris van manifestar la seva conformitat i avui 
serà una data històrica amb l’acord que el Ple adoptarà. Ara, però, caldrà que 
l’equip de govern sigui valent i assumeixi també la gestió de la urbanització Can 
Coll, que pràcticament ja està acabada, i més endavant el Royal Park, per tal 
que d’aquí a dos o tres anys siguin una part important del nucli urbà de Sant 
Celoni, amb les peculiaritats pròpies de les urbanitzacions. És un repte que tenim 
per endavant... Jo també estic molt content, doncs, i comparteixo les paraules 
del Sr. alcalde. El vot del grup municipal del PSC serà favorable. 
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Intervé el Sr. Ventura i diu que des de la CUP també es veu positiu aquest canvi 
de modalitat en la reparcel·lació, passant de sistema de compensació a sistema 
de cooperació, que han demanat els veïns de Boscos del Montnegre. Pensem –
diu- que, si l’ajuntament es fa càrrec de la gestió, es podran agilitzar les 
actuacions urbanístiques de tots aquells sectors que resten per finalitzar. Sabem 
que la urbanització de Boscos del Montnegre està executada al 40%, però resten 
pendents de finalitzar serveis bàsics com les voreres, el clavegueram o la 
prevenció d’incendis. Creiem que quan hagi finalitzat la urbanització del sector 
millorarà la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de Boscos del Montnegre. 
  
El Sr. alcalde diu que, en resposta a les paraules del Sr. Capote, està d’acord en 
que s’ha de ser valent a l’hora d’afrontar el tema de les urbanitzacions. De tota 
manera vosaltres (referint-se al grup municipal del PSC) heu estat governant 18 
anys, i aquesta decisió la vau prendre al final de l’últim mandat... Entenc que 
nosaltres haurem d’agafar fort les regnes i començar a treballar en aquesta 
mateixa línia amb la resta d’urbanitzacions (de fet, ja ens hem reunit amb 
representants d’alguna d’elles). Però també és cert que el manteniment de les 
urbanitzacions significarà unes despeses importants per a l’ajuntament. Per tant, 
que cal saber anar a passos tranquils, que no vol dir allargar-los en el temps de 
forma indefinida... En aquests moments, però, aprovem el pas a cooperació de 
Boscos del Montnegre i, quan veiem com anem caminant en aquest cas, 
valorarem la incorporació de la resta d’urbanitzacions.  
 
El Sr. Capote diu que, com a continuació de Boscos del Montnegre, es podria 
prosseguir amb Can Coll, que està molt a prop de concloure les seves obres 
d’urbanització. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist l’expedient instruït per al canvi de modalitat d’actuació del polígon número 1 
delimitat al Pla especial de protecció i millora de Boscos de Montnegre, per 
passar-lo de sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació al sistema 
de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, amb l’objectiu de procedir a la 
urbanització i reurbanització de l’àmbit. 
 
El Pla general d’ordenació exigia l’aprovació d’un Pla especial de protecció i 
millora de la urbanització per tal de regular les condicions de compatibilitat entre 
el medi natural i l’ús residencial, establint les cessions i la projecció de les obres 
d’urbanització pendents. 
 
El 22 de setembre de 2005 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va 
aprovar definitivament el Pla especial de protecció i millora de Boscos de 
Montnegre, delimitant dos polígons d’actuació per facilitar-ne la seva gestió 
urbanística. 
 
El polígon 1 ha fet  efectiva totes les cessions obligatòries determinades en el Pla 
especial i estan inscrites a favor de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
El dia 16 d’abril de 2007 la Junta de compensació de Boscos de Montnegre va 
presentar un escrit sol·licitant el canvi de sistema d’actuació del polígon 1 i 
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adjuntava la certificació subscrita pel secretari de la Junta i signada pel president 
segons la qual en Assemblea general del dia 14 d’abril de 2007 s’havia ratificat 
l’acord de sol·licitar a l’Ajuntament el canvi de sistema del polígon número 1 
adoptat per 76 vots a favor i 1 en blanc el 4 de novembre de 2006. 
 
Per resolució de l’Alcaldia de 4 de maig de 2007 es va aprovar inicialment el 
canvi de modalitat d’actuació del polígon número 1, per passar-lo de sistema de 
reparcel·lació en la modalitat de compensació al sistema de reparcel·lació en la 
modalitat de cooperació, amb l’objectiu de procedir a la urbanització i 
reurbanització de l’àmbit. 
 
L’article 133 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, disposa que en la modalitat de cooperació, 
l’Ajuntament executa les obres d’urbanització amb càrrec als propietaris del 
polígon. 
 
Les obres executades fins ara per part de la Junta de compensació no han estat 
recepcionades per l’Ajuntament i segons informe tècnic serà necessària la 
reurbanització d’espais, així com la urbanització de nous elements urbanístics. 
 
Segons l’informe de l’arquitecte municipal referent a l’estudi econòmic i financer 
del Pla general d’ordenació, hi ha una estimació de costos d’urbanització a la 
urbanització Boscos de Montnegre pendents d’executar que puja la quantitat de 
3,841 milions €. 
 
L’article 181 del Decret 305/2006 estableix que l’Ajuntament pot exigir el 
pagament anticipat de les quotes d’urbanització per l’import corresponent a les 
despeses previstes per als següents sis mesos. 
 
L’anunci d’informació pública s’ha publicat en El Periódico el 15 de maig de 2007 
i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 121 de 21 de maig de 
2007. 
 
La notificació individual als propietaris de parcel·les incloses en l’àmbit del 
polígon 1 es va realitzar mitjançant carta certificada amb avís de rebuda i 
mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província número 220 de 13 de 
setembre de 2007, i per aquells propietaris que malgrat haver-se intentat en 
dues ocasions no es va poder notificar, es va publicar als taulers d’anuncis de 
l’Ajuntament de Girona, de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, de 
l’Ajuntament de Blanes, de l’Ajuntament de Badalona, de l’Ajuntament de 
Barcelona i del Consulat d’Espanya a Stuttgart (l’expedient recull certificació 
acreditativa de la publicació per cadascú d’aquests organismes). 
 
Obra a l’expedient certificat del secretari de la Corporació conforme l’expedient 
va estar exposat al públic durant el termini d’un mes i es va presentar una única 
al·legació. 
 
El dia 17 de juliol de 2007 el senyor Alex Cuadros i Andreu va presentar escrit 
d’al·legacions, en nom i representació de Maria Isabel Andreu Moreno, sol·licitant 
que es reconegui el seu terreny com a part de la urbanització Boscos del 
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Montnegre i que s’inclogui en el Pla especial aprovat. L’al·legació es proposa 
desestimar pels motius següents: 
 

Atès que segons el Pla general d’ordenació de Sant Celoni, aprovat 
definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona en sessió de 18 
de juny de 1997  el terreny propietat dels al·legants, es troba classificat 
com a sòl no urbanitzable, clau 19 sòl de valor forestal i en cap cas està 
inclòs dins l’àmbit del polígon 1 del Pla especial de protecció i millora de 
Boscos de Montnegre. 
 
Atès que aquest terreny té a més la consideració de sòl no urbanitzable 
d’especial protecció perquè està inclòs dins l’àmbit del Pla especial 
Montnegre Corredor, del Pla especial d’interès natural i de la Xarxa Natura 
2000. 
  
Cal prendre en consideració que el Pla general d’ordenació urbana de Sant 
Celoni aprovat l’any 1983 ja preveia a l’article 151 de les normes 
urbanístiques l’obligatorietat de redactar un Pla especial de protecció i 
millora de Boscos del Montnegre, el qual va ser suspès per la Comissió 
d’urbanisme de Barcelona, en sessió de 18 de juny de 1986  fins a la 
presentació d’un text refós que incorporés diferents prescripcions. 
 
Atès que l’any 1997 es va aprovar definitivament el Pla general d’ordenació 
vigent obligant novament a l’aprovació d’un Pla especial en l’àmbit de la 
urbanització de Boscos de Montnegre el qual va ser aprovat definitivament 
per la Comissió d’urbanisme de Barcelona en sessió de 22 de setembre de 
2005, després del tràmit d’informació pública i resposta d’al·legacions. 
 
En aquest cas, la sol·licitud de modificació del Pla especial per incloure 
aquest terreny en l’àmbit de la urbanització Boscos de Montnegre 
suposaria la modificació del Pla general, tota vegada que provoca 
classificar com a sòl urbà terrenys que actualment el Pla general classifica 
com a sòl no urbanitzable, entenent que en base a l’article 96 del TRLUC  
la proposta ha estat desestimada. 
 
Atès que la citació personal només és preceptiva d’acord amb l’article 97 
del TRLUC per als propietaris dels terrenys que siguin compresos dins 
l’àmbit del pla, cosa que en aquest cas no compleix. 
 
Atès que es demana que no s’apliqui el criteri de la superfície per a la 
determinació de les quotes urbanístiques, val a dir que aquest terreny té la 
classificació de sòl no urbanitzable, no inclòs dins el polígon 1 del Pla 
especial de Boscos de Montnegre i, per tant, no és subjecte obligat al 
pagament de les quotes urbanístiques que girarà, si s’escau, l’Ajuntament 
en el sistema de cooperació. 
 
Atès que en quant al reconeixement pel Pla especial de l’existència del 
camí que dóna accés a la finca, no procedeix l’al·legació tota vegada que 
tant la finca com el camí es troben fora de l’àmbit del Pla especial i que, 
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tanmateix, no es va formular cap al·legació al respecte durant la tramitació 
del planejament. 
 
Atès que es sol·licita que es regularitzi la situació de la seva edificació i de 
la propietat de la germana del senyor Alex Cuadros, emplaçades en sòl no 
urbanitzable per la qual cosa tindrà el tractament d’edificacions 
preexistents en sòl no urbanitzable segons allò establert a la legislació 
urbanística vigent. 
 
Atès que finalment sol·licita que en cas de desestimar-se l’al·legació, es 
retornin els impostos, taxes i contribucions especials que han pagat a 
aquest Ajuntament, de forma que cal fer constar que existeix nombrosa 
jurisprudència que separa i diferencia la matèria tributària de la 
urbanística. 

 
L’aprovació definitiva del canvi de modalitat ha de suposar la dissolució de la 
Junta de compensació perquè que aquesta entitat no està prevista en la 
modalitat de cooperació. 
 
S’ha notificat personalment a la Junta de compensació de Boscos de Montnegre 
l’aprovació inicial del canvi de modalitat d’actuació del polígon número 1 
delimitat al Pla especial de protecció i millora de Boscos de Montnegre. 
 
L’article 113.2 del Decret Legislatiu 1/2005 estableix en quant al procediment 
que l’aprovació inicial i la definitiva de la substitució de la modalitat d’actuació 
corresponen a l’Ajuntament. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 
17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Desestimar l’al·legació presentada per part del Sr. Àlex Cuadros i Andreu en 
nom i representació de la Sra. Maria Isabel Andreu Moreno, atesa  la classificació 
com a sòl no urbanitzable d’especial protecció del seu terreny i tenint presents 
els motius esgrimits. 
 
2. Aprovar definitivament el canvi de modalitat d’actuació del polígon número 1 
delimitat al Pla especial de protecció i millora de Boscos de Montnegre, per 
passar-lo de sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació al sistema 
de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, amb l’objectiu de procedir a la 
urbanització i reurbanització de l’àmbit, amb càrrec als propietaris, amb el 
benentès que s’ha d’inscriure la càrrega de la urbanització de les finques en el 
Registre de la propietat, fent constar que l’aprovació definitiva d’aquest canvi de 
modalitat suposa la dissolució de la Junta de compensació. 
 
3. Trametre el referit expedient a la Comissió territorial d’urbanisme de 
Barcelona perquè es doni per assabentada. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
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En aquest moment, per motius d’urgència familiar, el regidor Sr. Castaño 
abandona temporalment la sessió del Ple que es celebra. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
9. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DE LA UASU-19 “PUIG DE BELLVER” I DELS CARRERS 
JOAQUIM COSTA, CONSELL DE CENT, GERMANA REYES I AVINGUDA 
VERGE DEL PUIG. 
 
El Sr. alcalde explica que l’aprovació definitiva d’aquest projecte és una fita 
històrica, tal com ja es va comentar en el moment de l’acord inicial. De fet, és un 
plaer poder aprovar avui temes tan importants com el nou contracte per a la 
concessió del servei d’aigua, el canvi de sistema a Boscos del Montnegre i 
l’aprovació definitiva (si la majoria de regidors així ho considera) del projecte 
d’urbanització del turó de la Mare de Déu del Puig. En el seu moment ja es va 
explicar que inicialment la unitat d’actuació en sòl urbà número 19 (UASU-19) es 
regia pel sistema de cooperació des del Pla general d’ordenació de l’any 1997. 
Ara es porta al Ple l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització i en el 
següent punt de l’ordre del dia es proposa aprovar l’expedient per a la 
contractació d’aquestes mateixes obres, les quals, un cop executades, podran 
ser recepcionades per l’ajuntament i, per tant, passaran a formar part del sòl 
urbà ja consolidat del municipi. Estem molt satisfets, doncs, de poder tancar 
finalment el tema. 
  
Intervé el Sr. Capote i recorda que les obres que es proposa contractar en el 
següent punt de l’ordre del dia són la urbanització de la UASU-19 i dels carrers 
adjacents que, malgrat tractar-se de dos tipus de sòl diferenciats, es contracten 
conjuntament per qüestions pràctiques, com ja s’ha explicat en altres ocasions. 
Amb l’execució d’aquestes obres, el nucli urbà de Sant Celoni quedarà urbanitzat 
pràcticament en la seva totalitat. I celebro que els veïns dels carrers adjacents 
(que hauran de fer front al pagament de contribucions especials) podran gaudir 
de l’acord pactat entre els tres grups municipals, i s’estalviaran un 15% del cost 
de les obres. Per tot plegat, el nostre vot serà favorable. 
 
La Sra. Vinyets diu que els regidors de la CUP també hi votaran afirmativament. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació del projecte d’urbanització de la 
UASU-19 “Puig de Bellver” i dels carrers Joaquim Costa, Germana Reyes, Consell 
de Cent i avinguda Verge del Puig, d’aquest terme municipal. 
 
Aquest projecte va ser aprovat inicialment per resolució de l’Alcaldia de data 30 
de novembre de 2005 amb un pressupost de 3.146.076,48 € i el projecte de 
reparcel·lació de la UASU-19, redactats ambdós per Gesa SL. 
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L’anunci d’informació pública es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província 
número 75 de 29 de març de 2006 i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 12 d’abril de 2006, amb citació a les persones interessades. 
 
Per resolució de l’Alcaldia de data 10 d’abril de 2006 es va ampliar el termini 
d’informació pública fins el dia 18 de juliol de 2006, acord que va ser publicat al 
diari El Periódico de dates 13 i 14 d’abril de 2006 i al Butlletí Oficial de la 
Província número 94 de 20 d’abril de 2006. 
 
Durant el termini d’exposició pública es van presentar quatre al·legacions, per 
part del senyor Jordi Bosch Pérez, dels senyors Xavier Aymar Cortina i 
Montserrat Camps Antolínez, dels senyors M. Pilar Altés Machín i Miquel Amat 
Riera i del senyor Antonio Pérez Pérez més setanta-nou persones. 
 
Arrel de les reunions amb les comissions de veïns, l’Àrea d’Entorn va redactar 
una modificació del projecte d’urbanització amb un pressupost global de 
2.007.955,36 €, dels quals 1.479.351,96 € corresponen a la urbanització de la 
UASU-19 i els restants 528.603,4 € als carrers colindants i concretament en els 
accessos de l’ermita i instal·lacions dels dipòsits el pressupost és de 53.980,01 
€, en el sector A, a l’avinguda Verge del Puig el pressupost és de 74.688,85 €, 
en el sector B, a l’avinguda Verge del Puig el pressupost és de 87.891,85 €, en el 
sector C, al carrer Germana Reyes el pressupost és de 133.183,58 €, en el 
sector D al carrer Consell de Cent el pressupost és de 48.927,95 €, en el sector 
E al carrer Consell de Cent el pressupost és de 46.901,89 €, en el sector F al 
carrer Consell de Cent el pressupost és de 17.862,74 € i per últim en el sector G 
al carrer Joaquim Costa on el pressupost és de 65.166,55 €. 
 
Per resolució de 16 de novembre de 2007 l’Alcaldia va delegar en favor del Ple la 
competència per a la resolució de les al·legacions presentades al projecte 
d’urbanització de la UASU-19 i dels carrers adjacents així com per a l’aprovació 
del projecte modificat d’aquestes obres. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 22 de novembre de 2007 va estimar 
parcialment les al·legacions presentades i va aprovar inicialment la modificació 
del projecte d’urbanització de la UASU-19 “Puig de Bellver” i dels carrers 
adjacents Joaquim Costa, Germana Reyes, Consell de Cent i avinguda Verge del 
Puig amb un pressupost conjunt de 2.007.955,36 € dels quals 1.479.351,96 € 
corresponen a la urbanització de la UASU-19 i els restants 528.603,4 € als 
carrers colindants. 
 
L’anunci d’informació pública es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província 
número 295 de 10 de desembre de 2007 i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 5026 d’11 de desembre de 2007, amb citació a les persones 
interessades. 
 
A l’expedient consta certificat del secretari de la corporació del qual es desprèn 
que durant l’exposició pública de la modificació del projecte no s’ha presentat 
cap al·legació al respecte. 
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Es va sol·licitar a les empreses de subministrament Sorea SA, Fecsa-Endesa, Gas 
Natural SDG SA i Telefónica per tal que es pronunciessin sobre el projecte. 
 
Fecsa-Endesa en data 18 de desembre de 2007 i Gas Natural SDG SA el dia 8 de 
gener de 2008 han emès informes que no afecten la part tècnica del projecte. 
 
Arrel de les indicacions de Sorea SA en el seu escrit entrat en aquest Ajuntament 
el dia 16 de gener de 2007, s’ha modificat el plànol de la xarxa d’aigua (U09) per 
modificar la situació d’un hidrant previst a l’avinguda Verge del Puig, suprimir la 
indicació d’un hidrant existent al carrer Joan Rigual i modificar la indicació 
respecte la connexió amb la xarxa del Torrent del Virgili, que no té efecte en el 
pressupost. 
 
Telefónica el dia 22 de gener de 2008 demana la modificació de la xarxa 
principal de canalització per la racionalització d’aquesta en les seves connexions 
amb la resta de xarxa existent, el que ha donat lloc a la modificació del plànol de 
la xarxa de telefonia (U13), però que segons el tècnic municipal no té efecte a 
nivell de pressupost. 
 
El projecte d’urbanització es tramita de manera simultània amb la reparcel·lació 
econòmica de la UASU-19, en expedients separats, d’acord amb l’article 125.5 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
 
Atesos els articles 87.6 i 113.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, en relació a la tramitació del 
projecte. 
 
Atès que el referit projecte tècnic té la consideració d’obres ordinàries pel que fa 
als accessos de l’ermita i instal·lacions dels dipòsits i als sectors anomenats A, B, 
C, D, E, F, i G i li és d’aplicació l’article 234 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Atès que l’article 66.3 d) del mateix text legal i l’article 25.2 d) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, de bases de règim local atribueixen al municipi competències 
pròpies en parcs i jardins i pavimentació de vies públiques urbanes. 
 
Atès allò assenyalat a l’article 235 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat 
dels 16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar definitivament la modificació del projecte d’urbanització de la UASU-
19 “Puig de Bellver”, i dels carrers adjacents Joaquim Costa, Germana Reyes, 
Consell de Cent i avinguda Verge del Puig amb un pressupost conjunt de 
2.007.955,36 € dels quals 1.479.351,96 € corresponen a la urbanització de la 
UASU-19 i els restants 528.603,4 € als carrers colindants, amb la modificació 
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dels plànols de xarxa d’aigua (U09) i de xarxa de telefonia (U13) segons 
indicacions de les empreses de serveis. 

 
2. Traslladar còpia de l’expedient i del projecte d’urbanització a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a que emeti, si s’escau, el seu assabentat. 
 
 
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE 
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA UASU-19 “PUIG DE BELLVER” I DELS 
CARRERS JOAQUIM COSTA, CONSELL DE CENT, GERMANA REYES I 
AVINGUDA VERGE DEL PUIG. 
 
És previst que el Ple municipal hagi aprovat definitivament el projecte 
d’urbanització de la UASU-19 “Puig de Bellver” i dels carrers Joaquim Costa, 
Germana Reyes, Consell de Cent i avinguda Verge del Puig, amb un pressupost 
de 2.007.955,36 €, IVA inclòs. 
 
El projecte defineix les obres necessàries, d’acord amb la normativa vigent, per 
urbanitzar l’àmbit de la UASU-19 “Puig de Bellver” i els carrers adjacents 
esmentats.  
 
Es considera imprescindible l’execució de dites obres d’urbanització, de 
competència municipal, per aplicació de l’article 25.1 i 2 k) i n) de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, per portar a terme 
l’arranjament i condicionament de la urbanització dels vials, zones verdes i 
implantació dels serveis de la UASU-19 i del sector urbà adjacent, pendents 
d’urbanitzar. 
 
L’arranjament i condicionament ha de resoldre de manera adequada l’acabament 
de les infraestructures necessàries, proveir de tots els serveis i realitzar la previsió 
de la senyalització necessària. Les obres tenen com a objectiu l’acabament de la 
urbanització, eliminar les mancances actuals, millorar l’aspecte de la zona, 
adequar la funcionalitat de les infraestructures i la qualitat de vida dels veïns. 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics, per l’interventor i el secretari 
municipals, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació per a l’execució de les obres d’urbanització de la UASU-19 “Puig de 
Bellver” i dels carrers Joaquim Costa, Germana Reyes, Consell de Cent i 
avinguda Verge del Puig, i procedir a la seva exposició pública pel termini de vint 
dies, per tal que es puguin presentar reclamacions, prèvia publicació del 
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la Corporació. 
 
2. Aprovar l’expedient de contractació per a l’execució de les referides obres, pel 
procediment obert, mitjançant concurs. 
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3. Simultàniament, dins del termini d’exposició del Plec de clàusules 
administratives particulars, s’anunciarà la licitació en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si bé aquesta 
s’ajornarà en el supòsit que es presentin reclamacions contra el referit Plec de 
clàusules.  
 
4. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la 
efectivitat del present acord. 
 
 
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DEL PSC PER REVISAR I AGILITZAR LA PROMOCIÓ 
D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANT CELONI. 
 
Pren la paraula el Sr. Arenas i procedeix a llegir el text de la moció. 
 
A continuació el Sr. alcalde explica que, tal com ja ha anunciat a l’inici del Ple, el 
grup municipal de CiU també ha presentat una moció, per la via d’urgència, 
referida al tema de l’habitatge. Ho hem fet –diu- perquè entenem que la moció 
presentada pel grup municipal del PSC reflecteix una visió molt parcial de la 
problemàtica de l’habitatge. Entenem que quan ens referim a política 
d’habitatge, s’ha de parlar de força més coses que de la promoció d’immobles en 
dues parcel·les concretes (que, per altra banda, fa molt temps que són propietat 
de l’ajuntament i s’haurien pogut destinar abans a la construcció d’habitatge 
social). El text de la moció ens sembla, per tant, poc adient i, en qualsevol cas, 
podria haver estat aplicable al propi grup socialista quan governava. 
Posteriorment explicaré amb més detall la moció que presentem nosaltres, que 
reflecteix la línia en què estem treballant en aquest tema de l’habitatge. 
 
El Sr. Arenas considera que les mocions que es presenten al Ple han de proposar 
qüestions concretes i que es puguin realitzar, sempre en benefici dels veïns i 
veïnes de Sant Celoni i la Batllòria. I en el tema de l’habitatge creiem –diu- que 
és molt important concretar que es construeixi habitatge social sobre dues 
parcel·les determinades. Tot és començar... I si no es comença per petites 
coses, s’acaba per no fer res.   
 
El Sr. Bueno diu que, efectivament, tots estem d’acord que el tema de 
l’habitatge s’ha de tractar d’una forma més global. Però això no treu que 
considerem oportú –diu- proposar aquesta moció més focal per demanar que es 
revisi a l’alça el número d’habitatges que es poden construir sobre aquestes dues 
parcel·les municipals situades al sector Pla de Palau, atès l’augment creixent de 
la demanda d’habitatge social.  
 
El Sr. alcalde diu que el Sr. Bueno està repetint el que ja ha explicat el portaveu 
del seu grup, el Sr. Arenas. Les intervencions han de ser per fer aportacions 
noves o comentaris addicionals, no per repetir el que ja s’ha dit... 
 
El Sr. Bueno diu que simplement ha volgut defensar la postura del grup 
municipal del PSC a l’hora de presentar aquesta moció. Nosaltres –diu- hem 
deixat que vostè (referint-se al Sr. alcalde) comentés la moció presentada pel 
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seu grup, de la qual encara no s’ha votat la urgència. Per tant, tenim el dret a 
opinar i a defensar la nostra moció. Es tracta, ja que disposem d’aquestes dues 
parcel·les, de revisar la seva edificabilitat i d’agilitzar el màxim possible les 
noves promocions d’habitatge social, a través de cooperatives o algun tipus de 
fundació, com ja s’ha fet. Aquesta és la idea i la importància de la moció que 
presentem. 
 
La Sra. Vinyets pregunta si el grup municipal de CiU exposarà també ara el 
contingut de la seva moció, i des de la CUP es podran pronunciar respecte de les 
dues mocions. 
 
El Sr. alcalde respon que, des del punt de vista formal, correspon votar la 
urgència de la moció presentada per CiU al final dels punts continguts a la part 
dispositiva de l’ordre del dia i, de resultar aprovada aquesta urgència, procedir 
després a debatre el seu contingut. En tot cas, demana al Sr. secretari que ho 
aclareixi.      
 
El Sr. secretari diu que, en efecte, és correcte tal i com ho ha exposat el Sr. 
alcalde: les mocions d’urgència es presenten abans dels punts de control de 
l’equip de govern. Primer cal votar la seva urgència i, si s’escau, després els 
acords que s’hi proposen. 
 
La Sra. Vinyets diu que, així doncs, es pronunciarà ara sobre la moció 
presentada pel grup municipal del PSC. Des de la CUP –diu-, a diferència del 
grup municipal socialista, entenem que els problemes estructurals (com és el de 
l’habitatge) no es resolen a través de mocions que molt sovint només 
persegueixen el desgast polític dels altres grups municipals o aparèixer en els 
titulars de premsa. Nosaltres hem apostat sempre per no caure en les maneres 
de fer dels partits convencionals i, per tant, en coherència amb aquest principi 
no entrarem en debats en els que s’oblida el fons de la qüestió (en aquest cas el 
tema de l’habitatge) sinó que van encarats al tacticisme polític en benefici del 
propi grup municipal i no pas dels veïns i veïnes. La CUP està completament a 
favor del que proposa la moció: aprofitar al màxim aquestes dues parcel·les 
públiques del sector Pla de Palau per fer habitatge protegit, cosa que fins ara no 
sempre s’ha fet perquè moltes de les parcel·les de propietat municipal han estat 
venudes... També defensem executar una política integral d’habitatge, com 
veurem més endavant quan es presenti l’altra moció. Ara bé, entenem que de 
cap manera es pot portar al Ple, a través d’una moció, un tema tan estructural i 
de tanta transcendència, sinó que cal un estudi detallat a llarg termini. Per això, 
votarem en contra d’aquesta moció, malgrat estar-hi d’acord amb el seu fons. 
 
Pren de nou la paraula el Sr. Bueno i diu que de les paraules del Sr. alcalde i de 
la Sra. Vinyets sembla que es desprengui que el grup municipal socialista no ha 
promogut mai la construcció de vivendes de protecció oficial en aquest municipi, 
i ens oblidem que els 60 habitatges que estan a punt d’ocupar-se s’han construït 
per iniciativa del partit socialista. Voldríem que això quedés palès... D’altra 
banda, estem d’acord que el tema de l’habitatge té un caràcter global i s’ha de 
tractar de forma conjuntural, però també és veritat que no podem paralitzar la 
construcció de nous habitatges socials i que hem d’atendre les demandes dels 
nostres veïns i veïnes. Per això hem presentat aquesta moció. 
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La Sra. Vinyets diu que, de cap manera s’ha paralitzat, la construcció d’habitatge 
social a Sant Celoni. En els darrers Plens s’ha aprovat el Registre únic de 
sol·licitants d’habitatge de protecció oficial, s’ha aprovat un Reglament per 
determinar la condició d’habitatges desocupats (que em sembla que no té cap 
altre municipi de Catalunya) i s’està treballant a nivell tècnic i jurídic en la 
constitució d’una empresa pública per a la construcció d’habitatge social. Parlar, 
doncs, de paràlisi em sembla fora de lloc. Jo no he dit en cap moment que des 
del govern anterior no es construís habitatge social, però entenc que en 18 anys 
se n’ha construït ben poc, sincerament... D’altra banda, també cal recordar que 
s’han venut parcel·les municipals per valor de 3 milions d’euros aproximadament 
en les que es podia haver construït habitatge social. 
 
Intervé de nou el Sr. alcalde per dir que en el tema de l’habitatge, si es vol tenir 
concreció en qüestions molt puntuals, es pot perdre la visió global del què ha de 
ser una política real d’habitatge. Des de l’equip de govern no estem d’acord amb 
la moció presentada pel grup municipal del PSC perquè entenem que té un 
marcat contingut polític i perquè pretén aprofitar el context del Ple. També 
creiem, com ja he comentat, que el govern anterior podia haver construït 
habitatge social sobre aquestes parcel·les si hagués tingut voluntat de fer-ho, ja 
que l’ajuntament disposa d’aquests terrenys des de fa força anys. No deixa de 
sorprendre que el grup municipal socialista vingui ara amb aquestes preses... El 
Sr. Bueno ha comentat que si algú ha fet habitatge protegit a Sant Celoni ha 
estat el grup socialista. Però no hem d’oblidar que nosaltres governem només 
des de fa 7 mesos, quan vosaltres heu estat governant durant 18 anys. I en tant 
de temps les vostres actuacions en política d’habitatge social han estat molt 
minses, si tenim en compte tots els plans parcials que s’han aprovat en els 
darrers anys i el creixement territorial del nucli urbà de Sant Celoni. També 
sembla que el Sr. Bueno hagi oblidat que en la darrera legislatura el grup 
municipal del PSC no governava sol. Suposo, i vull creure, que els altres grups 
municipals (ERC i ICV) alguna cosa van aportar... De fet, crec que era el regidor 
d’ERC, el Sr. Ramon Segarra, qui portava el tema de l’habitatge. Per tant, en 
qualsevol cas, segurament la seva aportació i el seu esforç hauran tingut 
quelcom a veure amb el resultat final dels habitatges socials que en aquests 
moments estan a punt de ser adjudicats, uns de lloguer i uns altres de compra. 
Nosaltres –conclou el Sr. alcalde- no compartim aquesta visió focal en el tema de 
l’habitatge ni l’oportunisme polític demostrat pel grup municipal del PSC, per 
tant, el nostre vot serà en contra de la moció presentada.  
 
Després d’aquestes intervencions, es transcriu a continuació el text de la moció 
presentada pel grup municipal del PSC, que resulta desestimada per 9 vots en 
contra de les senyores Lechuga, Costa i Vinyets i dels senyors Deulofeu, 
Cuminal, Mas, Negre, Perapoch i Ventura, i 7 vots a favor de les senyores 
Miracle i de la Encarnación i dels senyors Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega:  
 
 
Transcripció del text de la moció: 
 
<< Una de les necessitats bàsiques de la nostra societat és l’accés a l’habitatge. 
Per aquesta finalitat el grup municipal socialista aposta per continuar impulsant 
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polítiques que garanteixin del dret constitucional de l’accés a un habitatge digne, 
tot potenciant la creació d’habitatge social i la implantació de mesures 
contundents com la creació de la borsa d’habitatge de lloguer. Per això, a l’abril 
de 2007 es va posar en marxa l’Oficina Local d’Habitatge, i podem comptar ja 
amb l’adjudicació i propera ocupació de 60 habitatges socials de lloguer i de 
compra properament. 
 
Tant el Govern central com el Govern de la Generalitat han fomentat, 
incrementat i agilitzat els processos de construcció i adjudicació d’habitatges 
socials per satisfer les necessitats col·lectives d’accessibilitat a l’habitatge. 
L’Administració Local, com administració més propera al ciutadà, ha de treballar 
en la mateixa direcció. 
 
Davant de situacions de dificultats econòmiques, els poders públics hem d’unir 
esforços en la construcció d’infraestructures, d’equipaments i d’habitatges per 
afavorir l’ocupació en el sector de la construcció i mantenir un equilibri social i 
econòmic. 
 
Davant de la posada en marxa del registre de sol·licituds d’habitatge de 
protecció oficial i tenint ja coneixement en les darreres promocions de les 
demandes de veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria al respecte, i després de 
més de 7 mesos de paràlisi per part de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
El grup municipal socialista de Sant Celoni sol·licita:  
 
1. Que es revisi urgentment a l’alça el nombre d’habitatges, d’acord amb els 
paràmetres legals establerts en matèria d’habitatge social, dels dos solars de 
vivenda plurifamiliar corresponents a les parcel·les A-9-2 i A-15-2 del sector Pla 
de Palau que inicialment era una promoció de 23 habitatges socials. 
 
2. Que es realitzi en les parcel·les abans esmentades de forma urgent, la 
promoció d’habitatge oficial de compra i/o de lloguer corresponent per part 
d’alguns agents socials com cooperatives, fundacions, administracions... per no 
aturar la iniciativa de continuïtat de construcció i realització d’habitatge social 
d’aquest Ajuntament i donar ràpidament i de forma eficient resposta a les 
demandes de molts ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. 
 
3. Que es tingui per presentada en temps i forma i sigui entrada en tràmit 
d’aprovació en el Ple del dia 11 de febrer de 2008.>> 
  
 
12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ CONJUNTA SOBRE L’IMPULS 
DEL PROGRAMARI LLIURE AL MUNICIPI DE SANT CELONI. 
 
El Sr. alcalde recorda que a l’inici del Ple el Sr. Pere Blanché, en nom de la 
Secció local d’ERC, ha intervingut per exposar els motius de la presentació 
d’aquesta moció. Des de l’equip de govern –diu- hem trasllat el text de la moció 
als grups municipals del PSC i de la CUP per intentar consensuar-la. En principi,  
estem tots d’acord en presentar una moció conjunta de recolzament al 
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programari lliure. Potser seria bo fer-ne una lectura per tal de tothom tingués 
coneixement del text que es proposa. 
 
El Sr. secretari procedeix a llegir el text de la moció consensuada.  
 
El Sr. alcalde diu que la intenció del grup municipal de CiU és votar a favor de la 
proposta, malgrat que, per la pròpia experiència dels ordinadors que funcionen 
amb programari lliure i en opinió dels informàtics municipals, el 
desenvolupament del programari lliure no sempre és una qüestió senzilla. És 
evident que té una sèrie d’avantatges clarament reconeguts, però a vegades 
també té inconvenients de compatibilitat amb programes informàtics específics 
de gestió municipal. Serà important, doncs, fer primer un estudi tècnic i 
econòmic per a la implementació progressiva del programari lliure al nostre 
ajuntament. 
 
El Sr. Arenas diu que el seu grup es posiciona a favor de la moció conjunta, de la 
mateixa manera que hagués votat també a favor de la moció que es va 
presentar inicialment per la Secció local d’ERC, perquè creiem que a la llarga l’ús 
del programari lliure serà un estalvi econòmic per a l’ajuntament (i per als veïns 
i veïnes del municipi) pel fet de no haver de pagar llicències, malgrat alguns 
problemes que es puguin produir en la seva implementació.  
 
El Sr. Ventura indica que des de la CUP també votaran favorablement la moció 
conjunta perquè estem a favor –diu- del desenvolupament i de la promoció del 
programari lliure. Però després de llegir el text del manifest del qual es proposa 
l’adhesió, hem de dir que ens ha sorprès que un dels paràgrafs diu textualment 
“i ho demanem perquè no volem que la nostra administració estigui subjecte als 
dictats de les multinacionals”. Si hem de ser coherents amb aquesta idea, 
tampoc no hauríem d’estar sotmesos als dictats de les multinacionals pel que fa, 
per exemple, a la gestió dels residus o de l’aigua, que avui hem portat al Ple...    
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
L’ajuntament de Sant Celoni considera important sensibilitzar les Administracions 
Públiques i el conjunt de la societat sobre la importància i els efectes positius 
que té dur a terme una política d'ús d'aplicacions de programari lliure en les 
tecnologies de la informació, i de la importància de preservar els drets civils dels 
ciutadans en el món digital. 
 
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis 
Públics estableix, entre els seus principis generals, el principi de neutralitat 
tecnològica i d’adaptabilitat al progrés de les tècniques i sistemes de 
comunicacions electròniques, garantint la independència en l’elecció de les 
alternatives tecnològiques pels ciutadans i per les Administracions Públiques. 
 
Per tot això, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Adherir l’Ajuntament de Sant Celoni al manifest a favor del programari lliure i 
formats oberts als municipis a través de la web http://lliure.eu/manifest_2007 
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2. Estudiar la viabilitat, tant tècnica com econòmica, d’anar aplicant l’ús de 
programari lliure a l’ajuntament de Sant Celoni, impulsant aquelles actuacions 
que fomentin la seva implantació en el funcionament ordinari de l’Administració, 
amb l’objectiu de donar compliment al principi de neutralitat tecnològica de les 
comunicacions electròniques. 

 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
A continuació el Sr. alcalde anuncia que, com ja s’ha dit, abans de passar als 
punts de control de l’equip de govern municipal, es posarà a consideració del Ple 
una moció presentada pel grup municipal de CiU per una política global en 
matèria d’habitatge, de la qual caldrà votar en primer lloc la seva urgència.  
 
El Sr. Arenas diu que el grup municipal del PSC es posicionarà en contra de la 
urgència per considerar que un tema tan important com és la política en matèria 
d’habitatge no es pot presentar per aprovar a través d’una moció per la via 
d’urgència (nosaltres hem presentat només una moció per aprovar un aspecte 
molt concret). 
 
La Sra. Vinyets diu que el seu grup votarà a favor de la urgència perquè això 
permetrà que el tema es discuteixi. 
 
Així, doncs, per 9 vots a favor de les senyores Lechuga, Costa i Vinyets i dels 
senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch i Ventura, i 7 vots en contra 
de les senyores Miracle i de la Encarnación i dels senyors Arenas, Capote, Bueno, 
Casado i Vega, queda aprovada la urgència de sotmetre a consideració del Ple 
la moció presentada pel grup municipal de CiU. 
 
Es transcriu a continuació el contingut de la moció, amb detall de les 
intervencions i del resultat de la votació. 

 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER REALITZAR UNA 
POLÍTICA GLOBAL D’HABITATGE 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde per fer una exposició del contingut de la moció. El 
nostre grup –diu- ha votat en contra de la moció presentada pel grup socialista 
per considerar que representada una visió molt focal del problema de l’habitatge. 
I, per contrapartida, nosaltres presentem ara una moció per definir les línies 
estratègiques bàsiques que pretén seguir l’actual equip de govern en política 
d’habitatge. L’accés a l’habitatge és reconegut per tothom com un dels 
problemes socials del moment, i entenc que és una prioritat compartida per tots 
els grups polítics municipals. Per donar-hi una solució real, cal fer una política 
d’habitatge global. Per això, estem impulsant una sèrie d’eines que tenen com a 
objectiu dinamitzar el mercat de lloguer, optimitzar l’ocupació dels habitatges 
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desocupats, promocionar el manteniment i la rehabilitació d’habitatges i 
fomentar l’accés assequible a l’habitatge. Entre les actuacions que estem fent 
destacaríem: 
 

• La incorporació del servei de Borsa jove d’habitatge a Sant Celoni (fins 
ara el servei de Borsa d’habitatge només permetia optar a la xarxa de 
mediació per al lloguer social, però no en el cas dels joves). Des de 
primers d’any s’ha assolit un acord per poder prestar el servei de Borsa 
jove d’habitatge al nostre municipi, que tindrà una sèrie de conseqüències 
positives per a la gent jove.  

 
• La difusió mitjançant díptics, el web municipal i “L’informatiu” del servei 

de Borsa local d’habitatge per impulsar el seu ús. Actualment es 
produeixen més de 100 consultes mensuals en temes d’habitatge.  

 
• L’aprovació del Reglament per determinar la condició d’habitatges 

desocupats que, com s’ha dit, som l’únic municipi català que en disposa (i 
que ha generat l’interès d’altres administracions per conèixer i,  
probablement, col·laborar des del punt de vista jurídic per afinar l’encaix 
d’aquest reglament).  

 
• Estem treballant en la creació d’una empresa pública d’habitatge per 

promoure des del propi ajuntament la construcció d’habitatge social i la 
rehabilitació d’habitatges desocupats. 

 
• Hem sol·licitat oficialment per a Sant Celoni una Oficina local d’habitatge 

(caldria aclarir que Sant Celoni no disposa actualment d’aquesta oficina, 
sinó d’una Borsa d’habitatge). En aquests moments al Vallès Oriental 
només tenen Oficina local d’habitatge Granollers i Mollet. Per aconseguir 
tenir-ne una també a Sant Celoni (per al Baix Montseny) hem mantingut 
una entrevista amb la secretària general d’habitatge, la Sra. Carme Trilla. 
Des d’aquesta oficina podrem, per exemple, tramitar els ajuts per a la 
rehabilitació d’habitatges.  

 
• Respecte de les dues parcel·les del sector Pla de Plau referides en la 

moció del grup socialista, els serveis tècnics municipals estan treballant 
des de fa un parell de mesos en la possibilitat de fer-ne ús de cara a la 
promoció d’habitatge social i aquest mes probablement es signarà un 
acord amb la Diputació de Barcelona per a la redacció d’un estudi sobre la 
seva viabilitat. 

 
En definitiva, aquestes són algunes de les accions que estem duent a terme en 
política d’habitatge en els seus diferents aspectes: habitatge de lloguer, 
rehabilitació d’habitatges, habitatges per a gent jove i col·lectius amb dificultats, 
etc. Entenem que aquesta línia de treball coherent i global donarà bons resultats 
en els propers anys i permetrà que Sant Celoni disposi d’un parc important 
d’habitatge social adaptat a les necessitats. 
 
A continuació el Sr. alcalde procedeix a llegir la part dispositiva de la moció. 
 



 41

Pren la paraula la Sra. Vinyets i diu que, pel mateix motiu que des de la CUP han 
votat en contra de la moció presentada pel grup municipal socialista, també 
votaran en contra d’aquesta moció. Considerem –diu- que els problemes 
estructurals (com és el de l’habitatge) no s’han de resoldre mitjançant la 
presentació de mocions. Entenem que no és així com s’ha de treballar i veiem 
que la presentació d’aquest tipus de mocions obeeix únicament a interessos 
partidistes. Repetim que estem d’acord amb el fons de les dues mocions, però no 
creiem que sigui el més convenient per als interessos globals dels veïns i veïnes 
de Sant Celoni tractar el tema de l’habitatge a través de la presentació de 
mocions (i menys si es fan per la via d’urgència), com si la tàctica fos “moció 
contra moció”... Per això, en aquest cas, també hi votarem en contra. 
 
El Sr. alcalde diu que, en principi, podria compartir part de les reflexions de la 
Sra. Vinyets, però quan un grup polític presenta una moció sobre un tema tan 
sensible com és el de l’habitatge, votar-hi en contra ens deixa molt mal gust de 
boca, i més quan des de l’equip de govern estem treballant intensament en la 
política d’habitatge. Quan veiem que un altre grup municipal fa un ús partidista i 
demagògic d’aquest tema, d’alguna manera ens veiem en l’obligació de 
presentar una moció per explicitar quina és la política d’habitatge que l’equip de 
govern està duent a terme. Per tant, no estic a favor de les “mocions contra 
mocions” ni d’aquest joc polític en el que estem participant en aquests moments; 
no m’hi sento còmode, però també entenc que no podem simplement votar en 
contra de la promoció d’habitatge en unes parcel·les determinades sense donar 
una explicació del que estem fent com equip de govern. I, en aquest cas, no hi 
havia altra manera de fer-ho que presentant una moció alternativa. 
 
Pren la paraula el Sr. Arenas per exposar el posicionament del seu grup davant 
d’aquesta moció. Vull separar –diu- dos aspectes: la forma com s’ha presentat 
aquesta moció i el seu contingut. Pel que fa a la forma, estem totalment en 
contra de com s’ha presentat. Primer, perquè, com s’ha dit, és una moció que es 
presenta per contrarestar la que hem presentat nosaltres (tot i que la nostra es 
referia només a un àmbit molt concret). Segon, pel poc temps que hem tingut 
per valorar-la (se’ns ha donat just abans de començar el Ple). Entenem que no 
es pot actuar amb aquesta urgència en un tema tan important com és el de 
l’habitatge. D’altra banda, estem a favor del seu contingut. No farem, però, 
demagògia podent sumar-nos al vot negatiu de la CUP (amb la qual cosa us 
deixaríem en minoria). Per responsabilitat, votarem a favor de la moció, tot i 
estar en contra de les formes com s’ha presentat. 
 
El Sr. Ventura observa que el grup municipal socialista ha votat en contra de 
presentar aquesta moció per la via d’urgència, però ara vota a favor del seu 
contingut. 
 
El Sr. Arenas diu que això no és incompatible: una cosa és el tempo en que s’ha 
presentat la moció i l’altra és el seu contingut.  
 
El Sr. Ventura indica que en un dels darrers Plens el propi grup municipal del 
PSC va presentar una moció d’urgència, just abans de començar la sessió, sobre 
la modificació del ROM (amb un extens dossier de més de 20 pàgines). I se’ns 
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demanava que en deu minuts prenguéssim una decisió al respecte. Seria bo 
recordar-ho... 
 
El Sr. Arenas diu que, de cap manera, no vol polemitzar. Senzillament –diu- no 
estem d’acord amb la forma com s’ha presentat aquesta moció perquè no veiem 
que quedi prou justificada la seva urgència. Però pel que fa al seu contingut, el 
text reflecteix en bona part el que nosaltres defensem en política d’habitatge i no  
ens hi podem posicionar en contra. Però això no és incompatible amb el fet que 
votem en contra de la urgència de la moció. 
  
El Sr. alcalde conclou dient que, tot i la puntualització sobre la urgència de la 
moció, és bo que el grup municipal del PSC valori com a positiva la política 
d’habitatge que està duent a terme l’equip de govern. Hi estem dedicant molts 
esforços –diu- i és important saber que allò que s’està treballant en matèria 
d’habitatge és compartit pels tres grups municipals, independentment del 
posicionament tàctic de cadascú pel que fa a les formes. Penso que hem d’anar 
tots junts a l’hora de buscar solucions a un problema com aquest que afecta 
moltes persones, i que presenta moltes dificultats. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
L’accés a l’habitatge és un dels principals problemes del nostre país provocat per 
l’increment constant dels preus del mercat immobiliari. El problema no se 
soluciona d’avui per demà però des de l’àmbit local, conjuntament amb la resta 
d’Administracions Públiques, s’ha de buscar bones solucions, variades i 
innovadores, adaptades a les característiques i necessitats de cada municipi. 
Amb aquest objectiu, l’ajuntament de Sant Celoni s’està dotant de nous 
instruments per a l’impuls d’una política integral d’habitatge. 
 
És una prioritat per a aquest equip de Govern realitzar una política global 
d’habitatge que permeti incidir en el dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge 
digne i adequat. 
 
L’ajuntament de Sant Celoni està impulsant un conjunt d’eines que són 
necessàries per gestionar la realització de nou habitatge social, com el registre 
únic de sol·licitants d’habitatge, i en els pròxims mesos en vindran d’altres que 
han de permetre orientar les fórmules per incidir en: 
 

o La dinamització del mercat de lloguer 
o L’optimització de l’ocupació del parc vacant 
o La promoció del manteniment i la rehabilitació 
o El foment de l’accés assequible a l’habitatge 

 
En els últims anys hi ha hagut un dèficit clar de planificació global en política 
d’habitatge a Sant Celoni, que s’ha de superar en els pròxims anys. Un exemple 
és la posada en funcionament de la Borsa d’Habitatge el mes d’abril del 2007 
amb només la meitat dels serveis que ofereixen les Borses d’Habitatge, a causa 
de no tenir el conveni signat amb Generalitat per donar el servei de Borsa Jove 
d’Habitatge.   
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En només uns mesos de govern s’han aconseguit avenços significatius en 
l’estructuració d’una política global d’habitatge, com per exemple: 
 

• La incorporació del Servei de Borsa Jove d’Habitatge durant el mes de 
gener de 2008. Fins ara només podien optar als ajuts de la Xarxa de 
Mediació per al lloguer social, incrementant per tant les possibilitats 
d’ajuts, crèdits i assegurances. 

• S’ha editat un díptic de la Borsa Local d’Habitatge per impulsar-ne el seu 
ús. S’està consolidant una mitjana superior a 100 consultes mensuals 
sobre habitatge i la tramitació de diversos ajuts. 

• S’ha aprovat el Reglament sobre habitatges desocupats. 
• L’ajuntament de Sant Celoni està treballant en la creació d’una empresa 

pública com a eina de la gestió de la política pública d’habitatge. Entre els 
objectius d’aquesta empresa hi haurà: 1) La construcció i promoció 
d’habitatges de promoció social i en règim de protecció oficial. 2) 
Adquisició de terrenys i la seva urbanització. 3) Fomentar la política de 
rehabilitació. 4) Les operacions annexes, necessàries i conseqüents per a 
la prestació dels serveis abans esmentats. 

• S’estan elaborant els documents per tenir una Oficina Local d’Habitatge a 
Sant Celoni, que ha de permetre, entre d’altres aspectes, tramitar les 
ajudes a la rehabilitació. 

 
És necessari sumar esforços amb d’altres Administracions Públiques i treballar 
conjuntament en les polítiques d’habitatge. 
 
Per tot això, per 14 vots a favor de les senyores Lechuga, Costa, Miracle i de la 
Encarnación i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, Arenas, 
Capote, Bueno, Casado i Vega i amb 2 vots en contra de la senyora Vinyets i del 
senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Ratificar la prioritat de l’acció de govern en la realització d’una política global 
d’habitatge que permeti incidir en el dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge 
digne i adequat. 
 
2. Impulsar les següents actuacions, durant aquest any 2008, que assentin les 
bases per a la realització d’una política integral d’habitatge a Sant Celoni: 
 

a) Continuar publicitant la Borsa Local d’habitatge com a punt d’informació 
únic en matèria d’habitatge i potenciar les seves actuacions per gestionar 
pisos desocupats, potenciar la posada al mercat de pisos de lloguer, 
simplificar la intermediació i tramitacions, etc. 

 
b) Impulsar les actuacions de la Borsa de Lloguer Jove, que ha iniciat les 

seves actuacions des del gener de 2008. 
 

c) Articular mesures i polítiques públiques per dinamitzar el mercat de 
lloguer i per fomentar que hi entrin els pisos desocupats. En aquest 
sentit, s’establirà un Pla de captació d’habitatges dins el servei de Borsa 
d’Habitatge. 
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d) Impulsar la firma del conveni amb la Generalitat per tenir una Oficina 
Local d’Habitatge que permeti complementar els serveis de la Borsa 
d’Habitatge 

 
e) Estudiar la viabilitat de les promocions de nou habitatge social a Sant 

Celoni a través del conveni de col·laboració a firmar amb la Diputació de 
Barcelona al llarg d’aquest mes. 

 
f) Continuar els tràmits, tant administratius com mercantils, per a la creació 

d’una empresa pública que impulsi les polítiques d’habitatge. 
 

g) Analitzar continuadament la demanda potencial d’habitatge social a través 
del Registre únic de sol·licitants i l’estudi de preus per zones de Sant 
Celoni. 

 
h) Redactar un reglament de rehabilitació al municipi de Sant Celoni. 

 
i) Iniciar una taula local d’habitatge que inclogui tots els agents implicats. 

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

 
 Una carta de la Sra. Marina Garcia Soler, cap del Gabinet de Presidència 

del Parlament de Catalunya, acusant recepció de l’escrit de data 28 de 
setembre de 2007, relatiu a la moció presentada per la CUP i aprovada 
pel Ple municipal per exigir la fi del bloqueig polític i econòmic a Palestina. 

 
 Una carta de la Sra. Anna Hernández Bonancia, presidenta delegada de 

l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de 
Barcelona, acompanyant el llibre “Història de les carreteres del territori de 
Barcelona” de la investigadora Sra. Teresa Navas. 

 
 Una carta de la directora del Servei d’Atenció Primària Granollers - Mollet 

del Vallès informant de les activitats específiques, orientades a la 
prevenció per a la salut, que l’ICS realitza amb motiu del dia mundial 
sense tabac.  

 
 Un escrit del Servei de Formació Local de la Diputació de Barcelona 

demanant la participació del nostre ajuntament per consensuar un nou 
Pla Agrupat de l’Administració Local, juntament amb la Diputació de 
Barcelona, la Confederació de Sindicats Independents de Funcionaris, la 
Federació de Serveis i Administracions Públiques de CCOO de Catalunya i 
la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya. 
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 Un escrit del cap del Servei Territorial de Cooperació Local, Sr. Víctor 
Gurri, trametent la Resolució del director general d’Administració Local de 
la Generalitat de Catalunya aprovant el canvi de destí de la subvenció de 
50.000 € atorgada pel PUOSC per a l’actuació anomenada “Urbanització 
del carrer Breda de La Batllòria”. 

 
 Una carta de la cap del Gabinet del Conseller d’Agricultura, Alimentació i 

Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, Sra. Mònica Lafuente, agraint 
en nom del Conseller, la invitació per presidir l’acte d’inauguració de 
l’Agromercat de Sant Celoni. 

 
 Un escrit del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 

de Catalunya, convidant l’Ajuntament a assistir a les reunions 
informatives per a la redacció dels Plans de gestió de conca i la creació 
dels futurs Consells de conca. 

 
 Un carta del director general d’ACESA, Sr. Josep Lluís Giménez Sevilla, 

explicant els aspectes més destacables de les obres d’ampliació i millora 
de l’autopista AP-7. 

 
 Una carta del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

acompanyant un exemplar de la Memòria 2006 del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM). 

 
 Una carta del President del Senat, Sr. Javier Rojo García, acusant 

recepció de la notificació de l’acord del Ple municipal, de 30 d’octubre de 
2007, en relació amb la millora del servei de Rodalies de Renfe. 

 
 Una carta del Consorci Hospitalari de Catalunya acompanyant el 

programa del nou cicle de presentacions tècniques 2007-2008. 
 

 Una carta del director corporatiu de Relacions Institucionals d’Abertis 
Infraestructuras SA, Sr. Sergi Loughney, informant de la seva recent 
incorporació a l’empresa. 

 
 Un escrit de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera informant del 

trasllat de les oficines municipals a la masia Can Rahull, mentre durin les 
obres de reforma de la Casa Consistorial. 

 
 Una carta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 

Generalitat de Catalunya, Sr. Joaquim Nadal i Farreras, acompanyant un 
llibre de recull dels 10 anys de l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità). 
 

 
14. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I 
PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE 
NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2007 I GENER DE 2008. 
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Es dóna compte al Ple municipal de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la 
regidora de Seguretat Ciutadana en els mesos de novembre i desembre de 2007 
i gener de 2008, i la Corporació se’n dóna per assabentada: 
 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DEL MES DE NOVEMBRE DE 2007 
 

3 Aprovar les despeses de nòmina del mes octubre i l’assignació a polítics i regidors 
5 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
5 Altes al padró municipal d’habitants 
5 Incoar expedient de constrenyiment per deute a la Junta de Compensació Boscos 

del Montnegre 
5 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
5 Contractar un peó per cobrir una substitució temporal 
5 Contractar un tècnic mig per aplicar el Pla especial d’accessibilitat a la via pública 
5 Contractar un tècnic auxiliar com a monitor de les activitats extraescolars del Pla 

educatiu d’entorn  
5 Baixes del padró municipal d’habitants 
5 Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública 
6 Desestimar una sol·licitud de reserva de via pública 
6 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
6 Concedir una llicència d’activitats classificades 
6 Concedir llicència administrativa per tinença d’animals potencialment perillosos 
6 Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública 
7 Altes al padró municipal d’habitants 
7 Incoar expedient de constrenyiment per deute a la Junta de Compensació Boscos 

del Montnegre 
7 Baixa del padró municipal d’habitants 
7 Autoritzar la segregació i acceptar la cessió de terreny a l’av. Verge del Puig 29 
7 Autoritzar la segregació i acceptar la cessió de terreny a l’av. Verge del Puig 23 
7 Aprovar el pressupost estimatiu de la Festa Major de Sant Martí 
7 Acordar el cobrament als firaires per a la instal·lació d’atraccions a la Festa Major 
7 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
7 Acceptar la renúncia i arxivar l’expedient d’aprovació del projecte de reparcel·lació 

de la UASU-19 elaborat per GESA SL 
8 Baixa del padró municipal d’habitants 
8 Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal 
8 Aprovar la llista de sol·licituds d’altes i baixes del padró municipal d’habitants 

corresponent al mes d’octubre 
8 Aprovar la certificació 1 de les obres d’urbanització del c/ Mn. Jacint Verdaguer 
8 Aprovar la certificació 1 de les obres d’actuació 2007 al CEIP Josep Pallerola, fase 2 
8 Aprovar la certificació 2 de les obres d’actuació 2007 al CEIP Josep Pallerola, fase 1 
8 Contractar un tècnic mig per a treball comunitari amb la gent gran 
8 Acceptar la renúncia a una llicència d’activitats 
8 Aprovar la liquidació del segon trimestre de 2007 presentada per SOREA SA  
8 Aprovar els contractes de publicitat d’establiments de l’emissora de ràdio municipal 
8 Aprovar la despesa per a la contractació de la revisió anual dels detectors de fum 
8 Aprovar la despesa per al subministrament de 3000 caixes d’arxiu 
8 Concedir una subvenció a l’Associació d’empresaris turístics del Montseny 
9 Altes al padró municipal d’habitants 
9 Baixa del padró municipal d’habitants 
9 Baixa del padró municipal d’habitants  
9 Baixa del padró municipal d’habitants  
9 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats el mes d’octubre a l’Escola de música 
9 Facilitar l’accés d’un particular a un expedient de llicència d’obres majors 
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9 Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’ajuntament 
9 Autoritzar la instal·lació d’una parada al mercat setmanal 
9 Autoritzar la instal·lació d’una parada al mercat setmanal 
9 Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança d’un vehicle 
9 Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança d’un vehicle 
9 Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança d’un vehicle 
9 Aprovar la despesa pel manteniment de la central receptora d’alarmes 
9 Aprovar la despesa pels treballs de pintura a la biblioteca municipal 
13 Baixa del padró municipal d’habitants 
13 Baixa del padró municipal d’habitants  
13 Baixa del padró municipal d’habitants 
13 Baixa del padró municipal d’habitants  
13 Contractar un tècnic mig per substituir temporalment una treballadora municipal 
13 Denegar una llicència de primera ocupació 
13 Retornar un dipòsit urbanístic 
13 Concedir una llicència de primera ocupació 
13 Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’ajuntament 
13 Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’ajuntament 
13 Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’ajuntament 
13 Notificar el tràmit d’audiència en un expedient per possible responsabilitat 

patrimonial de l’ajuntament  
14 Prendre coneixement de l’informe de la Intervenció relatiu als ingressos pels 

cursos i tallers de l’àmbit de Joventut 
14 Prendre coneixement de l’informe de la Intervenció relatiu a la gestió de despeses i 

ingressos de l’àrea de Comunitat 
14 Donar de baixa la liquidació corresponent a una ocupació de la via pública 
14 Aprovar la certificació 1 de les obres d’accessibilitat al casal de la gent gran 
14 Aprovar la certificació 1 de les obres de construcció de l’escola bressol municipal 
14 Aprovar la certificació 2 de les obres de rehabilitació del safareig de la Batllòria 
14 Contractar un tècnic auxiliar per a les activitats extraescolars del Pla educatiu 

d’entorn 
14 Concedir informació sobra el nombre d’habitants del municipi 
14 Concedir llicència d’obres menors per a construcció d’una piscina 
14 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal  
14 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
14 Notificar el tràmit d’audiència en un expedient per possible responsabilitat 

patrimonial de l’ajuntament 
14 Prendre coneixement de l’informe de la Intervenció relatiu a la gestió econòmica 

d’una sortida cultural 
14 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers del mes d’octubre 
15 Prendre coneixement de l’informe de la Intervenció relatiu als ingressos pels 

cursos de l’àmbit de Joventut 
15 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
15 Baixa del padró municipal d’habitants 
15 Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil  
15 Contractar un administratiu per tasques de recolzament a l’àmbit d’Informàtica 
15 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris d’un nínxol del cementiri municipal 
15  Facilitar a un particular les dades d’un expedient de canvi de nom d’una activitat   
15 Atorgar una subvenció a la Junta de compensació Can Coll 
15 Declarar deserta la licitació d’unes obres d’enllumenat públic 
15 Facilitar a un particular còpia d’un expedient d’obres majors 
15 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
15 Canvi de delegació de competència per a l’aprovació de projectes d’obra previstos 

al pressupost municipal 
16 Altes al padró municipal d’habitants 
16 Estimar parcialment la sol·licitud d’un aparcament per a persones amb disminució 



 48

16 Contractar un tècnic mig per a realitzar tasques de polítiques d’igualtat 
16 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
16 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
16 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
16 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
16 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
16 Concedir una llicència administrativa per la tinença d’animals potencialment 

perillosos 
16 Aprovar inicialment la modificació del projecte de canalització d’aigües residuals al 

polígon Cementiri 1, sector 10 
16 Aprovar una transferència de crèdits entre partides del pressupost de 2007 
16 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal  
16 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
16 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
16 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
19 Retornar un dipòsit urbanístic i un dipòsit per gestió de runes 
19 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà  
19 Declarar una bicicleta com a residu sòlid urbà 
19 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà 
19 Aprovar la despesa pels treballs de control de la població d’estornells 
20 Baixa del padró municipal d’habitants 
20 Baixa del padró municipal d’habitants 
20  Prendre coneixement de l’informe de la Intervenció sobre la gestió econòmica de 

les entrades de la Festa Major 
20 Concedir una llicència d’obres menors 
20 Trametre al grup municipal del PSC una còpia de diversos documents sol·licitats 
21 Donar de baixa una partida del pressupost de 2006 pendent de cobrament  
21 Aprovar la certificació 2 de les obres de construcció de l’Escola bressol municipal 
21 Sol·licitar una comissió de serveis per al secretari municipal 
21 Aprovar la contractació del lloguer d’una pista de patinatge sobre gel 
21 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris d’un nínxol del cementiri municipal 
21 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
21 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
21 Acceptar la renúncia a una llicència de primera ocupació d’habitatge 
21 Trametre al PSC documentació relativa a les beques de l’Escola d’adults i de 

l’Escola de música 
21 Aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic 
21 Autoritzar una reserva de la via pública 
21 Autoritzar una reserva de la via pública 
21 Autoritzar una pròrroga per reserva de la via pública 
21 Aprovar la despesa de subministrament de 20 il·lustracions per al projecte 

“Diagnosi dels usos del sòl de la Vall de Sant Martí de Montnegre i Vilardell” 
22 Facilitar a l’ADIF les dades d’un expedient de reparcel·lació  
22 Concedir llicència d’obres a ENDESA per a l’adequació d’una línia elèctrica aèria  
22 Aprovar definitivament els acords d’imposició i ordenació de contribucions 

especials per les obres d’enllumenat públic de diversos carrers del nucli urbà 
22 Concedir llicència d’obres menors per a la col·locació d’un ascensor 
22 Incoar expedient per esbrinar la possible responsabilitat patrimonial de 

l’ajuntament 
22 Aprovar la despesa per a l’adquisició d’un ordinador per a l’OAC de la Batllòria 
23 Altes al padró municipal d’habitants  
23 Aprovar el projecte de vianalització de la Carretera Vella de la Batllòria 
23 Concedir llicència d’obres a ENDESA  
23 Prendre coneixement de l’informe de la Intervenció sobre beques atorgades per 

l’Àrea de Comunitat 
23 Atorgar gratificacions al personal laboral i funcionari de l’ajuntament 
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23 Concedir una llicència d’obres menors 
23 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
23 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
23 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
23 Atorgar un complement de productivitat al personal laboral i funcionari de 

l’ajuntament 
23 Aprovar la llista d’aspirants admesos en la selecció d’un/a auxiliar administratiu 

per a l’Àrea Entorn 
26 Concedir llicència municipal d’obres a ENDESA 
26 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
26 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
26 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
26 Concedir una llicència d’obres a TELEFONICA SA 
27 Aprovar les bases per a la provisió de quatre places d’auxiliar administratiu 
27 Aprovar les bases per a la provisió d’una plaça de peó de jardineria 
27 Acceptar una subvenció de la Diputació pel pagament d’un préstec del Programa 

de crèdit local 
27 Baixa del padró municipal d’habitants 
27 Baixa del padró municipal d’habitants 
27 Aprovar la certificació 1 de les obres d’enllumenat públic del c/Sant Josep i altres 
27 Aprovar les bases per a la provisió d’una plaça de treballadora social 
27 Aprovar la despesa per la nòmina de novembre de regidors i personal 
28 Aprovar les bases per a la provisió d’una plaça d’oficial de jardineria 
28 Aprovar les bases per a la provisió d’una plaça d’oficial de paleta 
28 Aprovar les bases per a la provisió d’una plaça de peó d’esports 
28 Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola de música de novembre de 2007 
28 Aprovar una relació de factures i una relació de pagaments en concepte de 

bestreta de caixa 
29 Aprovar una relació de factures  
29 Incoar expedient per a la revisió de resolucions referents a la concessió de drets 

funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
29 Declarar la caducitat d’una sol·licitud de llicència municipal d’obres 
29 Concedir llicència de primera ocupació d’un habitatge 
29 Retornar un dipòsit urbanístic  
29 Retornar un dipòsit urbanístic  
29 Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació de la via pública amb motiu de la Fira 

de novembre 
30 Altes al padró municipal d’habitants 
30 Atorgar ajudes socials a diversos alumnes de les escoles de Sant Celoni 
30 Baixa del padró municipal d’habitants 
30 Autoritzar altes i baixes del padró municipal d’habitants 
30 Contractar una professora per al Centre de formació d’adults Baix Montseny 
30 Contractar un tècnic superior per cobrir una substitució temporal  
30 Contractar un tècnic mig com a agent d’ocupació i desenvolupament local 
30 Aprovar una factura per despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals 
30 Concedir una bonificació en la taxa d’escombraries a diversos ciutadans 
30 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
30 Concedir llicència de primera ocupació d’un habitatge 
30 Aprovar una factura per despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals 
30 Aprovar una factura per despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals 
30 Aprovar una factura per despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals 
30 Aprovar una factura per despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals 
30 Aprovar una factura per despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals 
30 Aprovar una factura per despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals 
30 Suspendre el pagament de la liquidació provisional per treballs de neteja de 

parcel·les 
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30 Denegar l’aprovació del projecte de connexió provisional del sector P-10 Cementiri 
amb la carretera C-35 

30 Prendre coneixement de l’informe de la Intervenció relatiu als ingressos obtinguts 
en la venda de carnets d’alberguistes 

30 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DE LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA DEL MES 
DE NOVEMBRE DE 2007 
 

5 Estimar Resolució Sr. Alberto Diez Iturricastillo 
5 Estimar Resolució Sr. Amancio Pino Tirado 
5 Desestimar Resolució Sr. Andreu Garriga Arenas 
5 Estimar Resolució Sr. Antonio Caro Ribalta 
5 Estimar Resolució Sr. Antonio Puig Vilardebó 
5 Estimar Resolució Sr. Antonio Velasco Hortigosa 
5 Desestimar Resolució Sra. Conchita de Barrena Sarobe 
5 Desestimar Resolució Sra. Encarnación Cáceres Marín 
5 Estimar Resolució Sr. Francesc Xavier Martínez Martínez 
5 Desestimar Resolució Sr. Francisco Javier Agustí Isern 
5 Desestimar Resolució Sr. Francisco Javier Gómez Burgos 
5 Desestimar Resolució Sr. Jordi Vila Masclans 
5 Desestimar Resolució Sr. José Alberto Mesanza Ganzabal 
5 Estimar Resolució Sr. Jose Antonio Torres Matamoros 
5 Estimar Resolució Sra. Josefina Quimera Vilamanya 
5 Desestimar Resolució Sr. Josep Plana Jiménez 
5 Desestimar Resolució Sr. Juan Carlos Nogales Pillco 
5 Estimar Resolució Sra. Leyla Peinado Reina 
5 Desestimar Resolució Sr. Luis Ruiz Martínez 
5 Desestimar Resolució Sra. M. Celia de Andrés Castro 
5 Desestimar Resolució Sra. Maria del Mar Barea Méndez 
5 Desestimar Resolució Sra. Maria Jose Carbonell Carazo 
5 Desestimar Resolució Sr. Miguel Venteo Fernández 
5 Estimar Resolució Sra. Natàlia Expósito Puig 
5 Desestimar Resolució Sra. Pilar Berney Pujol 
5 Estimar Resolució Sr. Rafael Garcia Venteo 
5 Desestimar Resolució Sr. Raimundo Haro Mañas 
5 Estimar Resolució empresa Serralleria Casacuberta 
5 Estimar Resolució Sra. Sílvia Reche Masegosa 
5 Estimar Resolució Sra. Sílvia Serra Luengo 
9 Desestimar Resolució Sra. Carmen Valderas Jordán 
9 Desestimar Resolució Sra. Concepción Taberner Martínez 
9 Desestimar Resolució Sr. José Antonio Nieto Viedma 
9 Estimar Resolució Sra. M. Clara Clanchet Genis 
19 Resolució número 0037/2007 incoant zona blava 
19 Resolució 0038/2007 incoant expedients 9990 
19 Resolució sancionadora número 0039/2007 

 
 

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2007 
 

1 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
2 Desestimar un recurs de reposició contra una denegació de bonificació de l’IBI 
3 Atorgar una llicència municipal d’abocament  
3 Aprovar la certificació 1 de les obres d’urbanització de l’espai comprès entre el c/ 

Mossèn Jacint Verdaguer i el talús del ferrocarril 
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3 Aprovar la certificació 1 de les obres de restauració de la xemeneia de Can Pàmies 
3 Concedir subvencions sobre l’IBIa titulars de família nombrosa 
4 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
4 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
4 Concedir una llicència de primera ocupació habitatge  
4 Desestimar un recurs de reposició contra una denegació de bonificació de la taxa 

d’escombraries 
4 Notificar el tràmit d’audiència en un expedient per possible responsabilitat 

patrimonial de l’ajuntament 
4 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
5 Aprovar les bases de la convocatòria plaça d’una plaça d’administratiu/va 
5 Contractar una tècnica auxiliar per substitució d’una treballadora de la biblioteca 
5 Adequació de les mesures correctores en una llicència municipal d’activitats  
5 Facilitar a un particular còpia de la sol·licitud de llicència per construir una tanca  
5 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
5 Concedir una llicència municipal a ENDESA 
5 Facilitar a un particular còpia del plànol de zonificació del Torrent del Virgili 
5 Concedir una llicència d’obres a TELEFONICA SA 
5 Aprovar la despesa pel muntatge d’una exposició fotogràfica al mercat municipal 
5 Aprovar la despesa per realitzar dos informes - valoració de dues finques 
5 Aprovar la despesa per l’adquisició de rajoles de xocolata dels lots de Nadal 
5 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
7 Altes al padró municipal d’habitants 
10 Denegar la concessió d’una bonificació de la taxa d’escombraries  
10 Aprovar la certificació 1 de les obres d’arranjament de l’àmbit de la Força 
10 Aprovar la certificació 2 de les obres d’instal·lació d’un ascensor al Casal d’avis 
10 Aprovar la certificació 3 de la obres del Pla d’actuació al CEIP J. Pallerola, 1a fase 
10 Aprovar la devolució del dipòsit dels equips participants en el torneig de futbol Sala  
10 Aprovar la relacions de valors de les propostes de fallits tramesos per l’ORGT 
10 Aprovar els contractes de publicitat de comerços de la ràdio municipal  
10 Aprovar despesa per contractació activitats teatre del Pla Educatiu d’Entorn 
10 Aprovar la despesa per realitzar el curs de monitor de les activitats de lleure  
10 Aprovar la despesa per la instal·lació de xarxa informàtica a l’emissora municipal 

de ràdio 
11 Baixa del padró municipal d’habitants  
11 Baixa del padró municipal d’habitants  
11 Declarar l’arxiu d’un expedient de sol·licitud de llicència d’activitats 
11 Aprovar la despesa per l’emissió d’un informe de reclassificació de Les Ferreries 
11 Aprovar la despesa per treballs a la coberta del camp de futbol de la Batllòria 
12 Baixa del padró municipal d’habitants  
12 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
12 Aprovar el pressupost de la Festa Major d’hivern de la Batllòria 
12 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
12 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
12 Aprovar la despesa per realitzar el curs d’intervenció amb adolescents i joves amb 

situació de risc 
12 Aprovar la despesa per treballs d’impressió dels programes Festes d’hivern 
12 Aprovar la despesa per instal·lar una tanca metàl·lica al carrer les Valls 
13 Aprovar la despesa per l’assegurança a tot risc de la pista de patinatge 
13 Aprovar la certificació 3 de les obres de construcció de l’Escola bressol municipal 
13 Aprovar la certificació 3 de les obres de rehabilitació del safareig de la Batllòria 
13  Denunciar el contracte de consultoria i assistència tècnica del “El tritó del Baix 

Montseny” 
13 Concedir una llicència d’obres menors 
13 Requerir informe tècnic a l’Àrea d’Entorn sobre possible responsabilitat patrimonial 

de l’ajuntament 
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13 Estimar una reclamació per responsabilitat patrimonial de l’ajuntament 
14 Alta al padró municipal d’habitants 
14 Baixa del padró municipal d’habitants 
14 Contractar un oficial 2a per a tasques d’arranjament de zones urbanitzades  
14 Contractar una auxiliar administrativa per a tasques d’atenció a l’Àrea d’Entorn 
14 Contractar un tècnic mig per a tasques manteniment de parcs i jardins 
14 Contractar una auxiliar de suport a la biblioteca l’Escorxador 
14 Facilitar a un particular còpia d’una llicència d’obres majors  
14 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
14 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
14 Retornar un dipòsit urbanístic i un dipòsit per gestió de runes 
14 Aprovar la despesa per subministrament de caramels en la cavalcada de Reis 
17 Contractar un peó per donar servei a les instal·lacions esportives municipals 
17 Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació de la UASU-19 Puig de Bellver 
17 Aprovar les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic mig de cultura  
17 Aprovar les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic mig de cultura  
17 Baixa del padró municipal d’habitants 
17 Declarar la caducitat d’una llicència d’activitats 
17 Contractar una auxiliar administrativa per a la Secretaria municipal 
17 Contractar una auxiliar administrativa per a la recepció la Rectoria Vella 
17 Contractar un peó per donar suport al CEIP Montnegre de la Batllòria 
17 Contractar un tècnic superior per a la redacció de projectes a l’Àrea d’Entorn 
17 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
17 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
17 Aixecar l’ordre de suspensió d’un expedient de llicència d‘obres menors 
17 Concedir una llicència d’obres menors per condicionar un local 
17 Ampliar la quantitat d’un dipòsit a termini amb Caixa Laietana 
17 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
17 Aprovar la declaració de relació de valors tramesa per l’ORGT 
17 Incoar expedient per determinar una possible infracció de l’Ordenança reguladora 

de la tinença d’animals 
17 Aprovar liquidació de la taxa per tancament de carrers de novembre de 2007 
17 Aprovar liquidació de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic de novembre 2007 
17 Desestimar un recurs de reposició contra una resolució de l’Alcaldia 
17 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
18 Contractar un tècnic superior per donar suport tècnic a l’Àrea d’Entorn 
18 Concedir una llicència municipal d’obres a ENDESA  
18 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
18 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
18 Concedir una llicència d’activitats classificades  
18 Aprovar el pressupost estimatiu de la Festa de Cap d’Any  
18 Aprovar el pressupost estimatiu de les Festes de Nadal i Reis 
18 Denegar una petició de possible responsabilitat patrimonial de l’ajuntament 
19 Concedir una llicència d’obres menors 
19 Autoritzar l’ampliació d’horari d’un bar musical per les festes de Nadal i Cap d’Any 
19 Autoritzar l’ampliació d’horari d’un bar musical per les festes de Nadal i Cap d’Any 
19 Autoritzar l’ampliació d’horari d’un bar musical per les festes de Nadal i Cap d’Any 
19 Autoritzar l’ampliació d’horari d’un bar musical per les festes de Nadal i Cap d’Any 
19 Autoritzar l’ampliació d’horari d’una discoteca per les festes de Nadal i Cap d’Any 
19 Baixa del padró municipal d’habitants  
19 Atorgar una subvenció a la Junta de Compensació Boscos del Montnegre per a 

despeses d’enllumenat 
19 Aprovar la certificació 12 de les obres d’urbanització de les UASU 48,57 i 58 
19 Concedir gratificacions al personal laboral i funcionari, desembre 2007 
19 Arxivar un expedient per connexió d’aigües pluvials a la xarxa de clavegueram 
19 Concedir una llicència d’obres menors 
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19 Adjudicar el contracte de serveis per a l’organització del Parc de Nadal 
19 Concedir un complement de productivitat al personal laboral i funcionari 
20 Contractar un peó per a tasques de suport implantació d’enllumenat públic 
20 Prendre coneixement de l’informe d’Economia sobre la gestió econòmica dels 

cursos de l’Escola d’adults 
20 Prendre coneixement de l’informe d’Economia sobre la gestió econòmica de les 

entrades de la Festa Major de Sant Martí 
20 Aprovar la concessió d’una paga d’assistència al personal de l’Ajuntament 
20 Aprovar la transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del 

pressupost de 2007 
20 Estimar la sol·licitud d’una plaça d’aparcament reservat  
20 Aprovar la transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del 

pressupost de 2007 
21 Altes al padró municipal d’habitants  
21 Aprovar la despesa per a la contractació de l’assegurança d’un vehicle  
21 Aprovar la despesa per a la renovació de l’assegurança d’un vehicle 
21 Baixa del padró municipal d’habitants 
21 Baixa del padró municipal d’habitants 
21 Aprovar les quotes de l’Escola de música del mes de desembre de 2007 
21 Aprovar la certificació 2 de les obres de restauració de la xemeneia de Can Pàmies 
21 Aprovar la despesa per al pagament de la nòmina de treballadors i regidors  
21 Sol·licitar la inclusió de diverses actuacions en el marc del PUOSC 2008-2012 
21 Acceptar una subvenció del PUOSC per al finançament  de la urbanització del 

carrer Breda de la Batllòria 
21 Aprovar una relació de factures i una relació de pagaments  
21 Aprovar la despesa per al subministrament d’un grup electrògen de protecció civil 
21 Aprovar la despesa per al subministrament d’impresos de nòmines  
21 Acceptar la justificació d’una subvenció atorgada l’any 2006 a l’escola Cor de Maria 
21 Aprovar la despesa per subministrament d’un SAI per Protecció Civil 
21 Atorgar una subvenció a l’escola Cor de Maria  
27 Altes al padró municipal d’habitants 
27 Acceptar sol·licituds d’alta al padró municipal d’habitants 
27 Baixa del padró municipal d’habitants 
27 Baixa del padró municipal d’habitants 
27 Baixa del padró municipal d’habitants 
27 Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions de Gas Natural SDG SA 
27 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà 
28 Aprovar la despesa per al subministrament de 25 aparca-bicicletes en espais 

públics 
28 Aprovar la despesa per contractar una assegurança per al Pla educatiu d’entorn 
28 Aprovar la despesa per subministrament de 35 bancs  
28 Aprovar la despesa per contractar un treball de redacció topogràfica 
28 Aprovar la despesa per la redacció d’un estudi d’optimització del transport públic 
28 Aprovar la despesa per al subministrament d’una fotocopiadora per a la biblioteca 
28 Aprovar la concessió d’una subvenció per al Pla de dinamització comercial 2007 
28 Aprovar la despesa per al subministrament d’una destructora de documents  
28 Aprovar la despesa per a la instal·lació de jocs infantils al CEIP Pallerola 
28 Aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Fons Català de Cooperació al 

desenvolupament 
28 Aprovar la justificació de l’aportació de quota de soci per al finançament de 

projectes comuns  
28 Aprovar la despesa per al subministrament de làmpades de semàfor  
28 Aprovar la despesa per al subministrament de sabates per a la Policia Local 
28 Aprovar la despesa per al subministrament d’un control de presència per a RRHH 
28 Aprovar una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament 
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28 Aprovar una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 

28 Atorgar una subvenció a la Fundació Josep Comaposada  
28 Aprovar una despesa per al subministrament de 100 cadires de fusta i 10 taules 
31 Altes al padró municipal d’habitants 
31 Donar de baixa de la comptabilitat obligacions de l’exercici econòmic de 2003 
31 Aprovar la depesa per a la correcció del llibre “Toponímia i onomàstica” 
31 Generar crèdit a diverses partides de l’estat de despeses del pressupost 2007 
31 Aprovar el reconeixement de drets de preu públic per activitats per a la gent gran 
31 Aprovar una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament 
 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DE LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA DEL MES 
DE DESEMBRE DE 2007 
 

3 Resolució número 0040/2007 incoant zona blava  
3 Resolució 0041/2007 incoant expedients 9990  
3 Resolució sancionadora número. 0042/2007  
18 Resolució número. 0043/2007 incoant zona blavap  
18 Resolució sancionadora número 0044/2007  

 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DEL MES DE GENER DE 2008 
 

2 Facilitar a un particular còpia d’una llicència municipal d’obres  
2 Aprovar la despesa per contractar el Servei d’animació sociocultural a la biblioteca 
2 Baixa al padró municipal d’habitants 
2 Contractar un tècnic mig pel servei de tutoria del Pla de transició al treball 
2 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
2 Aprovar el preu públic de les activitats del Parc de Nadal 
2 Concedir a un particular un nou termini per presentar el projecte de reparcel·lació 

del sector P-12 
2 Prorrogar per al 2008 el pressupost de l’exercici de 2007 
3 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
3 Baixa del padró municipal d’habitants 
3 Baixes del padró municipal d’habitants 
4 Acceptar la renúncia a una llicència municipal d’activitats 
4 Facilitar a un particular còpia d’una llicència municipal d’activitats  
4 Alta al padró municipal d’habitants 
4 Baixa del padró municipal d’habitants  
4 Contractar un tècnic auxiliar pels tallers d’estudi assistit del Pla educatiu d’Entorn 
7 Concedir una llicència municipal d’obres a ENDESA 
7 Denegar una llicència municipal d’obres a un particular  
7 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
7 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
7 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
7 Acceptar la renúncia a una llicència municipal d’activitats 
7 Aprovar la despesa pel servei d’urgència del Pla Neucat 
8 Aprovar la concessió de bonificacions de la taxa d’escombraries  
8 Aprovar una aportació econòmica a l’Associació Catalana de Municipis 
8 Baixa del padró municipal d’habitants  
8 Anul·lar una la liquidació per tancament de carrers 
8 Concedir una llicència municipal d’obres a ENDESA 
8 Concedir una llicència municipal d’obres a ENDESA 
8 Adjudicar el contracte d’obres per la reforma de l’enllumenat públic dels carrers 
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Pau Casals, Joaquim Sagnier, Esteve Mogas i Santiago Rusiñol 
8 Denegar la bonificació de la taxa d’escombraries a diversos sol·licitants 
8 Aprovar els contractes de publicitat a l’emissora municipal Punt 7 Ràdio 
8 Contractar un tècnic auxiliar per gestionar projectes culturals 
8 Concedir una llicència municipal d’obres a TELEFONICA 
9 Prendre coneixement de l’informe d’Intervenció sobre els ingressos obtinguts pels 

cursos de guitarra i teatre de desembre de 2007 
9 Contractar una auxiliar administrativa per a l’àrea d’Economia 
9 Concedir una reducció de jornada a una treballadora municipal  
9 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà 
9 Acceptar la renúncia a una llicència municipal d’activitats 
9 Prendre coneixement de l’informe d’Intervenció sobre els ingressos obtinguts pel 

lloguer d’instal·lacions esportives en els mesos de juliol a octubre de 2007 
10 Atorgar un permís per abocament d’aigües 
10 Baixes del padró municipal d’habitants 
10 Facilitar a un particular còpia dels plànols d’un habitatge 
10 Sol·licitar al Registre de la propietat la inscripció d’unes finques cedides a 

l’ajuntament  
10 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
10 Declarar aprovada la modificació del Reglament regulador del Centre municipal 

d’esports “Sot de les granotes” 
10 Declarar aprovada la modificació del Reglament regulador del Centre municipal 

d’expressió – Escola de música 
10 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
10 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà 
10 Trametre al grup del PSC còpia de diversos documents registrats d’entrada 
10 Prendre coneixement de l’informe d’Intervenció relatiu a la gestió econòmica de la 

sortida a Manresa 
11 Alta al padró municipal d’habitants 
11 Facilitar a un particular còpia d’un projecte d’instal·lacions elèctriques 
11 Estimar un recurs de reposició contra el cobrament de diversos rebuts de l’Impost 

sobre vehicles de tracció mecànica  
11 Aprovar la modificació del contracte d’obres 1a fase Pla d’actuació CEIP J. Pallerola 
11 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà 
11 Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència 
11 Aprovar la despesa per al subministrament de cable de coure per a torres 

d’enllumenat al camp de futbol de la Batllòria 
14 Concedir una llicència municipal d’entrada de vehicles   
14 Concedir una llicència municipal d’entrada de vehicles   
14 Concedir una llicència municipal d’entrada de vehicles   
14 Concedir una llicència municipal d’entrada de vehicles   
14 Concedir una llicència municipal d’entrada de vehicles   
14 Concedir una llicència municipal d’entrada de vehicles   
14 Concedir una reducció d’un terç de la jornada laboral a una treballadora municipal 
14 Retornar un dipòsit urbanístic i un dipòsit per gestió de runes 
14 Incoar expedient per possible responsabilitat patrimonial de l’ajuntament 
14 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà 
14 Baixa del padró municipal d’habitants 
14 Baixa del padró municipal d’habitants 
15 Baixa del padró municipal d’habitants 
15 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
16 Delegar a un regidor la competència per resoldre les sol·licituds de bonificació de 

l’IBI  
16 Aprovar la factura per despeses de la depuradora del mes d’octubre de 2007  
16 Aprovar la factura per despeses de la depuradora del mes de novembre de 2007  
16 Aprovar la factura per despeses de la depuradora del mes de desembre de 2007  
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16 Atorgar una subvenció a la Junta de compensació Boscos del Montnegre 
16 Atorgar una subvenció a la Junta de compensació Can Coll 
16 Autoritzar l’amortització anticipada d’un crèdit concedit a la Caixa de Catalunya 
16 Concedir subvencions de l’IBI en concepte de família nombrosa 
16 Concedir subvencions de l’IBI en concepte de família nombrosa 
16 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
16 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
16 Aprovar la factura per despeses de la depuradora de l’exercici 2007 
16 Aprovar la factura per despeses de la depuradora de l’exercici 2007 
16 Aprovar la factura per despeses de la depuradora de l’exercici 2007 
16 Aprovar la pròrroga del contracte de gestió del servei “Xec Servei” 
16 Aprovar la  despesa per les activitats de teatre del Pla Educatiu d’Entorn 
16 Aprovar la despesa per la impressió dels llibrets de la Programació a l’Ateneu 2008 
16 Aprovar la despesa per la redacció de l’Ordenança municipal reguladora de la 

contaminació acústica 
16 Aprovar la despesa per la redacció de l’Ordenança municipal reguladora de la 

incidència de les olors al municipi 
16 Aprovar la despesa per la instal·lació d’una pilona retràctil al carrer Sant Pere 
17 Comunicar la correcció de la documentació aportada en un expedient d’instal·lació 

d’un obrador xarcuteria  
17 Aprovar definitivament el Registre de sol·licituds d’habitatge de protecció oficial 
17 Contractar un administratiu per a la gestió de projectes esportius 
17 Excloure una relació de vehicles del padró de l’Impost de vehicles de tracció 

mecànica de l’any 2008 per insolvència dels deutors 
17 Concedir una llicència municipal d’entrada de vehicles   
17 Concedir una llicència municipal d’entrada de vehicles   
17 Concedir una llicència municipal d’entrada de vehicles   
17 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
17 Renunciar a una subvenció de la Direcció general de Participació Ciutadana 
18 Facilitar a un particular còpia dels plànols d’una la llicència d’activitats 
18 Comunicar a un particular la correcció de la documentació aportada en un 

expedient d’activitats 
18 Aprovar el compte de gestió recaptatòria de les multes de circulació 
18 Concedir una llicència municipal d’entrada de vehicles 
21 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
21 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
21 Concedir una llicència municipal d’entrada de vehicles   
21 Concedir una llicència municipal d’activitats classificades 
21 Concedir una llicència municipal d’activitats classificades 
21 Dictar una instrucció interna per a la gestió del padró municipal d’habitants 
21 Notificar el tràmit d’audiència en un expedient per possible responsabilitat 

patrimonial de l’ajuntament 
21 Notificar el tràmit d’audiència en un expedient per possible responsabilitat 

patrimonial de l’ajuntament 
22 Contractar una tècnica superior per a redacció i control d’instruments de 

planejament urbanístic 
22 Contractar un tècnic mig per a tasques d’adequació de llicències urbanístiques al 

planejament 
22 Desestimar les al·legacions formulades contra l’atorgament d’una llicència 

d’activitat 
22 Concedir una llicència municipal d’activitats classificades  
22 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
22 Concedir una llicència municipal d’obres a TELEFONICA 
23 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música de gener de 2008 
23 Aprovar la certificació 3 de les obres d’enllumenat del camp de futbol de la 

Batllòria 
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23 Aprovar una factura de despeses de l’estació depuradora, exercici 2007 
23 Autoritzar una reserva de la via pública 
23 Autoritzar una reserva de la via pública  
23 Autoritzar una reserva de la via pública  
23 Autoritzar una reserva de la via pública  
23 Autoritzar una reserva de la via pública  
23 Autoritzar una reserva de la via pública  
23 Autoritzar una reserva de la via pública  
23 Aprovar la despesa per a la contractació dels treballs de reproducció del projecte 

de construcció de l’Escola bressol municipal 
23 Aprovar la despesa per a la contractació de treballs de redacció del projecte 

d’arranjament de l’accés de vianants a l’estació de Gualba 
24 Denegar una llicència d’obres a la urbanització de Cal Batlle 
24 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal de Sant Celoni 
24 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal de Sant Celoni 
24 Aprovar el preu públic per la participació en els actes del Carnestoltes 
24 Facilitar a una comunitat de propietaris còpia del projecte tècnic de l’edifici  
24 Concedir al personal laboral i funcionari gratificacions en la nòmina de gener 2008 
24 Concedir al personal funcionari i laboral un complement de productivitat 
24 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers, desembre 2007 
24 Considerar justificada una subvenció atorgada a la Creu Roja  
24 Considerar justificada una subvenció atorgada a Trup de Nassos 
24 Aprovar la concessió d’una subvenció per al Pla de dinamització comercial 
25 Facilitar a un particular còpia del recurs de reposició presentat per ADIF contra el  

projecte de reparcel·lació del polígon 1 de Sant Celoni 
25 Concedir una subvenció per al pagament de l’IBI a titulars de família nombrosa 
25 Aprovar les factures de l’estació depuradora, exercici de 2007 
25 Aprovar la despesa pel subministrament d’embotits pel sopar popular del Carnaval 
25 Aprovar la despesa per al muntatge de grades per al Ball de Gitanes 
28 Prendre coneixement de l’informe d’Intervenció relatiu als ingressos obtinguts per 

les activitats físiques per a la gent gran  
28 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
28 Prendre coneixement de l’informe d’Intervenció relatiu a la gestió econòmica de la 

pista de patinatge a la plaça de la vila 
29 Contractar una auxiliar administrativa de suport administratiu a salut pública 
29 Contractar un tècnic mig per substituir la reducció de jornada d’un treballador 

municipal 
29 Facilitar a un particular còpia dels plànols de construcció d’un edifici 
29 Interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució per la que es 

denega la compensació de beneficis fiscals als ajuntaments per les autopistes 
29 Aixecar l’ordre de suspensió d’una llicència municipal d’obres menors 
29 Facilitar a un particular còpia de la memòria descriptiva del projecte de terrassa 

d’un bar musical 
29 Aprovar la llista d’admesos i exclosos en la selecció temporal d’una treballadora 

social 
30 Atorgar ajudes socials a diversos alumnes de les escoles de Sant Celoni  
30 Facilitar a un particular l’accés als plànols d’un expedient d’obres majors 
30 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA 
30 Aprovar la liquidació de la UBASP del Baix Montseny per a la contractació de 

treballadores familiars 
30 Aprovar la relació de factures F/2007/17 en concepte de bestreta de caixa 
30 Aprovar la relació de factures F/2007/18  
30 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal 
30 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal 
30 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’incendi de l’escola Montnegre 
30 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança de l’estació de vigilància atmosfèrica 
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30 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’incendi de l’escola Puigdollers 
30 Aprovar la despesa per treballs de reparació d’un vehicle municipal  
30 Aprovar la despesa per al lloguer d’equips de so per a les festes de Carnaval 
30 Aprovar la despesa per al subministrament de taules i cadires per a esdeveniments 

populars 
31 Incoar expedient per al restabliment de les condicions de salubritat d’un immoble  
31 Concedir una llicència municipal d’entrada de vehicles   
31 Concedir una llicència municipal d’entrada de vehicles   
31 Aprovar la llista d’admesos i excloses en la selecció temporal d’una d’auxiliar 

administratiu per a l’Àrea d’Entorn 
31 Estimar una sol·licitud per donar de baixa un habitatge de la taxa d’escombraries  
31 Aprovar la despesa per realitzar una estudi geotècnic del solar destinat a la 

construcció del CEIP Soler de Vilardell 
 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DE LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA DEL MES 
DE GENER DE 2008 
 

3 Resolució incoació zona blava 
3 Resolució incoació 9990 
3 Resolució proposta sanció 
15 Resolució incoació zona blava 
15 Resolució incoació 9990 
15 Resolució proposta sanció 
18 Estimar resolució Sra. Ana Carmona Fuentes 
18 Desestimar resolució Sra. Ana Rovira Morales 
18 Desestimar resolució Sr. Antonio Romero Martínez 
18 Desestimar resolució Sra. Encarnación Arroyo Alonso 
18 Desestimar resolució Sr. Joan A. Miralpeix Solà 
18 Desestimar resolució Sr. Josep Busquets Cruells 
18 Desestimar resolució Sr. Josep Mayoral Ginesta 
18 Desestimar resolució Sr. Juan Francisco Lázaro Cabanillas 
18 Desestimar resolució Sr. Lluís Villegas Pascual 
18 Desestimar resolució Sr. Manuel Fuente Tost 
18 Desestimar resolució Sra. Marta Allepuz Gómez 
18 Desestimar resolució Sr. Pedro Campeny Esclusa 
18 Desestimar resolució Sra. Rosa Sánchez Laínez 
18 Desestimar resolució Sra. Zuzana Leskova 
28 Resolució incoació zona blava 
28 Resolució incoació 9990 
28 Resolució proposta sanció 

 
 
15. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE NOVEMBRE I 
DESEMBRE DE 2007 I GENER DE 2008. 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions urgents de 
diferent personal realitzades durant els mesos de novembre, desembre de 2007 i 
gener de 2008. 
  
Atès que durant el mes de novembre de 2007 s'ha procedit a la contractació del 
següent personal:  
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- Un peó per substituir un treballador municipal mentre duri el seu període 
d’incapacitat transitòria per malaltia. 

- Un tècnic mig per a l’aplicació del Pla especial d’accessibilitat a la via pública. 
- Una monitora per a les activitats extraescolars del Pla Educatiu d’Entorn per al 

curs 2007-2008. 
- Un tècnic mig per atendre el treball comunitari amb la gent gran i la tasca que 

genera la Llei de dependència. 
- Un tècnic mig per substituir una treballadora municipal mentre duri el seu 

període d’incapacitat transitòria per malaltia. 
- Una monitora per les activitats extraescolars del Pla Educatiu d’Entorn per al 

curs 2007-2008. 
- Un administratiu per a la instal·lació i el manteniment de la connexió amb fibra 

òptica dels edificis municipals. 
- Una professora per al Centre de Formació d’Adults Baix Montseny. 
- Un tècnic superior per substituir una treballadora municipal mentre duri el seu 

període d’incapacitat transitòria per maternitat.  
- Un tècnic mig per realitzar tasques d’agent d’ocupació i desenvolupament local. 
 
Atès que durant el mes de desembre de 2007 s'ha procedit a la contractació del 
següent personal:  
 
- Un tècnic auxiliar de biblioteca per la substitució d’una treballadora municipal 

mentre duri el seu període d’incapacitat transitòria per malaltia. 
- Un oficial de 2a per realitzar tasques derivades del desenvolupament de noves 

zones urbanitzades al municipi.   
- Una auxiliar administrativa per a la recepció de l’Àrea d’Entorn. 
- Un tècnic mig per al manteniment i la gestió de parcs i jardins públics. 
- Un tècnic auxiliar per realitzar tasques de suport als nous serveis i projectes de 

la biblioteca municipal. 
- Un peó per atendre el creixement de la demanda d’ús d’instal·lacions 

esportives.  
- Un auxiliar administratiu per realitzar l’anàlisi dels circuits documentals i la seva  

introducció dins el sistema informàtic.  
- Un auxiliar administratiu per realitzar tasques diverses a l’Àrea de Cultura. 
- Un peó de suport a l’ampliació de l’oferta educativa del CEIP Montnegre. 
- Un tècnic superior per la redacció de projectes tècnics d’equipaments i obra 

pública municipal. 
- Un peó per realitzar tasques de suport a la implantació del Pla d’estalvi 

energètic de l’enllumenat públic. 
 
Atès que durant el mes de gener de 2008 s'ha procedit a la contractació del 
següent personal:  
 
- Un tècnic mig per realitzar el servei de tutor del Pla de transició al treball. 
- Un tècnic auxiliar per realitzar el servei dels tallers d’estudi assistit del Pla 

d’Educatiu d’Entorn per al curs 2007-2008. 
- Un tècnic auxiliar per gestionar determinats projectes de gestió cultural. 
- Una auxiliar administrativa per actualitzar la base de dades de compres i la 

gestió dels expedients de subvencions.  
- Un administratiu per realitzar la gestió de projectes esportius. 
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- Un tècnic superior per a la redacció i control d’instruments de planejament i 
gestió urbanística. 

- Un tècnic mig per dur a terme la informació urbanística i l’adequació de 
llicències urbanístiques al plantejament. 

- Una auxiliar administrativa de suport a salut pública i orientació laboral. 
- Un tècnic mig per substituir un treballador municipal mentre dur el seu període 

de reducció de jornada. 
 
Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència ha procedit a la contractació del 
personal descrit anteriorment. 
 
Atès allò establert a 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 dóna compte al Ple de la contractació temporal del següent personal, i la 
Corporació se’n dóna per assabentada: 

Novembre 2007 

 
Roque Ángel López López Peó 
Raquel Ramos Medina Tècnic mig 
Maria Alba Miralpeix Camps Tècnic auxiliar 
Maria Isabel Roldan Cuenca Tècnic mig 
Pere Caparrós Peña Tècnic mig 
Marc Vila Clopés Tècnic auxiliar 
Marc Jaumandreu Estany Administratiu 
Maria Neus Selga Martí Professora 
Jaume Estahon Pascual Tècnic superior 
Montserrat Guitart Mas Tècnic mig 

Desembre 2007 

 
Cristina Fiter Estarlich Tècnic auxiliar 
Antonio Corpas López Oficial de 2a 
Josefina Artola Petit Auxiliar administrativa 
Jordi Jubany Fontanillas Tècnic mig 
Marina Gómez Carrascal Tècnic auxiliar 
Concepción García García Peó 
Carme Fernández Gros Auxiliar administrativa 
Eva Castro Castellà Auxiliar administrativa 
Joan Bruguera Pesaferrer Peó 
Jaume Coris Veray Tècnic superior 
David Márquez Romo  Peó 

Gener 2008 

 
Meritxell Mas Artés  Tècnic mig 
Maria Rocio Molina Sánchez Tècnic auxiliar 
Sílvia Garcia Amadó Tècnic auxiliar 
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Marta Bruguera Molas Auxiliar administrativa 
Carles Salgado Planas Administratiu 
Anna Maria Camps Tulleuda Tècnic superior 
Francesc Peña Busquest Tècnic mig 
Núria Garcia López Auxiliar administratiu 
Sílvia Compte Anguela  Tècnic mig 
 
 
16. PRECS I PREGUNTES. 
 

 Prec que formula el grup municipal del PSC: 
 
La Sra. de la Encarnación diu que el dia 11 de gener d’enguany es va realitzar el 
lliurament dels “Premis Sant Celoni de les lletres 2007” i dels “Premis Jalpí i 
Julià”. D’aquest lliurament –diu- volem destacar dos fets que ens van 
sorprendre.  
 
D’una banda, el lloc on es va realitzar. Considerem que hi ha ubicacions molt 
més adients que la sala de Plens de l’ajuntament; tenim al nostre municipi 
instal·lacions com la biblioteca o la sala d’actes de la Rectoria Vella que, per la 
seva capacitat, haguessin estat més adequades i els assistents s’hi haguessin 
sentit més còmodes.  
 
D’altra banda, i més important, resulta que es lliuren uns premis literaris i les 
persones que prenen la paraula són el presentador Sr. Enric Moya, l’alcalde Sr. 
Deulofeu, el regidor de Cultura Sr. Cuminal i ningú més. Considerem que, si es 
tractava d’entregar uns premis literaris, el més correcte és que algun membre 
del jurat hagués pres la paraula i fet una explicació de com ha anat la 
participació, la qualitat dels premis, quines han estat les obres guanyadores, qui 
són els seus autors, etc. Però resulta que no va parlar cap membre del jurat. 
Entenem que l’ajuntament, com a institució, ha de posar tots els mitjans al seu 
abast per a la promoció de la literatura i de la cultura en general, però ha de 
tenir molt clar quin és el seu paper: fer de suport de la cultura, no atribuir-se en 
cap cas el paper de protagonista. Els protagonistes en un acte de lliurament de 
premis literaris són el jurat i els premiats. Preguem, doncs, a l’equip de 
govern que en el futur, en qualsevol tipus d’acte cultural, sàpiga quin és 
el lloc que ha d’ocupar com a institució, que en l’àmbit cultural mai ha 
de ser el paper de protagonista. Gràcies. 
 
Pren la paraula el Sr. Cuminal i diu que, malgrat tractar-se d’un prec, creu que 
té dret a contestar. Considero –diu- que hem de ser justos a l’hora de jutjar els 
actes i les activitats que es fan des de l’equip de govern. Insisteixo en una cosa 
que vinc dient sempre (i que defensaré en tots els Plens): en ocasions ens 
correspon inaugurar temes que venien del govern anterior i jo personalment en 
alguns actes he agraït la feina del regidor que m’havia precedit i, per extensió, 
de l’anterior equip de govern. Quan jo he intervingut en un acte, he volgut 
deixar clar a la gent que no tot el que es feia abans estava malament i no tot el 
que es fa ara està bé. I no demano que se’m reconegui aquest mèrit. Com ja he 
dit altres vegades, ningú neix ensenyat... Això de l’ajuntament és com un 
rellotge i  fins que no s’hagi fet tota la volta, és a dir, fins que els nous regidors 
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no haguem fet tots els actes una vegada, no podrem valorar aquelles coses que 
segurament es podrien fer millor.  
 
En aquest sentit, per exemple, la setmana passada preveient que el pavelló 
d’esports es desbordaria amb el gran èxit d’assistència al sopar i al ball del 
Carnestoltes, vam poder reaccionar a temps i moure el sopar a la pista coberta, i 
tot plegat va anar bé. En el cas que s’ha dit, l’afluència de públic a l’acte de 
lliurament dels premis literaris també ens va sorprendre i la sala de Plens va 
quedar realment petita (en tot cas, aquesta gran assistència és positiva). Com a 
regidor de cultura, he agraït moltes vegades la feina feta pel meu antecessor, el 
Sr. Raül Casado. També entenc que en un premi de literatura el regidor de 
Cultura ha de poder intervenir en els parlaments i crec que la reflexió que vaig 
compartir amb tots els presents no va ser partidista, sinó tot el contrari i plena 
d’humilitat. En tot cas, intentarem fer les coses més bé en el futur i sobretot no 
ser sectaris, sempre en el benentès que les coses es fan des de la bona voluntat 
i amb la millor de les intencions. 
 
La Sra. de la Encarnación puntualitza que ella no ha dit que l’alcalde i el regidor 
de Cultura no haguessin d’intervenir. Jo he dit que considero important que 
també hagués intervingut algun membre del jurat dels premis literaris que 
s’atorgaven. 
  
El Sr. Cuminal diu que potser no ha estat prou explícit. Com a regidor de Cultura 
–diu- jo assumeixo la responsabilitat de tots els actes que es fan des de la meva 
àrea, hagin sortit més bé o més malament. I, quan ho haguem fet tot una 
vegada, podrem rectificar i repensar determinades actuacions. En aquest sentit, 
és cert que el jurat hagués hagut d’explicar públicament els motius d’haver 
seleccionat les obres guanyadores, els autors de les quals rebran una dotació 
econòmica. En properes ocasions intentarem millorar-ho. Però això no ha de ser 
motiu de cap suspicàcia i qui vulgui conèixer les motivacions i els raonaments 
del jurat, existeix una acta que dóna fe dels resultats a l’hora d’escollir els 
guanyadors dels premis literaris. 
 
La Sra. de la Encarnación agraeix la voluntat de millora manifestada pel Sr. 
Cuminal. 
 
 

 Preguntes que formula el grup municipal del PSC: 
 
El Sr. Capote diu que s’ha assabentat, gràcies a “L’actualitat del Baix Montseny”, 
que l’ajuntament ja disposa de dos informes respecte del sector les Ferreries: un 
elaborat per la Diputació de Barcelona que va tenir entrada el passat 28 de 
gener (això sí que ho sabíem, diu) i un altre realitzat per la Universitat de 
Girona. Segons la nota de premsa, el grup municipal de CiU té previst signar un 
acord amb els promotors d’aquest sector, acord al qual s’oposa el grup municipal 
de la CUP per considerar que la zona s’ha de preservar en la seva totalitat. Per 
tot això, des del grup municipal del PSC preguntem: 
 



 63

• És cert que ja ha arribat a l’ajuntament de Sant Celoni l’informe 
que es va encarregar a la Universitat de Girona sobre les 
Ferreries? 

 
El Sr. alcalde respon que sí. 
 

• És cert, tal com afirma a la premsa el Sr. Sergi Travessa en 
representació de la CUP, que el grup municipal de CiU vol signar 
algun tipus d’acord amb els promotors del sector? 

 
El Sr. alcalde respon que desconeix aquesta informació i que no ha llegit aquesta 
nota de premsa. 
 
El Sr. Capote indica que d’un tema tan important, que se’n fa tanta bandera, el 
grup municipal del PSC només en té informació per la premsa. Per això, ens 
agradaria –diu- que tinguéssiu la delicadesa (tant el grup municipal de CiU com 
els companys de la CUP) de dir-nos si el que s’ha publicat a la premsa és cert, 
(ja no gosem ni demanar que se’ns deixin veure aquestes informes...). En una 
qüestió tan rellevant com aquesta sembla que existeix un obscurantisme i no 
se’ns informa de res. De tota manera, malgrat que no se’ns vulgui dir avui quin 
és el posicionament de l’equip de govern, ja sortirà... 
 
El Sr. alcalde respon que els dos informes (tant el de la Diputació de Barcelona 
com el de la Universitat de Girona) han estat encarregats per l’equip de govern. 
I ja he contestat –diu- que tots informes són a l’ajuntament. Respecte de la 
segona pregunta, miraré de contestar-te de forma concreta. No he llegit 
aquestes declaracions que segons el Sr. Capote han aparegut a “L’actualitat del 
Baix Montseny”. Les desconec. Jo no he fet cap tipus de declaració respecte de 
les Ferreries i, que jo sàpiga, ningú de l’equip de govern ho ha fet (i si és així, 
que ho digui, perquè no es tracta d’amagar res). Aquest és un tema molt 
important i de gran transcendència que, en la darrera legislatura, va ser objecte 
d’una suspensió de llicències municipals (també amb poca informació de l’equip 
de govern cap al grup que érem a l’oposició en aquell moment). El contingut dels 
dos informes és un element prou transcendent com perquè es treballi des de 
l’equip de govern en un primer moment i, evidentment, quan s’hagi de prendre 
una decisió, la informació serà compartida amb la resta del consistori, perquè el 
què no volem és fer obscurantisme, sinó que estem per la transparència. Primer 
cal, però, un treball a nivell intern des de l’equip de govern amb la documentació 
que disposem i, quan estigui tot més ben definit, us en farem partícips. 
 
El Sr. Capote diu, doncs, que quan arribi l’hora ja en parlarem. 
 
Pren la paraula, per al·lusions, la Sra. Vinyets. Em sorprèn –diu- que es parli 
d’obscurantisme en aquest tema. Des de la CUP sempre hem mostrat clarament 
quin és el nostre posicionament: estem per la desclassificació total del sector les 
Ferreries, és a dir, perquè passi de sòl urbanitzable industrial a sòl no 
urbanitzable. Ho dèiem al nostre programa electoral, així consta a l’acord 
d’investidura i governabilitat, i així ho hem manifestat en moltes accions que 
hem dut a terme (xerrades, intervencions a la premsa i a la televisió, etc.) 
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El Sr. Capote diu que ell es refereix als informes, no al posicionament de la CUP. 
 
 

• A continuació, el Sr. Capote pregunta què passarà aquest any amb 
l’Acampada Jove? Es farà enguany també a Sant Celoni? 

 
El Sr. Cuminal contesta que en aquests moments des de l’equip de govern 
s’estan mantenint converses amb les Joventuts d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (les JERC) respecte d’aquest tema. L’any passat ens vam trobar amb 
un conveni signat per l’anterior equip de govern per renovar la celebració de 
l’Acampada Jove a Sant Celoni, i vam poder conèixer –diu- el seu funcionament. 
Actualment estem negociant amb les JERC tota una sèrie de condicions per 
veure si és possible una nova edició de l’Acampada Jove a Sant Celoni. L’altre 
dia, en la presentació de la programació anual de l’Ateneu, els mitjans de 
comunicació ens van fer aquesta mateixa pregunta. Ho tornaré, però, a explicar 
ara. Bàsicament les condicions de l’equip de govern són intentar limitar la 
dotació econòmica de l’ajuntament de Sant Celoni, reforçar els avantatges en el 
preu de les entrades per a la gent jove del poble (tal com ja es va fer una mica 
l’any passat), potenciar la creació musical local (que els grups de Sant Celoni 
tinguin més oportunitats per actuar dins de l’Acampada en horaris de més 
assistència), que l’Acampada vagi acompanyada d’una dinamització cultural molt 
més activa del centre urbà la vila i, per últim, intentar minorar les molèsties per 
sorolls amb una nova ubicació de l’escenari o rebaixant el nivells dels decibels.  
 
Si, amb aquestes condicions, les JERC segueixen tenint interès en celebrar 
l’Acampada Jove 2008 a Sant Celoni, ens plantejarem la seva continuïtat. En 
aquest sentit, s’ha de dir que hem fet una enquesta als comerciants de Sant 
Celoni per valorar quin era l’impacte econòmic que tenia l’Acampada Jove sobre 
els seus negocis. La majoria dels comerciants, tret d’algunes grans superfícies, 
en fan una valoració més aviat neutra, ni molt positiva, ni molt negativa. 
 
 

• Intervé la Sra. Miracle i diu que la Federació d’Associacions de 
mares i pares d’escoles públiques del Baix Montseny els ha fet 
arribar la seva preocupació perquè fa un parell de mesos va 
sol·licitar a l’actual equip de govern un espai on poder-se ubicar a 
Sant Celoni i encara no tenen resposta. Per això voldria preguntar 
si hi ha intenció de que la Federació d’AMPES pugui disposar d’un 
despatx al nostre municipi?  

 
El Sr. Cuminal respon que la voluntat de l’equip de govern és que la gent pugui 
tenir espais per trobar-se, començant pels mateixos grups de l’oposició. En 
aquest cas, -diu- cal demanar excuses als representants de la Federació 
d’AMPES per no haver-los respost perquè jo, com a regidor, fins aquest moment 
no tenia constància de la seva demanda. Si, com s’ha dit, fa dos mesos que van 
fer aquesta petició, segurament es tracta d’un mal funcionament, però no pas de 
falta de voluntat per part de l’equip de govern per a que puguin disposar d’un 
espai de reunió. Això no vol dir que sigui un despatx propi i tancat, però en tot 
cas un lloc on poder-se trobar i parlar. Evidentment que hi poden comptar. 
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La Sra. Miracle considera que pot ser molt interessant a per Sant Celoni ubicar la 
Federació d’AMPES d’escoles públiques del Baix Montseny, a l’hora de potenciar 
la seva capitalitat. Sabem que hi ha altres municipis que hi estan interessats...  
 
 

• Pren la paraula el Sr. Bueno i pregunta en quina situació es troba 
el projecte de construcció d’una rotonda a la carretera C-35, a 
l’alçada del sector les Torres? Recordem –diu- que va costar molts 
esforços la projecció d’aquesta rotonda, i que finalment es va 
aconseguir el compromís polític de la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta rotonda ha de solucionar els problemes de mobilitat dels 
barris de les Torres, les Borrelles i les Illes Belles, que es troben 
encaixonats, així com també la mobilitat general del municipi,  
donant seguretat per accedir al polígon Molí de les Planes i per 
anar en direcció Girona. No entenem perquè la construcció 
d’aquesta rotonda està en “stand by”, quan havia de significar un 
avanç molt important en infraestructures per al municipi. 

 
El Sr. alcalde explica que l’equip de govern s’ha posat en contacte amb el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat per veure 
el projecte global de millora de la carretera comarcal C-35 (no només de la  
rotonda a l’alçada del sector de les Torres). A criteri d’aquest equip de govern, el 
projecte està mal resolt i planteja una solució de la Porta de Llevant que no 
compartim. Hem demanat a la Generalitat una solució diferent a la que es recull 
en el projecte (en realitat es tracta d’un avantprojecte) perquè Sant Celoni 
disposa bàsicament de dues entrades per accedir al nucli urbà i la nostra decisió 
és prioritzar la Porta de Llevant per sobre de la Porta de Ponent. Això significa 
que la rotonda que estava prevista davant el sector de les Torres queda a 
l’expectativa de veure com es resol el projecte definitiu de la Porta de Llevant. 
En aquests moments s’ha adjudicat la redacció d’aquest projecte i, quan el 
tinguem, caldrà valorar si cal tornar a fer èmfasi en aquesta rotonda (que 
anomenem de les Torres o del Mig). Nosaltres, però, tenim molt clar que cal 
reforçar les dues portes d’entrada a la vila. Des de la Generalitat ho han vist 
molt bé i ho han recolzat.  
 

• El Sr. Bueno formula una nova pregunta adreçada, en aquest cas, 
al Sr. Mas. Com estan els pressupost de 2008? Quan els podrem 
veure el grup de l’oposició? Des del mes de desembre venim 
sol·licitant –diu- diverses reunions amb cadascun dels regidors 
que tenen delegacions d’àrea i sempre se’ns diu que el pressupost 
de 2008 està pràcticament tancat i que en breu ens reunirem. Fa 
uns deu dies el mateix Sr. Mas em va dir que el pressupost ja 
estava tancat i em trucaria per tenir un intercanvi de parers. I 
d’això ja fa dues setmanes. Si tan tancat està el pressupost, per 
què no ens l’han passat? per què no ens hem reunit per començar 
a debatre’l? ...en comptes de continuar paralitzant la dinàmica 
municipal. 

 
El Sr. alcalde diu que contestarà al Sr. Bueno amb una pregunta: se’n recorda de 
quan van aprovar vostès el pressupost el primer any de la darrera legislatura? 
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El Sr. Bueno respon que durant el primer trimestre.  
 
El Sr. alcalde diu que el van aprovar al mes de març. I encara una altra 
pregunta: recorda vostè quan el grup de l’oposició va rebre informació d’aquell  
pressupost? Cinc dies abans de les Comissions informatives. Per tant, ja n’hi ha 
prou de demagògia! Des de l’equip de govern estem acabant de negociar els 
pressupostos, però encara no els tenim tancats. I no té gaire sentit reunir-nos 
amb el grup de l’oposició quan encara el pressupost no s’ha acabat de lligar. 
Quan ens hàgim cohesionat internament, es podrà establir un diàleg amb el grup 
municipal socialista, podrem discutir el pressupost i, fins i tot, plantejar-nos 
modificacions, però tot passa primer per un treball intern. Potser en algun 
moment ha semblat que el pressupost estava gairebé tancat, però no és així. I 
no es preocupi, que no els hi donarem cinc dies abans com feien vostès. Tindran 
els pressupostos amb suficient antelació. I li torno a repetir que el primer any de 
la legislatura vostès van aprovar el pressupost al mes de març. Per tant, de 
moment, nosaltres encara tenim un mes per fer-ho.  
 
Intervé el Sr. Arenas i diu que la pregunta del Sr. Bueno no era tant pel fet que 
el pressupost s’aprovi tard, sinó perquè no s’ha fet un calendari. Nosaltres us 
vam demanar per reunir-nos i se’ns va dir que en una setmana ens trucaríeu. 
Concretament jo vaig rebre un mail dient que “a mitjans de la setmana vinent us 
trucaré telefònicament per concertar una entrevista”, això era el 17 de gener i 
encara no hem rebut res. Més que una pregunta –diu-, manifestem la nostra  
queixa i us demanem que establiu un calendari. No us posem cap pressió perquè 
aproveu aviat el pressupost, al contrari. Només demanem que abans de 
l’aprovació hi hagi temps per a la seva revisió per part del nostre grup. 
Senzillament us demanem que “calendaritzeu” i que us marqueu algun objectiu 
pel que fa el temps, a perquè nosaltres també ens agradarà tenir el document 
per valorar-lo.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:35 hores de la 
nit, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 
 
 
      L’alcalde          El secretari 
 
 


