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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2009 
 
 
 
 
Sant Celoni, 21 de desembre de 2009   
 
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:04 hores del 
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Francesc 
Deulofeu Fontanillas, a l'objecte de portar a terme una sessió ordinària del Ple de 
l'Ajuntament, les regidores Josefa Lechuga Garcia, Laura Costa Olivé, Magalí 
Miracle Rigalós, Júlia de la Encarnación Gómez i Montserrat Vinyets Pagès, i els 
regidors Jordi Cuminal Roquet, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre Sánchez, 
Marià Perapoch Valls, Joan Castaño Augé, Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín, 
Josep M. Bueno Martínez, Raül Casado Jiménez, Miquel Vega Vega i Albert 
Ventura Rovira, assistits pel secretari municipal Ramon Oriol Grau i amb la 
presència de l’interventor accidental Joan Muntal Tarragó. 
  
Inicialment el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol 
comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Pren la paraula el Sr. Joan Rubiralta Suriol, president de la Secció Local d’ERC a 
Sant Celoni i la Batllòria, i diu: 
 
Després de l'èxit de la consulta popular sobre la independència de la nació 
catalana, des d'ERC no podem fer altra cosa que felicitar totes les persones que 
han participat en la plataforma organitzadora i fem extensiva –diu- aquesta 
felicitació a la trentena de voluntaris que ens han ajudat a fer possible la 
consulta. Sense ells no s’hagués pogut fer. També agraïm el suport del govern 
municipal en la prestació del material essencial, la feina feta per la brigada 
municipal i la cobertura publicitària que s’ha donat a l’acte. A Sant Celoni i la 
Batllòria, així com a la resta de municipis on s'han celebrat consultes, la 
ciutadania ha pogut expressar democràticament la seva voluntat sobre el futur 
de la nostra pàtria. Aquesta consulta, avui simbòlica i no vinculant, és un assaig 
de la que farem arreu de la nació amb caràcter vinculant i amb el suport dels 
diputats i diputades del Parlament de Catalunya quan hi hagi una majoria social i 
política suficient. A més, ens ha augmentat l'autoestima, que sempre és bo, i ara 
ens veiem reforçats en la lluita per la recuperació de la nostra llibertat nacional. 
Finalment, dir que també hem après a treballar conjuntament persones de 
pensaments diversos, però que tenim un objectiu comú. Esperem que aquesta 
experiència ens permeti col·laborar en altres projectes que se situïn en la línia de 
millorar les condicions de vida de la ciutadania de Sant Celoni i la Batllòria, que 
és la raó bàsica per la qual hem obtingut uns vots. 
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Vicent Partal, fent un símil amb el Barça, diu: << El Barça de Guardiola no 
canvia d'idea segons amb qui jugue, ni es preocupa gaire de com jugaran els 
rivals. Es preocupa, i amb quina intensitat!, de si mateix. Quantes vegades hem 
sentit Guardiola dient: nosaltres a jugar a la nostra, i el rival que jugue com 
vulga... >> I és això el que hem començat a fer amb els referèndums. Ells que 
juguin el partit que vulguin. Que estripin l'Estatut, que ens amenacin amb totes 
les calamitats, que ens enviïn la Falange o que bramin. Nosaltres, a fer el nostre 
joc, a jugar el nostre partit amb ambició i amb paciència, amb creativitat i 
elegància, conscients d'on venim i fent passar la col·lectivitat per davant de les 
individualitats. Jugant a la manera d'en Pep, ja ho hem vist amb el meravellós 
futbol del Barça, la victòria no és segura, però sempre és molt més que probable 
i mereix el respecte i l'admiració de tot el món.  
 
Per acabar aquest apartat, ens alegrem que a la vila germana de Santa Maria de 
Palautordera s'hagi constituït una comissió per organitzar la consulta. Aprofito 
l'avinentesa per desitjar-los molta sort i oferir-los l'ajut i l'assessorament que 
necessitin. Val a dir que també a la capital de Catalunya es preveu fer una 
consulta, segurament el 13 de setembre de 2010, i amb aquesta finalitat ERC 
presentarà una moció al Ple de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Respecte dels punts continguts a l’ordre del dia d’avui –continua el Sr. Rubiralta- 
voldria fer alguns comentaris: 
 
Creiem que ja és hora que s'aprovi del tot el projecte del nou pavelló esportiu al 
Sot de les granotes, inclosa la teulada. Les instal·lacions esportives actuals han 
quedat petites i cal urgentment que s'acabi de construir el nou pavelló. Per tant, 
la Secció Local d’ERC està d'acord amb la proposta que es porta a aprovació. 
 
També estem d’acord amb la cessió al Departament d'Educació dels terrenys per 
poder edificar la futura escola Soler de Vilardell (que ara està en una situació de 
provisionalitat). Voldríem saber, però, a quins compromisos s'ha arribat amb el 
departament sobre els terminis de construcció. La societat celonina necessita 
aquest centre educatiu amb urgència perquè l’edifici Puigdollers (on actualment 
s’ubica el CEIP Soler de Vilardell) d'aquí a un any ja no tindrà prou cabuda. 
 
Des de la Secció Local d’ERC valorem positivament la construcció d’un pont 
sobre la Tordera a la Batllòria perquè aquesta infraestructura evitarà que s’hagi 
de donar tota una volta per poder creuar el riu. 
 
Respecte de la sol·licitud d’un préstec, pensem que ja fa mesos que es fa evident 
que la no aprovació del pressupost municipal té uns costos polítics importants, 
entre ells, haver de fer modificacions de crèdit i demanar préstecs (que tenen 
uns interessos i que caldrà retornar). Amb tot, atès que hi ha serveis essencials 
que cal abonar, caldria aprovar aquest punt. De tota manera, com ja hem dit 
altres vegades, emplacem l'equip de govern i l'oposició a posar-se d'acord, 
cedint uns i altres, per aprovar d’una vegada el pressupost de 2009. Sant Celoni 
no es mereix una situació de paràlisi i de problemes greus de finançament com 
aquesta.  
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Sobre la moció presentada pel grup municipal del PSC en suport a l'editorial que 
van publicar alguns diaris catalans (entre els que destaquen La Vanguardia i El 
Periódico), la Secció Local d’ERC no pot donar-hi suport perquè presenta un punt 
de vista que legitima l'actual Estatut de Catalunya. Nosaltres creiem que 
l'Estatut és una llei espanyola que no resol les condicions de vida de la societat 
catalana, entre d'altres raons, perquè aquest anèmic Estatut ja va ser  retallat 
pel pacte Mas-Zapatero, pel propi PSC el dia següent de la seva aprovació el 30 
de setembre de 2005 i pel Congrés dels Diputats de Madrid, com molt bé va 
escenificar l'ex-vicepresident el govern espanyol, el socialista Alfonso Guerra. 
Que ara un tribunal espanyol, totalment desprestigiat i sense legitimitat, encara 
el vulgui aprimar més, no ens hauria d'importar. És veritat que la sentència anirà 
contra la voluntat expressada pel poble català en un referèndum, però això no 
pot ser una coartada per defensar-lo. Per ERC aquest Estatut ja està mort i 
enterrat i el que cal és començar a elaborar la llei que necessita de debò la 
nostra societat: una Constitució catalana per a una futura República catalana. 
 
Pel que fa a la moció sobre la potenciació del carnet de donant d'òrgans, creiem 
que és una molt bona proposta i la valorem positivament, tot i que no sabem si 
calia fer una moció adhoc per aconseguir els mateixos resultats. 
 
D’altra banda, la moció de suport al Sr. Rafael Uriol per a que pugui recuperar el 
seu fill té òbviament tot el nostre suport. 
 
També voldríem dir dues paraules sobre la jubilació del director de la ràdio 
municipal, el Sr. Enric Molla. És un gran professional i, sobretot, una gran 
persona. Lamentem que hagi pres la decisió de plegar, forçat per les 
circumstàncies. Esperem saber qui farà la seva tasca, però pensem que serà 
molt difícil trobar una persona que visqui la ràdio les 24 hores del dia com ell. 
L’Enric Molla ha dignificat la ràdio municipal de Sant Celoni, ha obtingut diversos 
premis radiofònics, ha tingut un tracte exquisit i distès amb els col·laboradors i 
col·laboradores que treballen gratuïtament per a l'emissora i ha prestat moltes 
vegades el seu servei en feines extres de manera desinteressada. En fi, només 
volem dir-li: “Que tinguis una bona jubilació, Enric!”. A veure si, arran d'aquest 
fet, es crea el Patronat municipal de comunicació o, com a mínim, el Consell 
d'administració de la ràdio, amb la participació de totes les forces polítiques i de 
les entitats de la vila, per tal de garantir el pluralisme democràtic i l'excel·lència 
comunicativa de Sant Celoni. 
 
Per acabar, diré que com que aquests últims dies els militants d'ERC hem anat 
molt atrafegats, no hem pogut preparar noves mocions. Per al proper Ple en 
presentarem algunes d'interessants que serviran per millorar la qualitat de vida 
de la nostra ciutadania i esperem que rebin el suport dels actuals regidors i 
regidores. Gràcies. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que molts dels punts que ha tractat el Sr. 
Rubiralta en la seva intervenció formen part de l’ordre del dia del Ple i, per tant, 
tots els grups podran donar la seva opinió quan siguin tractats. Si algú més vol 
prendre la paraula... 
 
Pren la paraula la Sra. M. Àngels Fernàndez, veïna de Sant Celoni, i diu: 
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Ja fa un mes i mig que es va reunir la Comissió de seguiment de la discoteca 
Quatre. A dia d’avui no hem obtingut cap resposta i els veïns continuem patint la 
mateixa problemàtica. Aquest cap de setmana ha estat horrible –diu- (les 
baralles, els sorolls, la música...). A més, ens hem assabentat que algunes 
persones abandonen el barri per culpa de la discoteca. 
 
En el moment de fer-se les proves de sonometria al local no se sentia la música 
tan forta, però ara ja tornem a estar com sempre: el nivell de la música és molt 
alt, tot i tenir un limitador i una porta d’emergència nova. Nosaltres, doncs, 
continuem igual. 
 
Fins ara, l’endemà d’una nit de discoteca els veïns ens trobàvem gots de plàstic 
llençats pel carrer, però ara ens tornem a trobar gots de vidre davant de les 
cases, molts d’ells trencats, i els cotxes hi passen per sobre. 
 
Davant de tota aquesta problemàtica que continuem patint els veïns de la 
discoteca Quatre, volem fer algunes preguntes a les que ens agradaria que es 
donés resposta. En primer lloc, voldríem saber si anirem endavant i es buscaran 
solucions o tornarem a anar enrere, com fins ara. Passo la paraula a la meva 
companya, que us preguntarà la resta de qüestions que volem saber. 
  
Pren la paraula la Sra. Marta Ibern i diu: 
  
Us heu adonat d’una vegada a l’Ajuntament que els veïns de la discoteca Quatre 
continuem en la mateixa situació i que els nostres problemes no tenen una 
solució policial que es pugui donar des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana?  
No és trist que un dels barris més grans del poble s’hagi de gastar els diners en 
un advocat per solucionar una qüestió que l’Ajuntament pot resoldre? Encara us 
falten més queixes per donar-nos una resposta? Quant ens haurem d’esperar? 
Per què no apliqueu les lleis? Dieu que els propietaris de la discoteca tenen bona 
voluntat per realitzar millores al local i adequar-lo correctament, però no penseu 
que això s’hauria d’haver fet abans d’exercir l’activitat? Per què no es tanca la 
discoteca fins que s’esmenin totes les anomalies? Quan la Comissió de 
seguiment va proposar una reducció de l’horari de la discoteca, la regidora Sra. 
Lechuga va dir que aquesta seria una decisió de responsabilitat per part de tots 
els grups polítics municipals. Serà així o aquesta decisió la prendrà només 
l’actual equip de govern? Ens agradaria que ens responguéssiu aquestes 
preguntes. M’agradaria afegir també que, com ha dit la meva companya, ens 
hem assabentat que hi ha gent que ha posat a la venda el seu pis i està marxant 
del barri a causa de les molèsties que provoca la discoteca. 
  
Intervé el Sr. alcalde i diu que el problema de la discoteca Quatre ve de molt 
enrere i els veïns tenen ple coneixement de la tasca que ha fet l’actual equip de 
govern en els darrers mesos. En un primer moment es va treballar el tema dels 
gots i semblava que s’havia resolt. Però, segons ens acabeu de dir, sembla ser 
que aquest cap de setmana s’ha evidenciat que això no és així. Fins ara ens 
constava que aquesta qüestió ja estava resolta. En tot cas, prenen nota 
d’aquesta incidència. 



 5

També s’ha treballat el tema policial amb els Mossos d’Esquadra, de manera que 
a les hores punta es fan rondes per la zona per tal de minorar en el possible el 
soroll i els aldarulls que puguin fer alguns dels usuaris de la discoteca.  
 
A més, fruit de detectar-se que es soprepassava l’aforament reglamentat, s’ha 
sancionat els propietaris de la discoteca per aquesta circumstància. 
 
Així mateix, s’ha fet una revisió de la llicència d’activitats, observant-se algunes 
anomalies i s’ha reclamat el seu arranjament. La normativa regula de quina 
manera s’ha d’exigir el compliment de les qüestions que cal esmenar i fruit del 
retard en la presentació d’alguna documentació per part dels propietaris de la 
discoteca, s’ha iniciat un expedient sancionador al respecte.  
 
Pel que fa a les sonometries, s’ha seguit tot el procediment necessari per exigir 
que el soroll que es produeix a l’interior de la discoteca no sobrepassi a l’exterior 
i no generi molèsties al veïnat. Arran d’aquestes sonometries es va requerir a la 
discoteca la instal·lació d’un limitador. Amb el limitador en funcionament es van 
fer estudis sonomètrics a l’entorn de la discoteca i es va veure que els sorolls 
sobrepassaven el límit permès. Això va motivar que s’exigís l’adopció de 
mesures per resoldre aquesta situació, una de les quals va ser millorar 
l’aïllament de la porta d’emergència. Complimentades aquestes mesures, es van 
fer noves proves sonomètriques per comprovar la seva efectivitat, els resultats 
de les quals es van presentar fa 8 ò 10 dies. Els serveis tècnics municipals ho 
estan analitzant i, per la informació que tinc, sembla ser que, per poc, encara no 
es compleix la normativa al 100%. Es sobrepassaven lleugerament els límits 
permesos. 
 
En definitiva, el que estem fent actualment és exigir que s’adoptin les mesures 
necessàries per resoldre aquesta situació i, de no ser així, aplicarem les  
sancions que determini la llei. Si els incompliments comporten que s’hagi de fer 
un tancament preventiu, s’actuarà d’aquesta manera. Fins ara, des del punt de 
vista legal, no està justificat un tancament de l’activitat. Els informes tècnics són 
els que determinen les mesures que cal prendre. No és una decisió política, sinó 
una qüestió de complir la normativa establerta. 
  
Per tant, des de l’Ajuntament s’han fet ordenament totes les accions que ens 
correspon fer i s’arribarà fins on calgui per obligar a complir la normativa. Entenc 
que la voluntat dels veïns seria que l’Ajuntament clausurés l’activitat de la 
discoteca, però això no ho podem fer en aquests moments. Estem exigint que es 
compleixin les condicions per tenir la llicència i, si al final no compleixen, 
aplicarem les mesures i prendrem les decisions que correspongui, a partir de la 
informació i dels informes tècnics que s’emetin. Com ja es va comentar a la 
Comissió de seguiment, l’Ajuntament està seguint la línia de responsabilitat que 
ens correspon. No ens podem saltar la normativa. La discoteca és on és perquè 
té una llicència d’activitat i, des d’aquest punt de vista, l’hem de respectar. 
Actuarem en funció dels incompliments que es produeixin. 
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Antònia Vila i diu: 
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L’altre dia eren 2/4 de 7 del matí i encara sortia gent de la discoteca. Quins són 
els horaris d’aquest local? A aquella hora els veïns encara no havíem pogut 
dormir. Què farem aquesta setmana? Dijous és la nit de Nadal, divendres és 
Nadal, dissabte perquè és dissabte i diumenge perquè és diumenge... Com ho 
hem de fer nosaltres? Ja no es tracta d’una porta que faci soroll, ni que la Policia 
Local i els Mossos d’Esquadra es posin a la porta de la discoteca... no és això. Es 
tracta de què hem de fer els veïns del carrer Doctor Barri, del carrer Bon record, 
del carrer Ferrocarril i del carrer Ausiàs March per poder dormir. No sé si és que 
no s’entén o és que no es vol entendre... No és només el soroll de la porta d’una 
discoteca, és la gent que hi entra i surt. Tothom es renta les mans i els qui 
estem al llit sentim les botzines dels cotxes, el soroll que fan al frenar, la gent 
que crida... S’havia dit d’obligar a tancar la discoteca a les 3 de la matinada... 
Però, en canvi, és a aquesta hora quan comença la seva activitat. La gent ve 
animada d’altres locals, i n’acaben sortint a quarts de 7 del matí. No és només el 
soroll de la porta, és tot en general que no ens permet dormir. Uns veïns d’una 
casa del carrer Bon Record, que són parents meus, ho han dit clarament: 
marxen del barri perquè el cap de setmana no poden descansar. Tot un veïnat 
sencer no pot contra una discoteca, no dic pas contra un Ajuntament...   
Vostè, Sr. alcalde, diu que no hi poden fer res, però tampoc té molt interès en 
ajudar-nos... 
 
El Sr. alcalde puntualitza que ell no ha manifestat que no es pugui fer res. He 
explicat –diu- totes les actuacions que estem realitzant i el procediment que 
estem seguint. En cap moment he dit que aquest procediment estigui acabat... 
 
La Sra. Vila insisteix en què no es tracta només de les proves de sonometria. A 
mi, particularment, -diu- m’importa poc el soroll de la porta de la discoteca i que 
els policies s’estiguin davant del local, quan al carrer de darrera un grup de joves 
s’estan disputant quin cotxe engega primer o davant de quin portal orinen o 
vomiten... Tots els caps de setmana em trobo brutícia d’aquest tipus davant del 
portal. Fa anys que els veïns de la discoteca ens trobem així i que estem 
batallant contra aquesta situació, però no ens en sortim... No sé si s’hi pot fer 
més o no, però la presència de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra no ens 
serveix de res. La porta de la discoteca afecta als veïns més immediats, però a la 
resta de veïns el que ens molesta és la gent que es queda al carrer quan la 
discoteca tanca la seva persiana. Els seus propietaris ja tenen els diners a la 
butxaca, però els que ens emportem totes les molèsties som nosaltres, els veïns. 
A primera hora del matí ens trobem que no podem sortir del garatge perquè 
tenim cotxes aparcats davant dels guals, amb jovent dormint a dintre i la música 
a tot volum. 
 
Jo no sé si és que nosaltres som un barri de gent ignorant, que no ens sabem 
explicar, però crec que ens mereixem que se’ns escolti com a persones que som. 
No podem descansar els caps de setmana i vostè, Sr. alcalde, que és metge, sap 
que tothom té dret a descansar. Nosaltres fa molts anys que ens estem queixant 
de la situació que hem de suportat i cada vegada que venim a l’Ajuntament 
sembla que se’ns tracta de tontos. Jo crec que algú té algun interès en que la 
discoteca no es tanqui. Qui? Possiblement algú que tingui amistat amb el 
propietari del local o amb els qui porten la discoteca... Però si ells diuen que 
tenen voluntat de traslladar la discoteca, qui és que diu mentides? Qui és que no 
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ens ajuda? Ens pot dir vostè què més hem de fer per dormir? Venim a buscar 
respostes, no volem que ens enviïn tots els policies al nostre barri perquè no en 
fem res. Jo no dic que els agents no facin la seva feina, ells fan acte de 
presència, però ni això ni la porta han donat resultat i han evitat que continuem 
patint els mateixos problemes. Si la discoteca no tanca en un horari que ens 
permeti als veïns poder dormir, és impossible viure. 
 
No em digui, Sr. alcalde, que tot un veïnat no pot fer res contra els llogaters 
d’una discoteca. Poden haver-hi unes normes, però quan a vostè una norma no li 
va bé ja troba una manera d’esquivar-la. No entenc com tot un barri no pot 
lluitar contra dues persones que ens perjudiquen a tots. Vostè ens podria ajudar 
en la qüestió de la reducció de l’horari de funcionament, però per la raó que sigui 
no l’interessa ajudar-nos. 
 
El Sr. alcalde respon que no és qüestió de que interessi o no. La discoteca 
Quatre és una activitat que disposa de llicència municipal des de fa temps. El seu 
horari de tancament hauria de ser les 6 de la matinada i, de fet, la policia ho 
comprova habitualment. Segons els partes policials del cap de setmana, sobre 
les 6:15 – 6:20 ja no sol quedar gent pels carrers a l’entorn del local. 
 
La Sra. Vila diu que les principals molèsties (sorolls, vòmits i orins als portals) 
les reben els veïns a partir de les 7 del matí, quan la discoteca ja ha tancat. No 
és suficient que la discoteca baixi la persiana quan sigui l’hora de tancar, és 
tracta que la gent no ens molesti. A ningú li agradaria que el vinguessin a 
molestar a la porta de casa seva cada cap de setmana. Crec que a vostè, Sr. 
alcalde, no li agradaria pas això... 
   
El Sr. alcalde diu que està intentant explicar que la discoteca Quatre és una 
activitat que té llicència municipal de fa anys, com tenen alguns bars musicals de 
Sant Celoni, amb uns horaris diferents, però que també ocasionen problemes als 
veïns perquè es fa molt difícil de controlar al 100% el moviment de gent que 
generen al seu entorn. Des de l’Ajuntament podem actuar si els titulars de 
l’activitat no compleixen les condicions a què se’ls obliga en la llicència, i això és 
el que estem fent en el cas de la discoteca Quatre, cosa que fins ara no s’havia 
fet per part d’altres governs municipals. Els hem imposat ja dues sancions i, si 
cal, els n’aplicarem més, però sempre ordenadament quan no compleixin allò 
que se’ls exigeix. La modificació de l’horari de tancament ha d’anar vinculada a 
l’incompliment del requeriments que es facin des de l’Ajuntament. No pot fer-se 
com a mesura prèvia. 
 
La Sra. Vila diu que tot això és respecte de l’activitat de l’interior del local, però 
–pregunta- què passa amb el veïnat que no pot dormir?  
   
El Sr. alcalde diu que això és per culpa de l’incivisme de la gent. Des de 
l’Ajuntament, a través de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra, s’està 
intentat treballar en aquesta línia per mirar de reduir aquests comportaments. 
 
La Sra. Vila respon que s’està veient que això no funciona. No és que les forces 
de seguretat ciutadana no facin bé la seva feina. Tot el contrari, sabem que els 
agents fan rondes per l’entorn de la discoteca, però aquesta no és la solució. La 
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gent que es queda al carrer després de tancar la discoteca continua fent “la seva 
festa” fins que es cansen... S’acostuma a formar un grup a la placeta del carrer 
Ausiàs March i allà hi deixen ampolles i llaunes, a banda de les molèsties que 
provoquen als veïns cada setmana. Vostè diu que als titulars de la discoteca se’ls 
exigeix el compliment de les seves obligacions, però digui’ns què podem fer 
nosaltres per a què no ens vinguin a destorbar a la porta de casa nostra. 
Simplement demanem poder dormir els caps de setmana. Digui’m com ho farem 
aquests dies de les festes de Nadal i Cap d’any... 
  
El Sr. alcalde respon que ja ha explicat el procediment que s’està seguint des de 
l’Ajuntament. I continuarem en aquesta línia –diu- d’exigir que es compleixin les 
normes. Per molt alcalde o regidors que siguem, no ens podem saltar la 
legislació. Mirarem d’aplicar al màxim les mesures que la llei ens permet per 
reduir en el possible les afectacions que la discoteca provoca als veïns. 
 
Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que, com ha comentat el Sr. alcalde, tothom 
sap que la discoteca Quatre porta anys en funcionament. Quan els socialistes 
vam entrar al govern municipal –diu- ja disposava de llicència de funcionament. 
Quan es va aprovar la revisió del Pla general d’ordenació urbana, actualment 
vigent, es van prohibir activitats d’aquest tipus al nucli urbà de Sant Celoni i ara 
no se’n pot obrir cap de nova de discoteca. Certament, com que disposa de 
llicència d’activitats, pot seguir funcionant sempre que compleixi amb tota la 
normativa. D’altra banda, el Govern de la Generalitat ha donat potestat als 
Ajuntaments, i així ho interpretem des del grup municipal del PSC, per tal que, 
tot i tenir llicència i complir la normativa (si no és així, ha de tancar), si la 
l’activitat de la discoteca causa molèsties reiterades, l’Ajuntament pot aplicar 
una reducció del seu horari.  
 
Això és el que nosaltres hem posat sobre la taula, a la vista de la situació, atès 
que és l’única discoteca de Sant Celoni i que quan el jovent surt dels bars 
musicals no tenen altre lloc per anar. Si estigués situada en un emplaçament 
diferent, segurament no causaria totes aquestes molèsties perquè no hi hauria 
veïnat al voltant, però està on està... Demà es reuneix la Comissió de seguiment 
i cal prendre una decisió política per veure què es fa quan el seguiment que els 
tècnics fan de l’activitat per fer complir la normativa i la presència continuada de 
la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra no són suficients. Si tot això falla, 
l’Ajuntament disposa d’aquest sortida: imposar una reducció de l’horari de 
l’activitat. 
 
En la reunió de la Comissió de seguiment de la discoteca Quatre, celebrada el 
passat 10 de desembre, ja vam dir que faltaven alguns informes. Esperem –diu- 
que en la reunió de demà es disposi dels informes necessaris que permetin 
prendre una determinació. Els tres grups municipals hem d’intentar posar-nos 
d’acord i, a poder ser, prendre una decisió de consens. Si no es així, el grup 
municipal del PSC hi dirà la seva. Vam ser nosaltres qui vam posar sobre la taula 
la possibilitat de reduir l’horari de la discoteca, opció que abans no existia. Crec 
que és una qüestió a discutir a nivell polític i hem de mirar d’adoptar una postura 
conjunta. La nostra opció seria aquesta, malgrat que ens falta algun informe 
tècnic per acabar de prendre la decisió.  
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La Sra. Vila diu que els veïns únicament volen poder dormir. El que es faci dins 
la discoteca no ens importa. Nosaltres –diu- només volem que quan el jovent 
surti del local, a l’hora que sigui, no ocasioni molèsties a tot el veïnat. 
 
La Sra. Vinyets diu que, en relació a aquesta problemàtica, el grup municipal de 
la CUP també va manifestar a la Comissió de seguiment que coincideix amb el 
grup socialista en demanar que s’apliqui una reducció horària de l’activitat, per 
tal que la discoteca tanqui portes a les 3 de la nit. Alhora –diu-, també instem a 
que es faci una reformulació del model d’oci que actualment hi ha a Sant Celoni i 
la Batllòria. Per exemple, avui es porta a aprovació del Ple (en el punt segon de 
l’ordre del dia) el Pla especial dels establiments comercials i de serveis. Creiem 
que cal entomar aquesta qüestió d’una manera ferma. Està clar que no pot ser 
que un veïnat a quarts de 7 o a quarts de 8 del matí estigui sense dormir, 
aguantant vomitades, cotxes que arrenquen, clàxons, frenades, etc. D’una 
manera o altra s’hi ha de donar solució, Si, com sembla, l’equip de govern de 
CiU també aposta per la reducció horària, els tres grups municipals estarem 
d’acord en aplicar aquesta mesura.   
 
El Sr. alcalde diu que la posició de l’equip de govern és la de considerar que cal 
estudiar aquesta mesura molt ben estudiada. Cal disposar de tots els informes i 
de totes les valoracions abans de prendre cap decisió. Una mesura com la 
reducció horària s’ha de motivar i justificar molt bé... 
 
Intervé de nou la Sra. Marta Ibern i pregunta si les molèsties que pateix tot un 
veïnat no constitueixen una justificació suficient per reduir l’horari de la 
discoteca. Pregunta també què esperem dels nous informes tècnics? Els tècnics 
han de controlar les condicions de l’activitat, però això és independent de les 
queixes dels veïns i del fet que es redueixi l’horari de l’activitat. No sé què estem 
esperant amb aquests informes tècnics... 
 
La Sra. Vila diu que ja no s’hi pot fer més. La Policia Local fa el seu paper, els 
Mossos d’Esquadra fan el seu, la discoteca ha fet el que havia de fer... però aquí 
estem. La gent del barri volem simplement que ens deixin dormir i poder fer la 
nostra vida com a ciutadans de Sant Celoni. Jo he viscut aquí tota la vida –diu- i 
no m’hauria pensat mai que arribés a tenir tots aquests problemes...  
 
El Sr. alcalde diu que ha quedat perfectament exposada la reivindicació dels 
veïns i les diferents postures dels grups municipals. Demà es reuneix la Comissió 
de seguiment i, prèviament, l’equip de govern es reunirà amb el Síndic de 
Greuges. També hem parlat amb responsables d’espectacles de la Generalitat de 
Catalunya, precisament perquè la normativa que permet reduir l’horari dels 
establiments d’oci és molt nova i, abans de decidir res, cal tenir tota la 
informació. 
  
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Després de totes aquestes intervencions, i atès que ningú més vol fer ús de la 
paraula, es dóna inici a la sessió del Ple. 
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1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
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 5 de novembre de 2009, 
l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors.  
 
La Sra. Vinyets indica que en el darrer Ple, quan es debatia sobre l’aplicació de 
determinats impostos, es va fer menció específica a persones físiques i a empreses 
del municipi, les quals han quedat reflectides en l’acta de la sessió. Voldríem que el 
Sr. secretari ens aclarís si això pot constituir una vulneració de la Llei de protecció 
de dades personals o, per contra, és tracta d’una informació pública.  
 
El Sr. secretari respon que, en principi, les persones jurídiques no estan subjectes a 
la Llei de protecció de dades personals. S’hauria de veure quin tipus de dades 
s’esmenten a l’acta, però, de tota manera, el que es diu en un Ple ha de quedar 
recollit a l’acta de la sessió. En tot cas, si convé, es pot revisar la redacció. 
 
La Sra. Vinyets diu que ho deixa a criteri del Sr. secretari, però demana que es 
tingui en compte el seu comentari. 
 
El Sr. alcalde declara aprovada l’acta de la sessió del Ple municipal del dia 5 de 
novembre de 2009, amb el benentès que es valorarà per part dels serveis jurídics 
l’observació del grup municipal de la CUP. 
 
 
2. VERIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DELS 
ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS. 
 
Pren la paraula el Sr. Perapoch. El 19 de març passat –explica- el Ple municipal 
va aprovar provisionalment el Pla especial dels establiments comercials i de 
serveis de Sant Celoni. L’expedient es va trametre a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, la qual ha indicat la necessitat de fer diverses 
esmenes al document aprovat per l’Ajuntament. Avui es porta a verificació del 
Ple el text refós d’aquest pla especial, que recull les indicacions de la CTUB, la 
primera relativa a la regulació dels usos urbanístics i la segona relativa a la 
modificació de la regulació dels usos disconformes. Esperem que amb aquestes 
esmenes res impedeixi l’aprovació definitiva del pla especial. 
 
El Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC votarà a favor de la proposta 
perquè es dóna compliment d’allò indicat per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona. Entenem que és urgent l’aprovació d’aquest pla especial i la 
redacció d’una ordenança que clarifiqui quina tipologia d’establiments es poden 
instal·lar en llocs cèntrics del municipi per no perjudicar el comerç urbà. 
 
El Sr. Perapoch diu que la nova Directiva Europea de Serveis que s’aprovarà a 
finals d’any ens permetrà veure el camí que cal seguir en la redacció de la nova 
ordenança que ha de regular els usos comercials i administratius. 
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Intervé la Sra. Vinyets i diu que, efectivament, com ha explicat el Sr. Perapoch, 
el Ple de 19 de març de 2009 va aprovar provisionalment el Pla especial 
d’establiments comercials i de serveis, amb els vots favorables dels grups 
municipals de CiU i del PSC i amb les abstencions dels regidors de la CUP. 
 
La nostra abstenció –diu- es basava en el fet que, d’una banda, aquest pla 
especial es fa amb l’objectiu de crear un pol d’atracció cap al centre urbà del 
municipi, però, per contra, els dos grups majoritaris a l’Ajuntament han aprovat 
la construcció del centre comercial Altrium i s’han concedit llicències per a la 
implementació dels supermercats Caprabo i LIDL, recentment inaugurats. 
Ambdues decisions, si alguna cosa fan, és precisament ajudar a despersonalitzar 
el model de proximitat al que s’apel·la per aprovar aquest text. 
 
Ara resulta que la Comissió Territorial d’Urbanisme ens ha dit que l’Ajuntament 
de Sant Celoni va filar massa prim i que va entrar a fer determinacions massa 
precises pel que correspon a aquest tipus de text i que, si l’Ajuntament anar tant 
al detall, ha de fer una ordenança municipal expressa per concretar els usos dels 
carrers del centre de la vila. 
 
Des de la CUP ens remetem a l’argumentari que vam exposar en el Ple de 19 de 
març de 2009. Novament, la nostra postura torna a ser l’abstenció i, en 
qualsevol cas, quan es sotmeti al Ple l’aprovació de l’ordenança municipal 
reguladora dels usos a la zona centre, ja entrarem a discutir més concretament 
quin model es planteja per al centre del poble (que entenem que no hauria de 
ser únicament un model del centre, sinó que barris com Sant Ponç també hi 
tenen moltes coses a dir). 
 
D’altra banda, no estem d’acord amb què no s’obri novament un període 
d’informació pública de 30 dies. Entenem que la modificació és prou substancial 
com per a que s’exposi de nou l’expedient al públic i que les persones afectades 
puguin manifestar el seu parer. 
 
En últim terme, voldríem fer referència a la nova Directiva Europea 2006/123, 
que entrarà en vigor abans no s’acabi l’any i amb la qual es volen eliminar els 
obstacles per garantir el dret d’establiment dels prestadors de serveis i la seva 
lliure circulació a tot el territori de la Unió Europea. Novament des de l’Europa 
del capital es permetrà moure les mercaderies i els béns lliurement pel territori, 
però, en canvi, cada dia es posen més barreres per a la mobilitat de les 
persones. Com ha dit el Sr. Perapoch, s’haurà de tenir en compte el contingut 
d’aquesta normativa perquè, segurament, ens condicionarà l’ordenança 
municipal per a la regulació dels usos comercials i administratius que es vol fer. 
Manifestem la nostra oposició a l’Europa del capital que aquesta directiva pretén 
consolidar, que potencia les mercaderies i els béns i relega les persones a l’últim 
lloc. En definitiva, el nostre vot en aquest punt és l’abstenció. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
Per resolució de l’Alcaldia de data 6 de juny de 2008 es va aprovar inicialment el 
Pla especial dels establiments comercials i de serveis del municipi de Sant Celoni 
i es va sotmetre a informació pública. L’expedient va estar exposat al públic 
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durant el període d’un mes, prèvia publicació de l’oportú anunci al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Celoni, a El Periódico de 12 de juny de 2008, 
al Butlletí Oficial de la Província número 142 de 13 de juny de 2008 i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5155 de 18 de juny de 2008. 
També s’ha citat personalment al tràmit d’informació pública a l’Associació de 
veïns i comerciants del carrer Anselm Clavé Centre i a la Unió de Botiguers i 
Comerciants de Sant Celoni. 
 
Durant el termini d’informació pública es va presentar una al·legació per part de 
Grugesa Area Promociones SL, amb entrada el dia 11 de juliol de 2008. La 
tècnica de desenvolupament econòmic va informar proposant estimar-la i 
eliminar del pla especial qualsevol referència a la zona de tolerància tercera. Per 
altra banda, l’arquitecte municipal va emetre informe on exposava que d’ofici 
s’havien detectat errors materials en el document que feien necessària la seva 
correcció, en els punts que es detallen en el seu informe. L’informe jurídic emès 
al respecte va informar que ni l’estimació de l’al·legació, ni la correcció dels 
errors esmentats constituïen canvis substancials respecte del document aprovat 
inicialment, no essent necessària una segona informació pública, malgrat que els 
canvis introduïts s’havien de fer constar en l’acord d’aprovació provisional. 
 
El  Ple de l’Ajuntament en sessió de 19 de març de 2009 va aprovar 
provisionalment el Pla especial dels establiments comercials i de serveis, 
introduint els canvis abans esmentats, els quals es feien constar en l’acord 
d’aprovació, i es va trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 18 de juny de 
2009, va acordar suspendre l’aprovació definitiva del pla especial fins a la 
presentació d’un text refós verificat per l’Ajuntament que incorporés dues 
prescripcions, la primera relativa a limitar l’abast de la proposta fent referència 
únicament als usos urbanístics, atès que el grau de detall de la regulació dels 
usos comercials i administratius de la normativa del document excedeix el 
contingut propi d’una figura de planejament, i derivar la resta d’aspectes a una 
ordenança municipal; i la segona, relativa a que la regulació dels usos 
disconformes de la normativa del document es modifiqui atenent allò exposat a 
la part valorativa de l’informe de l’acord de la Comissió en relació al que preveu 
l’article 119.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Vist l’informe jurídic emès al respecte on consta que el text refós incorpora les 
prescripcions dictades per la Comissió Territorial d’Urbanisme, tota vegada que 
s’ha eliminat la regulació de detall dels usos, fent ara referència a usos 
comercials i administratius, i derivant la resta d’aspectes a una ordenança 
municipal, i que s’ha modificat la regulació dels usos preexistents i disconformes 
com a disposició transitòria única, d’acord amb el règim que estableix l’article 
119.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme. Aquests fets han provocat que 
s’hagi eliminat el plànol 4.3 del document urbanístic. 
 
La tècnica també informa que aquests canvis no tenen la condició de 
substancials ja que d’acord amb l’article 112 del Reglament la seva incorporació 
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no dóna lloc a un nou model d’ordenació respecte del que es plantejava en el 
document aprovat. 
 
Vist l’informe emès el dia 9 de desembre de 2009 per la tècnica municipal de 
desenvolupament econòmic que indica que el Parlament Europeu va aprovar el 
12 de desembre de 2006 la Directiva 2006/123/CE relativa als serveis al mercat 
interior, amb l’objectiu de facilitar l’exercici de la llibertat d’establiment dels 
prestadors de serveis i la lliure circulació dels serveis, que les disposicions legals 
reglamentàries i administratives necessàries per donar compliment a allò 
establert en aquesta directiva entraran en vigor el 28 de desembre de 2009 i 
que aquest nou escenari normatiu comporta també la revisió dels instruments 
legals de caràcter municipal i concretament d’aquest pla especial. 
 
La tècnica municipal de desenvolupament econòmic informa favorablement 
l’aprovació del text refós del Pla especial d’ordenació dels establiments 
comercials i de serveis atès que incorpora les prescripcions dictades per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de juny de 2009 i 
a la Directiva 2006/123/CE relativa als serveis al mercat interior. 
 
D’acord amb l’article 100 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, les 
diverses figures de planejament urbanístic l’aprovació definitiva de les quals 
correspon a l’Administració de la Generalitat són executives a partir de la 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació 
definitiva i de les normes urbanístiques corresponents. 
 
D’acord amb l’article 112 del Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en 
la tramitació dels plans urbanístics cal procedir a obrir un nou termini 
d'informació pública i, si s'escau, d'audiència, per a la introducció de canvis 
substancials en el pla aprovat inicialment i exposat al públic, bé d'ofici o bé per 
l'estimació d'al·legacions formulades en el decurs de la primera informació 
pública o d'informes sectorials. A aquest efectes, el mateix precepte estableix 
que en el cas de planejament urbanístic derivat, s'entén que són canvis 
substancials els que donin lloc a un model d'ordenació diferent respecte a 
l'emplaçament dins l'àmbit de les zones i sistemes urbanístics. Les alteracions 
que no comporten canvis substancials s’han de fer constar en l’acord 
d’aprovació. 
 
Per tot això, 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 2 abstencions de la senyora Vinyets i del senyor 
Ventura, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Verificar el text refós del Pla especial dels establiments comercials i de serveis 
promogut per l’Ajuntament de Sant Celoni, el qual incorpora les prescripcions de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 18 de juny de 2009. Aquests 
canvis no es consideren substancials i consisteixen en: 
 

a) L’eliminació de la regulació de detall dels usos, derivant aquest aspecte a 
una ordenança municipal. 



 14

b) La modificació de la regulació dels usos preexistents i disconformes com a 
disposició transitòria única, d’acord amb el règim que estableix l’article 
119.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

c) L’eliminació del plànol núm. 4.3 del pla especial, com a conseqüència dels 
canvis anteriors. 

 
2. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el text refós del 
Pla especial dels establiments comercials i de serveis promogut per l’Ajuntament 
de Sant Celoni per a la seva l’aprovació definitiva. 
 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE REFORMAT DE CONSTRUCCIÓ 
DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU AL SOT DE LES GRANOTES I DE LA 
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENT. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que, en relació a les paraules del Sr. Rubiralta 
a l’inici del Ple, voldria aclarir que en aquest punt no es proposa l’aprovació del 
projecte de construcció del pavelló del Sot de les granotes (que està en fase de 
d’execució des de fa uns mesos), sinó una modificació del projecte i del 
contracte pel que fa a l’estructura de la coberta de l’edifici. La direcció facultativa 
de les obres ha considerat que calia modificar la coberta per millorar l’acústica, 
facilitar els treballs de manteniment, donar una major alçada al pavelló i 
aconseguir una major sensació d’amplitud i de lluminositat. Aquesta modificació 
no representarà cap cost addicional respecte del pressupost aprovat inicialment 
Tot són avantatges i per això es porta a consideració del Ple per a la seva 
aprovació.  
 
El Sr. Castaño diu que el seu grup hi votarà a favor. 
 
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP també votarà favorablement 
la proposta per tot el conjunt de motius que reflecteixen els informes tècnics que 
consten a l’expedient, i que acaba de citar el Sr. alcalde, i més tenint en compte 
que no hi haurà cost addicional. 
 
El Sr. alcalde indica que, a banda de tots els avantatges que representarà 
aquesta nova coberta, hi ha un altre aspecte que cal tenir en consideració i que 
és prou important: aquesta modificació tècnica ens permet adaptar l’edifici a les 
noves disposicions del Codi tècnic de l’edificació, aprovat amb posterioritat a 
l’aprovació del projecte de construcció del pavelló. 
  
Després d’aquestes intervencions i atès que  

 
El projecte de construcció del pavelló poliesportiu al Sot de les Granotes, redactat 
pels arquitectes Srs. Eduard Calafell i Moisés Gallego, amb un pressupost de 
3.616.663,03 €, va ser aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament el dia 23 de 
juliol de 2008. 
 
Les obres contingudes en aquest projecte van ser adjudicades pel Ple de 
l’Ajuntament de 19 de març de 2009 de manera provisional i per resolució de 
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l’Alcaldia de 20 d’abril de 2009 de manera definitiva a la UTE Pavelló Sant Celoni, 
formada per les empreses TAU-Icesa i Construccions Deumal SA. 
 
El projecte preveu la construcció de l’estructura metàl·lica de la coberta 
mitjançant jàsseres metàl·liques en caixó sobre les que es recolzen corretges i 
plaques, però l’empresa adjudicatària va proposar al tècnic director una nova 
solució d’execució de coberta que malgrat implicar modificacions importants en 
el projecte representa un conjunt d’avantatges considerables. 
  
El dia 5 d’octubre de 2009, el Sr. Jordi Espar Gasset, com a arquitecte director 
de l’obra va emetre informe analitzant aquesta alternativa en tots els seus 
aspectes, fent-ne una valoració tècnica detallada en quant a l’estructura, al 
cobriment, al manteniment i la durabilitat, a la compatibilitat amb la instal·lació 
dels equips, al comportament acústic, al comportament tèrmic, a l’estanquitat, a 
les deformacions, a la valoració econòmica, als terminis d’execució i posta en 
obra, als controls de qualitat i garanties i a la valoració estètica i arquitectònica, 
concloent que la modificació no implica canvis en el pressupost, ni en el termini 
d’execució ni tampoc en les tasques de manteniment futures ni en la durabilitat 
intrínseca de l’estructura, tampoc en els tractaments de protecció ni en l’acabat 
superficial, pel que es conclou que és beneficiós per al projecte i per al futur 
pavelló poliesportiu del Sot de les Granotes la incorporació d’aquestes 
modificacions. 
 
El mateix director de l’obra emet nou informe el dia 24 de novembre de 2009 on 
indica que, atès que es proposa la reforma del projecte arrel de la modificació de 
la coberta, es procedeix a regularitzar altres partides a causa de diferències en 
els amidaments, o bé per ajustos del projecte a la realitat de l’obra, tot i que per 
sí mateixes no implicaven, en cap cas, una modificació del contracte. 
 
S’informa el canvi de l’estructura de suport de coberta, les causes de la seva 
modificació, els seus avantatges i totes les consideracions que fan que es 
consideri convenient el canvi. En segon lloc, es proposen preus de nova creació, 
modificació de l’amidament de determinades partides, l’anul·lació de partides i 
finalment s’incorpora un resum econòmic de les modificacions. 
 
L’import resultant de les modificacions és de 0,00 € tot i que la modificació 
afecta partides per un import de 913.604,22 €, cosa que representa un 34,87% 
del pressupost inicial del projecte. 
 
Amb aquesta modificació s’apliquen totes les disposicions del Codi Tècnic i la 
normativa vigent actual, que en el moment de redactar el projecte encara no 
eren d’aplicació. 
 
La modificació proposada també fa possible que augmenti l’alçada lliure interior 
del poliesportiu en 50 cm (de 8,00 m a 8,50 m) a fi d’adequar-lo a la normativa 
vigent. 
 
A criteri de la direcció tècnica procedeix aprovar les modificacions indicades en el 
projecte constructiu del pavelló poliesportiu en el Sot de les Granotes per 
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correspondre a l’interès general, ser imprevistes i no poder-les separar del 
contracte inicial. 
 
El dia 26 d’octubre de 2009 l’Àmbit d’Esports de l’Àrea de Cultura municipal 
també ha emès informe favorable a la proposta de canvi d’estructura de la 
coberta del nou pavelló, atès que es manté la funcionalitat necessària per al 
desenvolupament de les activitats pròpies de l’equipament esportiu. 
 
El dia 30 de novembre de 2009 l’arquitecte municipal ha emès informe favorable 
envers la modificació proposada perquè revisada la documentació aportada pel 
director d’obra, es comprova que l’estructura plantejada compleix amb els 
requeriments de seguretat i estabilitat determinats per la llei, permet el 
desenvolupament de les activitats pròpies d’un pavelló poliesportiu i els preus i 
partides proposades s’ajusten a les necessitats municipals i a les motivacions 
indicades pel director de l’obra. 
 
L’arquitecte municipal indica que la modificació proposada pel director de l’obra  
incorpora el projecte tècnic de la nova coberta signat per l’enginyer José Luis 
Azkue, compost per memòria descriptiva, annexes de càlcul i documentació 
gràfica. 
 
L’Àrea d’Entorn considera que aquest canvi és clarament favorable als interessos 
municipals argumentant motius d’ordre tècnic, funcional, econòmic i de forma, 
destacant, entre d’altres la millora del condicionament acústic, el millor control i 
manteniment de les instal·lacions al ser totes accessibles, la major alçada de la 
sala esportiva i una major sensació d’amplitud i de lluminositat interior. 
 
L’arquitecte municipal indica en el seu informe, que la instal·lació de la coberta 
és urgent i l’aturada de les obres incloses en la modificació representaria un greu 
perjudici per l’interès públic ja que condiciona el desenvolupament posterior de 
les obres i per tant l’entrada en servei de l’equipament i la conservació de la 
mateixa obra al mancar l’element protector i, d’acord amb l’article 217.4 de la 
Llei de contractes del sector públic, no procedeix aturar les obres. 
 
Segons l’arquitecte municipal les modificacions no alteren les condicions 
bàsiques de seguretat enfront el foc previstes en el projecte, ni tampoc les 
condicions de funcionalitat de l’edifici a nivell esportiu, ni comporten la suspensió 
de les obres. 
 
El tècnic municipal indica que cal comunicar aquestes modificacions del projecte 
al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, al Consell Català 
de l’Esport, a la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
per al seu coneixement i efectes, en el benentès que en cas que s’emetin 
mesures correctores ambientals caldrà incorporar-les al projecte, segons allò 
establert a l’article 51 de l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. 
 
Vist  l’escrit de conformitat a la proposta de modificació del projecte i la 
regularització de determinades partides formulada per la UTE Pavelló Sant Celoni 
que consta en l’escrit amb registre d’entrada de data 14 de desembre de 2009.  
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Vist l’informe de Secretaria emès a l’efecte. 
 
Vista la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, en especial els articles 217 
en relació al 202 i concordants, i la Disposició addicional 2a. 
 
Vist el Reial Decret 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, en especial els articles 97, 102, 158 
i següents. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar  la modificació del projecte del pavelló poliesportiu al Sot de les 
Granotes de Sant Celoni consistent en el canvi estructural de coberta i la 
supressió o la modificació d’algunes partides pressupostàries segons l’informe i 
annexos emès per l’arquitecte director de l’obra, entenent-se modificat el 
projecte per la substitució del sistema de coberta de la sala esportiva pel previst 
en el projecte redactat pel Sr. José Luis Askue i entendre modificat el quadre de 
preus, estat d’amidaments i pressupost del projecte de forma que les partides 
anul·lades es suprimeixen, aquelles amb modificació d’amidament es modifiquen 
i les de nova creació s’integren en un nou capítol. 
 
2. Comunicar aquest primer acord de modificació del projecte del pavelló 
poliesportiu del Sot de les Granotes al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, al Consell Català de l’Esport, a la Diputació de 
Barcelona  i al Consell Comarcal del Vallès Oriental per al seu coneixement i 
efectes, en el benentès que, cas que s’emetin mesures correctores ambientals, 
caldrà incorporar-les al projecte, segons allò establert a l’article 51 de 
l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en 
les activitats i instal·lacions. 
 
3. Aprovar la modificació del contracte d’acord amb la modificació del projecte i 
determinar que el preu primitiu del contracte, que inclou totes les modificacions 
descrites al projecte reformat, no ha sofert variació, tal com indica l’informe 
emès pel tècnic director de les obres. 
  
4. Notificar aquesta resolució a les persones interessades amb expressió dels 
recursos a què tinguin dret i, en especial, per a la formalització de la modificació 
contractual que per l’aprovació del reformat es produeix. 
 
5. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la 
efectivitat i execució d’aquests acords i en especial per signar qualsevol 
document que sigui necessari. 
 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INICI DELS EXPEDIENTS DE 
DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE  SANT CELONI ENVERS ELS DE 
FOGARS DE LA SELVA, SANT FELIU DE BUIXALLEU I RIELLS-VIABREA, I 
DE NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ. 
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El Sr. alcalde explica que aquest expedient s’inicia a petició de la Direcció 
General d’Administració Local, depenent del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, que està iniciant el 
procediment per delimitar el mapa dels termes municipals de Fogars de la Selva, 
Sant Feliu de Buixalleu i Riells i Viabrea, els quals limiten amb el terme municipal 
de Sant Celoni. Als efectes de definir els nous límits territorials, s’ha de constituir 
una comissió, formada per tècnics i per representants dels grups polítics 
municipals. 
 
El Sr. Castaño es mostra d’acord amb la proposta i diu que serà ell mateix qui 
representarà al grup municipal del PSC en aquesta comissió. 
 
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP també votarà a favor de la 
proposta i estarà representat pel Sr. Ventura. 
 
El Sr. alcalde indica que el representant del grup municipal de CiU serà ell 
mateix. 
 
El Sr. secretari puntualitza que, malgrat no constar a la proposta, es notificarà 
l’acord del Ple als propietaris de totes les finques afectades per l’expedient de 
delimitació de terme. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El Decret 244/2007, de 6 de novembre, regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. Aquest decret, que va ser publicat al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya número 5005 de 9 de novembre de 2007, regula 
en el seu Capítol V la delimitació dels termes municipals. 
 
El dia 3 de novembre de 2009 la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Administracions Públiques va trametre escrit pel 
qual en el marc de l’execució del Mapa Municipal de Catalunya, que preveu el 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, comunica que escau iniciar l’elaboració 
dels mapes municipals de Fogars de la Selva, Sant Feliu de Buixalleu i Riells 
Viabrea i, per tant, demana l’inici dels expedients de delimitació amb el municipi 
de Sant Celoni amb el municipi de Fogars de la Selva (expedient MM-318/b), 
amb el municipi de Sant Feliu de Buixalleu (expedient 322/d) i amb el municipi 
de Riells i Viabrea (expedient 324/d).  
 
A l’escrit, la Direcció General d’Administració Local indica que en el termini de 
dos mesos a comptar des de la data de recepció d’aquest, s’ha d’adoptar el 
corresponent acord plenari per a l’inici dels expedients de delimitació del nostre 
municipi amb Fogars de la Selva, amb Sant Feliu de Buixalleu i amb Riells 
Viabrea, i de nomenament de la comissió municipal de delimitació, i que una 
vegada rebi l’acord d’aquest Ajuntament i el dels municipis veïns afectats, en el 
termini màxim d’un mes es procedirà a assenyalar les dates d’inici de les 
operacions de delimitació. 
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Segons allò disposat per l’article 28.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
l’inici dels expedients de delimitació correspon a l’ajuntament o ajuntaments 
interessats i, així mateix, el Departament de Governació i Administracions 
Públiques, en el marc de l’execució del Mapa Municipal de Catalunya, pot instar-
ne l’inici. 
 
L’article 28.2 del mateix decret disposa que per a l’inici de l’expedient de 
delimitació s’ha d’adoptar el corresponent acord plenari, nomenant la comissió 
municipal de delimitació. 
 
L’article 30, en relació a les operacions de delimitació, en el seu apartat número 
1, indica que el Departament de Governació i Administracions Públiques en el 
termini màxim d’un mes a comptar de la data de recepció dels acords, ha 
d’assenyalar la data d’iniciació de les operacions de delimitació, data que ha de 
notificar a totes les entitats locals afectades, i els ajuntaments l’han de notificar 
als propietaris de les finques afectades. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Acordar l’inici dels expedients de delimitació de Sant Celoni, a instància del 
Departament de Governació i Administracions Públiques, envers els mapes 
municipals de Fogars de la Selva, de Sant Feliu de Buixalleu i de Riells Viabrea. 
 
2. Nomenar la comissió municipal de delimitació constituïda per: 
 

- L’alcalde: Francesc Deulofeu Fontanillas 
- El regidor de l’Àrea d’Entorn: Marià Perapoch Valls 
- El regidor: Albert Ventura Rovira 
- El regidor: Joan Castaño Augé 
- El secretari: Ramon Oriol Grau 
- Els tècnics municipals: Anna Camps Tulleuda i Joan Pujals Ribó 

 
3. Comunicar aquests acords als municipis afectats de Fogars de la Selva, Sant 
Feliu de Buixalleu i Riells Viabrea, al Departament de Governació i 
Administracions Públiques, i als propietaris de les finques afectades. 
 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CESSIÓ GRATUÏTA D’UNA FINCA AL 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A 
DESTINAR-LA A ESCOLA. 
 
El Sr. alcalde explica que aquesta proposta va lligada a un acord adoptat pel Ple 
municipal el passat mes de juliol, en relació al model educatiu 3-16, l’objectiu del 
qual és que totes les escoles del municipi, tant públiques com concertades, 
puguin esdevenir el que la nova Llei d’educació anomena “escoles-institut”, és a 
dir, centres en els que s’imparteix l’educació primària i la secundària. Actualment 
les escoles concertades de Sant Celoni ja segueixen aquest model, però no així 
les escoles públiques (on els nens i nenes estudien fins als 12 anys i, a partir 
d’aquesta edat, passen a l’institut). Amb el model proposat els alumnes estarien 
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escolaritzats en el mateix centre fins als 16 anys, però això significa que les 
escoles públiques de Sant Celoni han de tenir una dimensió superior a l’actual 
per poder incorporar l’educació secundària. 
 
En aquest context, cal recordar que la construcció de la nova escola Soler de 
Vilardell (que actualment s’ubica a l’edifici Puigdollers) estava prevista en una 
reserva de sòl per a equipament, de 7.000 m2, en els terrenys de l’antiga fàbrica 
la Forestal. El Departament d’Educació, però, requereix una superfície mínima de 
12.000 m2 per a les escoles-institut. Com veiem, la nostra previsió s’allunya 
molt dels requisits que estableix la Generalitat de Catalunya. 
 
Fruit d’aquesta situació i atès que els Serveis Territorials d’Educació han acceptat 
la implantació del model 3-16 a Sant Celoni, s’han analitzat les possibles opcions 
per poder disposar d’un solar de les dimensions requerides, i s’ha vist que la 
ubicació més factible i que s’adapta millor a les nostres necessitats és el terreny 
situat al sector P-16 Residencial Institut, que recentment l’Ajuntament de Sant 
Celoni ha cedit al Departament d’Educació per a la construcció d’un nou institut 
d’educació secundària (IES) a Sant Celoni. 
 
Els Serveis Territorials d’Educació veuen com una opció interessant que en el 
pati de l’actual IES es construeixi el nou IES amb quatre línies de batxillerat i els 
cicles formatius, i que es construeixi un nou edifici contigu, físicament separat, 
amb dues línies d’ESO. Així, al terreny de davant (el que ja s’ha cedit) s’hi podria 
edificar la nova escola Soler de Vilardell, els alumnes de la qual, a l’arribar als 12 
anys, s’incorporarien a l’ESO en aquest nou edifici que quedaria funcionalment 
incorporat a l’escola Soler de Vilardell. 
 
Per tant, es tractaria d’una escola de dues línies, tal com preveuen les 
necessitats educatives de Sant Celoni per als propers anys. Segurament, però, 
fins que els alumnes de l’escola Soler de Vilardell no arribin als 12 anys, 
aquestes dues línies donarien servei a alumnes d’altres poblacions, fins i tot de 
la Batllòria, que en aquests moments no tenen espai per a l’ESO. 
 
La nostra proposta, consensuada amb el Departament d’Educació, consisteix en 
que el terreny del sector P-16 Residencial Institut es cedeixi al Departament 
d’Educació per a la construcció de la nova escola Soler de Vilardell, amb el 
compromís per part de l’Administració autonòmica de redactar el projecte i 
adjudicar les obres de l’escola aquest proper 2010, així com de redactar el 
projecte tècnic del nou IES. 
 
L’edifici Puigdollers encara pot donar cabuda a l’escola Soler de Vilardell el 
proper curs, però segons dades del padró d’habitants es preveu que d’aquí a dos 
anys seran necessàries dues línies en comptes d’una i, evidentment aleshores 
l’edifici resultarà insuficient. Per tant, hem de donar una resposta urgent a 
aquesta necessitat que tenim plantejada. 
 
El Departament d’Educació preveu adjudicar simultàniament la redacció del 
projecte i l’execució de les obres de l’escola Soler de Vilardell, que es construiria 
amb un sistema modular, més ràpid. En el cas del nou IES, primer s’adjudicaria 
el projecte i més endavant les obres. 
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Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que el grup municipal del PSC considera que 
ens trobem davant d’una manca de previsió per part de l’equip de govern de CiU 
pel que fa a la ubicació de la futura escola Soler de Vilardell. Recordem –diu- que 
el Ple municipal del passat 8 d’octubre va acordar la cessió d’un terreny al 
Departament d’Educació per a la construcció del nou Institut d’educació 
secundària. Avui, en canvi, es proposa que aquest mateix terreny es destini a la 
construcció de la nova escola. Ara tots hem de córrer, sense temps per valorar 
altres alternatives millors... Considero que en un tema tan important s’hauria 
d’haver buscat el consens de tots els grups municipals i posar sobre la taula 
diferents opcions, si és que existeixen. Val a dir que ens hem assabentat 
d’aquest tema per la premsa, tal com va passar amb l’Àrea residencial 
estratègica de Can Riera de l’Aigua. 
 
No fa massa temps, es va plantejar que una possible ubicació de l’escola Soler 
de Vilardell podria ser el sector de Can Giralt. Nosaltres considerem que seria un 
emplaçament força adequat atès que és més proper, que ja està urbanitzat i que 
disposa d’enllumenat públic. Si tothom sabia que els terrenys de la Forestal no 
reunien les condicions necessàries i que la seva urbanització va per llarg, calia 
haver buscat abans un espai de majors dimensions, i més quan el model 
educatiu 3-16 ja fa temps que s’està plantejant. Per a nosaltres Can Giralt 
reuneix les condicions necessàries i es podia haver accelerat la seva cessió. 
  
En termes de sostenibilitat, entenem que el terreny del sector P-16 Residencial 
Institut no és el més idoni per a l’escola Soler de Vilardell perquè gairebé és 
obligat anar-hi amb cotxe. No és un emplaçament adequat per a que els nens 
més petits hi vagin sols, a peu o en bicicleta. Queda força lluny per a que els 
pares o els avis acompanyin els nens caminant, i creiem que es produiria un 
increment del perill per a les persones per causa pel transit de vehicles a les 
hores de sortida i entrada, a banda de la inseguretat motivada per totes les 
obres que s’han de fer en aquella zona. Per tot això, pensem que hi poden haver 
alternatives millors.  
 
El Departament d’Educació vol que els Ajuntaments posin a la seva disposició els 
terrenys necessaris per a la construcció dels nous centres educatius, però tant li 
és un terreny com un altre perquè del que es tracta és de garantir l’educació. 
Cal recordar que en època franquista l’Ajuntament va situar els centres educatius 
públics als afores de la vila, distanciats de la trama urbana, quan més lluny 
millor... És el cas de l’escola Josep Pallerola i de l’Institut Baix Montseny. 
L’alternativa era l’escola concertada. A diu d’avui, amb el creixement de Sant 
Celoni, l’escola Josep Pallerola ha quedat connectada amb el poble, però aquest 
no serà el cas de l’escola Soler de Vilardell fins d’aquí a molts anys (si es 
construeix on pretén l’equip de govern) i més amb la crisi que pateix el sector de 
la construcció. 
 
El grup municipal del PSC, tot i no estar d’acord amb l’emplaçament proposat, no 
hi posarà cap trava si l’equip de govern no planteja ràpidament una opció 
alternativa. 
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Sabem que el terreny del sector P-16 presenta un problema afegit (que també té 
l’IES Baix Montseny): l’evacuació de les aigües residuals. En canvi, el terreny de 
Can Giralt que nosaltres proposem disposa de subministrament d’aigua i llum, 
sistema de clavegueram, voreres, etc. i en aquest solar l’escola estaria 
connectada amb la trama urbana. Creiem, de manera clara i contundent, que 
aquest terreny té molts més avantatges que el proposat per l’equip de govern. 
 
Intervé de nou el Sr. alcalde i diu que li ha sorprès molt la intervenció del Sr. 
Castaño per la manca de responsabilitat que s’hi desprèn i per la poca 
consciència de les actuacions fetes per la mateixa formació socialista. Se’ns 
acusa –diu- de falta de planificació quan només portem dos anys governant, 
contra divuit anys de govern socialista a Sant Celoni. L’any 2001 el municipi 
tenia 12.700 habitants i ara superem els 17.000. L’any 1997 es va aprovar un 
nou Pla general d’ordenació urbana que ha significat el desenvolupament de 4 
sectors residencials (Pertegàs, les Torres, Residencial Esports i Pla de Palau) que 
han comportat un increment de població de més de 4.000 habitants. Però, quina 
previsió d’equipaments educatius contempla el PGOU en aquests nous sectors? 
La resposta és: cap. Certament ara ens trobem amb un problema greu de 
planificació escolar, però això no ve dels darrers dos anys, sinó de molt abans. 
Em sembla, per tant, que tots plegats hem de ser molt seriosos i tocar de peus a 
terra. 
 
La previsió de construir l’escola Soler de Vilardell als terrenys de l’antiga fàbrica 
la Forestal va fer-se sobre la marxa, a partir d’un acord gestionat per l’equip de 
govern anterior, però no és quelcom planificat. El PGOU de 1997 preveia el 
trasllat de la indústria, amb un canvi dels usos del sòl, però no contemplava un 
equipament educatiu en aquella zona. 
 
Nosaltres estem fent una planificació escolar de Sant Celoni, amb el consens de 
tots els grups polítics i de tota la comunitat educativa, basada en el model 
educatiu 3-16, que ja he explicat abans. La ubicació de l’escola Soler de Vilardell 
a la Forestal no ens sembla una mala opció perquè en aquell costat de la via del 
tren no hi ha cap altra escola i perquè pot cobrir les necessitats d’una part 
important de la població d’aquella zona. Des del punt de vista del territori 
pensem que, en el seu moment, va ser una bona decisió. Actualment, però, s’ha 
vist que el terreny de la Forestal (de 7.000 m2) resulta petit per a un centre 
educatiu de primària i secundària, d’acord amb el model que s’ha consensuat per 
a Sant Celoni i al que no volem renunciar. 
 
Si situem sobre un mapa l’alternativa de Can Giralt (proposada pel grup 
socialista) veurem que la distància al centre de la vila no difereix massa de la 
distància de l’Institut al centre. D’altra banda, el sector de Can Giralt està 
pendent de desenvolupament i el seu pla parcial no s’ajusta a la normativa 
urbanística actual pel que fa a la reserva de sòl per a habitatge protegit. Cal 
modificar el projecte de pla parcial, incrementant la densitat d’habitatges, i això 
significa negociar amb els propietaris del sector per arribar a un acord. La 
necessitat d’un terreny on ubicar l’escola Soler de Vilardell és una qüestió 
urgent, que no pot demorar-se amb aquest tipus de negociacions. 
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L’element decisiu que ens fa decantar per l’opció del terreny del sector P-16 és la 
possibilitat de disposar-ne d’una manera immediata. Considero que la seva 
llunyania no és factor suficient per oposar-se a la proposta, tal com es veu sobre 
el mapa. Val a dir també que si la distància pot ser un inconvenient, per contra 
hi ha elements molt positius en aquesta ubicació, que cal tenir en compte: la 
proximitat amb els equipaments esportius (pistes d’atletisme, pavelló, camp de 
futbol) i un entorn natural molt agradable. En la seva intervenció el Sr. Castaño 
ha parlat d’inseguretat de les persones pel fet que en aquella zona s’hi han de 
fer obres. Penso –continua el Sr. alcalde- que no podem utilitzar la paraula 
inseguretat d’una manera frívola. Sempre que es fan obres es prenen les 
mesures adequades per garantir que no es produeixi cap incident. És el cas, per 
exemple, de les obres que s’estan fent a l’escola Montengre de la Batllòria. Les 
obres s’han de fer quan s’han de fer; només cal adoptar les mesures adequades. 
 
Respecte de l’evacuació d’aigües residuals i de la urbanització del terreny del 
Residencial Institut, s’hi està treballant des dels Serveis Tècnics municipals per 
mirar de donar-hi sortida i pensem que aquestes qüestions quedaran resoltes 
amb les diferents actuacions que es preveu fer. 
  
El terreny de Can Giralt podria ser una alternativa, no dic que no, però no una 
alternativa immediata perquè cal negociar amb els propietaris del sector la 
modificació del pla parcial, com he explicat abans.  
 
Hem fet extensiva la nostra proposta a la direcció de l’escola Soler de Vilardell, a 
l’equip docent, a l’AMPA i als pares dels alumnes, i tothom ha valorat 
positivament la ubicació proposada, tot i manifestar que la distància és un 
problema. En qualsevol cas, l’escola la Tordera, per exemple, té aquest mateix 
inconvenient, però en el seu moment es va considerar una bona opció i crec que 
ho va ser.  
 
És molt important que siguem responsables, seriosos i realistes, i que toquem de 
peus a terra. Tenim un problema que hem de resoldre i les alternatives no són 
gaires. Ens ha semblat que l’opció del terreny del Residencial Institut era la 
millor elecció. Segurament no és una alternativa perfecta, però no hem pogut fer 
una planificació a llarg termini perquè el creixement del municipi ja s’ha produït i 
el problema el tenim ara. 
 
Intervé el Sr. Castaño i diu que no té intenció de retrocedir en la història del 
nostre municipi. Abans de nosaltres –diu- hi va haver un govern municipal de 
CiU que també va aprovar un Pla general d’ordenació urbana. Els grups 
municipals del PSC i de CiU (els d’ara i els d’abans) discrepem del model de 
municipi que volem per a Sant Celoni. En els anys que vam estar governant, 
nosaltres sempre hem pensat que els equipaments públics han de ser físicament 
propers, que s’han de situar al centre i no pas als afores de la vila, i així ho hem 
demostrat amb l’escola de música, l’escola bressol o l’escola Soler de Vilardell.  
 
D’altra banda, respecte del que s’ha dit sobre l’evolució de la població de Sant 
Celoni, cal dir que la quantitat de nens i nenes a escolaritzar va estar força 
aturada durant uns anys. I no hem d’oblidar que nosaltres vam obrir l’escola la 
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Tordera (que va ser la primera escola mancomunada de Catalunya) i, més tard, 
l’escola Soler de Vilardell. 
 
Quan vam aconseguir els terrenys per fer el nou IES ja vam dir que en el sector 
Residencial Institut quedaria un terreny per poder construir una escola. Però era 
una possibilitat de futur (no pas una opció immediata) pensada per quan la 
trama urbana arribés fins a aquella zona. Ja vam dir en una reunió anterior que 
la ubicació ideal per a la nova escola era la zona de Can Giralt, per tots els 
motius que abans he explicat, especialment per la proximitat amb el nucli urbà. 
Pensem que estem parlant de quitxalla de 3 a 16 anys. A més, a partir d’ara el 
desenvolupament urbanístic serà molt més lent, i la trama urbana avançarà a 
molta menys velocitat. 
  
Pren la paraula el Sr. Ventura. Com hem exposat tantes vegades en el Ple 
municipal –diu- per al grup municipal de la CUP l’educació és un eix bàsic per a 
la millora i el progrés individual i col·lectiu. Seguint aquesta premissa tenim la 
convicció que el model educatiu 3-16 pot aportar grans millores a l’actual 
estructura educativa existent a la nostra vila. 
 
Des de la CUP estem completament d’acord amb les raons presentades a 
l’informe que consta a l’expedient, i en el que es fa una anàlisi molt acurada de 
les problemàtiques i necessitats del nostre àmbit educatiu: 
 
1. Estem completament d’acord amb què l’escola pública a la nostra vila ha patit 

unes mancances històriques. I aquesta manca d’oferta pública ha generat 
diversos dèficits: 

 
- Infravalorització de l’escola pública per part de la població de Sant Celoni 
- Dualització social de les escoles on les classes treballadores més 

desafavorides han ocupat sistemàticament l’escola pública  
- Acumulació d’infants amb necessitats educatives especials i d’infants 

procedents de la “nova immigració” a l’escola pública. 
 

2. Estem completament d’acord en assolir una composició social de tots els 
centres el més semblant possible per evitar la lògica “guetització” present en 
els nostres centres des de fa molts anys. 

 
3. Estem completament d’acord en treballar per assolir uns centres educatius 

(de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius) de prestigi que 
ofereixin una formació de qualitat. 

 
4. Com hem manifestat públicament en Plens anteriors, estem completament 

d’acord en ampliar l’escola Josep Pallerola, a fi i efecte que pugui entrar el 
més aviat possible dins el model de gestió educativa 3-16. 

 
5. Com també hem manifestat amb anterioritat, estem completament d’acord 

que el nou Institut Baix Montseny esdevingui un centre de batxillerat amb 4 
línies i cicles formatius de grau mitjà i superior. 
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6. I, finalment, estem completament d’acord en que l’escola Soler de Vilardell 
esdevingui també un centre educatiu de primer nivell inclòs dins el model 3-
16. 

 
Ara bé, des de la CUP tenim seriosos dubtes en relació a la ubicació definitiva de 
l’escola Soler de Vilardell proposada per l’actual equip de govern. Després 
d’analitzar-ho amb deteniment tenim el convenciment que situar aquesta escola 
a la zona de l’actual institut obre tot un seguit d’interrogants. 
 
Per aquest motiu, com ja sap l’equip de govern, des de la CUP hem defensat que 
l’indret més adient per ubicar la nova escola Soler de Vilardell són els actuals 
terrenys de la Forestal. Tot seguit presentem algunes de les raons per les quals 
defensem aquesta opció: 
 
1. El trasllat de l’escola a la zona de l’actual institut contribueix a la segmentació 

geogràfica del teixit educatiu de la nostra vila. Totes les escoles de Sant 
Celoni estan ubicades al nord de la vila i ubicar el Soler de Vilardell a la zona 
de la Forestal permetria donar cobertura als barris de les Illes Belles, les 
Torres i les Borrelles, així com al nucli antic de la nostra vila. 

 
2. El trasllat de l’escola a la zona de l’actual institut generarà unes necessitats de 

mobilitat amb transport privat de primer nivell. Tothom ha d’ésser conscient 
que un bon nombre dels alumnes de menor edat s’hauran de traslladar en 
cotxe, generant més problemes a la complexa mobilitat de la nostra vila. A 
aquest problema caldria afegir-hi la més que probable possibilitat d’haver 
d’incorporar un servei d’autobús escolar municipal, incrementant els costos 
per a l’Ajuntament. 

 
3. La construcció del Soler de Vilardell als terrenys de la Forestal representa no 

expulsar els centres educatius del tramat urbà. L’escola és un lloc d’integració 
i barreja social, i de coneixement entre gent de diferents procedències. En 
aquest sentit, és de vital importància no treure-li centralitat essent un lloc on 
deixes els nens en cotxe i els reculls en cotxe. Aquest desplaçament en 
vehicle faria que l’escola deixés de ser un espai on es teixeixen complicitats 
socials i, en un moment històric on aquests teixits són especialment difícils de 
fer, és important que l’Ajuntament contribueixi a crear-ne.   

            
4. La ubicació a la Forestal planteja 3 grans avantatges: a) escola cèntrica, b) 

escola propera a uns barris poc coneguts i tradicionalment mancats de serveis 
que d’aquesta forma s’integren a les xarxes de mobilitat del poble i c) escola 
potencialment integradora, perquè ajunta centralitat geogràfica i comoditat 
per a la gent dels diferents barris propers. Alhora, probablement afavoriria 
una millor distribució de l’alumnat entre el Pallerola i el Soler de Vilardell 
trencant, d’aquesta manera, la diferent composició social que presenten en 
l’actualitat aquests dos centres. 

 
5. Cal ser conscients que en aquests moments la ubicació del Soler de Vilardell a 

la zona de l’institut genera una certa imprevisibilitat d’efectes de segregació.  
Tant pot ser que s’acabi convertint en una escola “d’èlit” perquè la distancia 
amb el nucli urbà generi que només les famílies de classe mitjana que poden 
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dur els fills en cotxe els hi acabin portant o perquè el perfil social dels futurs 
habitants d’aquelles zones (P-16, Can Giralt) sigui d’un perfil més benestant.  
O que s’acabi convertint en l’escola més estigmatitzada del poble per raons de 
llunyania i, per tant, es doni de nou una concentració d’alumnat procedent de 
les classes socials més fràgils i precàries.     

 
Des de la CUP som conscients de les dificultats d’espai que representa ubicar el 
Soler de Vilardell a la Forestal, però a la vegada tenim la impressió que l’actual 
equip de govern no ha fet totes les gestions possibles amb els actuals propietaris 
dels terrenys de la Forestal per veure quines possibilitats hi ha d’aconseguir 
mitjançant la negociació una major cessió de terrenys.  
 
Davant aquest fet, emplacem l’equip de govern i el grup municipal del PSC a 
deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula i a encetar, a partir d’aquesta 
mateixa setmana, una ronda de reunions entre els grups polítics i la comunitat 
educativa, així com amb els propietaris dels terrenys de la Forestal, per explorar 
la possibilitat d’assolir una cessió major de terrenys. Si finalment aquesta cessió 
fos impossible, aleshores, des de la CUP proposem celebrar un Ple extraordinari 
el proper mes de gener, per dur a votació la proposta que avui demanem que es 
deixi sobre la taula. Creiem fermament que cal fer un darrer esforç davant 
aquest moment històric, per aconseguir un entramat educatiu el més just i 
igualitari possible. Per tant, demanem que tots plegats ens posem a treballar des 
d’avui mateix amb l’objectiu d’assolir-ho.  
 
Intervé de nou el Sr. alcalde i diu que li sorprenen les posicions dels dos grups 
de l’oposició. Des de l’equip de govern –indica- compartim l’opinió que la 
Forestal seria la millor opció, pel fet que l’escola quedaria integrada a la trama 
urbana i perquè representaria una millor distribució de les escoles en el territori 
municipal. Respecte d’aquest terreny s’ha de dir, però, que l’ADIF (Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias) ha interposat un recurs d’alçada per demanar 
que el sector de la Forestal es mantingui a 20 metres de distància respecte de la 
via del tren. Tant pot ser que els tribunals ens donin la raó a nosaltres (i que el 
sector es mantingui com està projectat) o a l’ADIF (amb la qual cosa caldria 
replantejar el sector). En qualsevol cas, el que és segur és que el Departament 
d’Educació no voldrà acceptar la cessió del terreny en aquesta situació.  
 
Per això, fa temps que estem treballant i dedicant esforços importants per 
buscar una opció alternativa. És cert que aquest tema no ha general el consens 
de tots els grups municipals, com ho va fer l’opció pel model educatiu 3-16, però 
també és cert que les opcions que tenim sobre la taula són molt reduïdes i no 
podem obviar que els propietaris de la Forestal tenen uns drets adquirits, fruit 
d’un conveni signat i d’uns instruments urbanístics aprovats, que els han 
concedit un dret d’edificació. Si l’Ajuntament necessita 3.000 m2 més de la zona 
de la Forestal sempre es pot negociar amb els propietaris, però tot es redueix a 
una qüestió econòmica. Caldria pactar quina edificabilitat s’atorga a la resta del 
sector, i això sempre és complicat perquè representaria una concentració 
d’edificabilitat molt alta en aquella zona, amb blocs de pisos de gran alçada. No 
pensem que s’hagi d’arribar a un acord d’aquestes característiques perquè 
l’avantatge que estem buscant no compensaria el mal urbanístic que estaríem 
fent. 
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En aquests moments i atès que una persona present a la sala demana poder fer 
ús de la paraula, el Sr. alcalde explica que al públic només se li permet intervenir 
a l’inici del Ple. Els ciutadans tindran l’oportunitat de parlar amb els diferents 
grups municipals posteriorment. Em sap greu –diu- però són les normes que 
regeixen el funcionament del Ple. 
 
S’han valorat totes les opcions –continua argumentant el Sr. alcalde- i la 
possibilitat de renegociar més superfície de la Forestal per dedicar-la a la 
construcció de l’escola s’ha desestimat i no s’ha considerat factible. L’equip de 
govern està mirant de resoldre un problema tan seriós com el que tenim 
plantejat. Per contra, tinc la sensació que el Sr. Castaño, amb la seva actitud, ha 
iniciat la campanya electoral i vol promocionar la seva candidatura a les properes 
eleccions municipals... Demano, doncs, que es voti la proposta presentada per 
l’equip de govern de cedir el terreny del sector P-16 Residencial Institut al 
Departament d’Educació per a la construcció de la futura escola Soler de Vilardell 
perquè les altres opcions resulten inviables i no tenen cap marge de negociació, 
ni opció d’arribar a un acord. És de sentit comú que cap propietari no cedirà un 
terreny sense res a canvi... 
 
Intervé de nou el Sr. Ventura i diu que, segons afirmació del Sr. alcalde, s’han 
estudiat altres opcions. Justament –diu- des del grup municipal de la CUP 
demanem poder-nos reunir per comentar tots els aspectes tècnics que, segons 
l’equip de govern, fan descartar la Forestal com a possible ubicació de l’escola 
Soler de Vilardell i fan decantar per l’opció del terreny del Residencial Institut. 
S’ha comentat el recurs interposat per l’ADIF respecte de la distància de les 
edificacions a la via del tren, però no creiem que això representi un impedient 
insalvable. És cert que el terreny de la Forestal no disposa dels metres quadrats 
que requereix el Departament d’Educació per a centres educatius que 
imparteixin la primària i la secundària, però nosaltres demanem que s’esgotin 
totes les possibilitats de negociació abans de descartar definitivament l’opció de 
la Forestal ja que seguim pensant que és la millor ubicació de totes les possibles. 
  
El Sr. alcalde vol fer un petit aclariment sobre el tema de l’afectació del 
ferrocarril. A l’expedient de cessió del terreny del sector P-16 Residencial Institut 
–diu- podeu veure que la superfície inicial del solar queda reduïda per la línia 
d’afectació del tren d’alta velocitat. El Departament d’Educació vol que qualsevol 
terreny que se li cedeixi estigui absolutament lliure de càrregues i que no hagi de 
demanar cap autorització a altres Administracions. Potser el Sr. secretari ens 
podria aclarir si existeix la possibilitat que el Ple pugui prendre un acord que es 
deixi en “stand-by” i que no s’executi durant un període de temps que ens 
permeti revisar tècnicament i valorar altres opcions. Ho dic perquè ens és molt 
urgent prendre una determinació sobre la ubicació de l’escola Soler de Vilardell 
per tal que el Departament d’Educació pugui adjudicar la redacció del projecte i 
l’execució de les obres aquest any 2010. Hem d’intentar no retardar la decisió. Si 
hem de portar el tema a un proper Ple, no farem sinó allargar tot el procés. Si 
els grups municipals no hi tenen cap inconvenient, proposo que el representant 
de l’AMPA Soler de Vilardell, que abans demanava la paraula, pugui intervenir 
(després del Sr. Castaño) i dir-nos el que pensa l’entitat que representa. 
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El Sr. Castaño, per al·lusions i en referència al comentari del Sr. alcalde respecte 
de la seva persona, diu que aquesta setmana s’ha publicat en un diari local que 
es posava a disposició dels seus companys per liderar el projecte socialista a 
Sant Celoni. D’altra banda, l’equip de govern ha portat al Ple una decisió 
treballada amb l’AMPA de l’escola i amb el Departament d’Educació, en la que no 
s’ha tingut en compte els altres grups polítics municipals. Tot plegat –diu- és 
similar al que va passar amb l’Àrea residencial estratègica de Can Riera de 
l’Aigua, tema del qual ens vam assabentar per la premsa. Recordem que en 
aquest cas el Ple va prendre un acord en contra de la decisió de l’equip de 
govern i que, posteriorment, es va celebrar una consulta popular que també va 
rebutjar l’ARE.  
 
Nosaltres ja vam demanar a l’equip de govern que es fessin reunions dels tres 
grups municipals per mirar de consensuar els temes més rellevants per al 
municipi: l’educació, la sanitat, els equipaments sociosanitaris... També vam dir 
que no faríem partidisme dels temes importants, i així ho hem demostrat amb la 
ubicació del futur hospital o de la possible residència sociosanitària, per exemple. 
En la nostra opinió les qüestions importants han de passar pel Ple (no com va 
passar amb l’ARE de Can Riera de l’Aigua, que va ser una decisió unilateral de 
l’equip de govern). En matèria d’educació, una decisió com la ubicació de l’escola 
Soler de Vilardell és prou important com per parlar-ne amb temps suficient amb 
els grups municipals i amb l’AMPA de l’escola. En canvi, l’equip de govern de CiU 
ens ha comunicat la seva decisió d’un dia per l’altre i avui es porta al Ple la 
proposta d’ubicació de l’escola al sector Residencial Institut i se’ns diu que s’ha 
d’acceptar aquesta ubicació perquè no hi ha cap altra solució possible. Nosaltres 
entenem que això no és així. I ja hem demostrat que les ganes de posar-nos 
d’acord hi són i que no fem partidisme en temes com els que he citat.  
 
El Sr. alcalde recorda al Sr. Castaño que la convocatòria de les Comissions  
informativa es va fer la setmana passada. Des d’aleshores –diu- el grup 
municipal del PSC no ha mostrat cap interès en voler parlar amb algun membre 
de l’equip de govern per resoldre possibles dubtes que es puguin plantejar. Si no 
estava d’acord amb la proposta de l’equip de govern ha tingut l’oportunitat de 
contrastar opinions i de fer les consultes oportunes amb l’àrea municipal que 
correspongui, però no ho ha fet... En la legislatura anterior era habitual trobar-
nos en els Plens que les decisions ja estaven adoptades perquè el govern 
municipal tenia majoria suficient i, per tant, no solia comunicar amb antelació les 
seves decisions sinó que traslladava la informació en el moment dels Plens. Per 
tant, Sr. Castaño, no s’estranyi ara que nosaltres fem allò que vostès han estat 
fent, com a mínim, en els darrers 4 anys (abans no ho sé perquè jo no hi era). 
D’altra banda, l’alternativa de Can Giralt comparteix amb el sector Residencial 
Esports el problema de la distància al centre de la vila i, en aquests moments, no 
constitueix una opció possible pels problemes urbanístics que planteja. Si els 
grups municipals hi esteu d’acord, donem la paraula al representant de l’AMPA 
de l’escola Soler de Vilardell. 
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Subirana, president de l’AMPA de l’escola Soler de 
Vilardell, a qui acompanyen altres components de la mateixa entitat. En primer 
lloc –diu- em fa molta gràcia que la ubicació de la futura escola sigui ara un 
tema tan important per a totes les formacions polítiques municipals. Fa uns anys 
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se’ns va dir que l’escola es construiria als terrenys de la Forestal i no hi havia 
gaire a negociar perquè semblava que era el lloc ideal. Nosaltres, però, des de 
bon principi ens vam posicionar en contra d’aquest emplaçament perquè no ens 
agradava i perquè pensem que una part essencial d’una escola pública de 
qualitat és el lloc on està situada. La zona de la Forestal, entremig de la 
carretera comarcal i de la via del tren, a poca distància d’una benzinera, malgrat 
quedar situada dins del poble, resta potencial a una escola que nosaltres volem 
que sigui una escola verda, en la que els nens puguin estar en contacte amb la 
natura. Ens sembla que un espai fora del poble, encara que tingui l’inconvenient 
de la distància, és el millor per a una escola verda i de qualitat com la que volem 
per als nostres fills. 
  
Com ha comentat el regidor de la CUP, segurament Sant Celoni necessita una 
escola pública més cèntrica, però no estem d’acord en considerar la Forestal com 
l’espai més indicat.  
 
És important que totes les formacions polítiques es preocupin ara d’on s’ha de 
construir l’escola Soler de Vilardell, però fa temps que tenim aquest problema i 
ni el grup municipal del PSC ni el grup municipal de la CUP s’han adreçat mai a 
l’AMPA de l’escola per parlar d’aquesta qüestió. Encara som una escola petita, 
amb quatre cursos, i abans d’adoptar segons quines postures és important parlar 
amb els pares i mares dels alumnes per veure què en pensem nosaltres i quina 
visió tenim de com ha de ser la nostra escola. 
 
Des de l’AMPA estem d’acord amb la proposta d’ubicar l’escola al sector 
Residencial Institut, però desconeixíem la possible alternativa de Can Giralt. No 
hi ha massa diferència entre la distància al centre d’una opció i de l’altra, però el 
més important és la rapidesa en el procés de cessió del terreny al Departament 
d’Educació. No podem perdre ni 6 mesos ni un any perquè l’edifici Puigdollers 
només podrà donar cabuda a l’escola un curs més i prou. No ens podem 
entretenir i perdre un any més negociant. Considero que aquesta alternativa 
s’hauria d’haver posat sobre la taula molt temps enrere. S’ha de concretar el 
destí de l’escola quan més aviat millor, no podem estar un any més donant-hi 
voltes. No ens podem permetre aquest luxe... 
  
Intervé novament el Sr. alcalde per fer una puntualització. L’opció de Can Giralt 
–diu- podria ser una bona alternativa, però requereix una tramitació urbanística 
que dificulta poder cedir el terreny a la Generalitat de Catalunya en un període 
curt de temps. El desenvolupament del sector residencial de Can Giralt requereix 
un debat més ampli i una reflexió sobre el model de municipi que volem. No tots 
els grups ho veiem de la mateixa manera i això genera un debat, que va molt 
més enllà de la ubicació de l’escola. La dificultat de Can Giralt és que s’ha 
d’aprovar el projecte de Pla parcial en el que es defineixi com ha de ser aquest 
sector. Si volem que tingui 700 habitatges ò 300, i de quines característiques. 
Aquesta decisió generarà, probablement, un debat polític que pot retardar la 
cessió del terreny per construir l’escola. Cal dir també que l’escola no tindria a 
Can Giralt el mateix entorn que al sector Residencial Institut, això també s’ha de 
dir... A Can Giralt l’escola quedaria potser una mica més propera, però formaria 
part d’un entramat urbà, sense els avantatges del terreny de l’Institut, en quant 
a l’entorn natural i els equipaments esportius a tocar.   
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Crec que s’hauria de votar la proposta que plantegem des de l’equip govern i, a 
partir d’aquí, asseure’ns a parlar-ne i fer tots els aclariments que es consideri 
oportuns. La nostra proposta ha estat treballada i analitzada amb profunditat i 
s’ha donat temps suficient als grups per a que puguin demanar informació al 
respecte. 
  
El Sr. Ventura diu que el grup municipal de la CUP proposa deixar l’expedient 
sobre la taula. L’equip de govern sap exactament quins són els tempos per a la 
construcció de l’escola perquè n’ha parlat amb el Departament d’Educació, però 
nosaltres –diu- volem que es faci una reunió (si cal, demà mateix) per parlar-ne 
conjuntament els tres grups municipals amb la direcció de l’escola, amb l’AMPA i 
amb els propietaris dels terrenys, i que es convoqui un Ple extraordinari el mes 
de gener, encara que sigui només per prendre una decisió en aquest tema. 
Creiem que cal un debat amb més profunditat.  
 
El Sr. Castaño indica que el grup municipal del PSC també està d’acord en deixar 
l’expedient sobre la taula per parlar-ne i per prendre una decisió quan més aviat 
millor. Si abans ens haguessin reunit per tractar de les possibles alternatives, es 
podia haver parlat amb els propietaris de Can Giralt o de la Forestal i ara, 
segurament, les negociacions ja estarien avançades. Considero que s’ha perdut 
un temps preciós, però des del grup municipal del PSC estem disposats a 
asseure’ns demà mateix i veure què s’ha fet i què es pot fer en les dues 
alternatives que plantegem des de l’oposició i quant temps es trigaria per buscar 
la millor ubicació. Com ha dit el president de l’AMPA, els pares i mares de 
l’escola desconeixien l’existència d’altres opcions. L’alternativa de Can Giralt es 
va comentar en una reunió anterior que vam tenir els tres grups municipals i no 
entenc com no ha arribat a l’AMPA de l’escola.     
 
El Sr. alcalde indica que l’alternativa de Can Giralt es va plantejar quan els grups 
municipals estaven decidint la ubicació del nou hospital. Per nosaltres –diu- Can 
Giralt també podria ser una bona opció. Però en aquella mateixa reunió es va 
constatar que no tots els grups municipals tenim el mateix criteri respecte del  
desenvolupament del sector Can Giralt. Aquesta qüestió genera un debat polític 
que requereix una negociació i, en aquests moments, em sembla de difícil 
resolució. La cessió d’aquest terreny al Departament d’Educació s’hauria de fer 
de manera anticipada al desenvolupament del sector i, per tant, es faria 
necessari arribar a un acord amb la propietat. Aquest tràmit requereix un temps 
llarg, temps que no tenim en aquests moments, i d’això cal ser-ne conscients... 
Considero que cal votar la proposta que fem des de l’equip de govern i, en tot 
cas, seguir parlant del tema. I si trobem una alternativa millor, ja farem un Ple 
per anul·lar l’acord que avui s’adopti i aprovar una opció alternativa. Però, en tot 
cas, ja tindríem una proposta aprovada. Potser el Sr. secretari ens podria aclarir 
si, en el cas que s’aprovi la proposta, sempre podem prendre un nou acord per 
modificar-la.  
  
El Sr. secretari diu que, de fet, la proposta d’avui ja és una modificació d’un 
acord anterior del Ple municipal, atès que representa un canvi en la finalitat de la 
cessió del terreny del Residencial Institut (per construir una escola, enlloc d’un 
nou IES). No hi ha problema en modificar els acords adoptats pel Ple sempre que 
no afectin els drets subjectius de terceres persones. De tota manera, si es manté 
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la petició de deixar l’expedient sobre la taula, primer s’hauria de votar aquesta 
qüestió, abans de decidir sobre el fons de l’assumpte.  
 
La Sra. Vinyets diu que estem a 21 de desembre i, atès que les Administracions 
no funcionen a Ple rendiment durant l’època de Nadal, no vindrà d’uns dies de 
prendre aquest acord. Estem demanant –diu- que l’expedient es deixi sobre la 
taula i que es convoqui una reunió de manera immediata amb els tres grups 
municipals i l’AMPA de l’escola.  
 
El Sr. Castaño demana que es voti si el tema es deixa o no sobre la taula. 
 
El Sr. secretari indica que, efectivament, si es manté la petició de deixar 
l’expedient sobre la taula, s’haurà de votar al respecte. Si prospera (per a la qual 
cosa és necessària la majoria simple) el tema quedarà sobre la taula; en el cas 
de no prosperar la petició, s’haurà de votar sobre el fons de l’assumpte. 
 
El Sr. alcalde pregunta qui té la potestat de proposar que un expedient es deixi 
sobre la taula? 
 
El Sr. secretari respon que si un regidor demana que un expedient es deixi sobre 
la taula s’ha de votar la petició. 
 
El Sr. Cuminal diu que acabarem allà mateix. Deixar l’expedient sobre la taula és 
el mateix que votar-hi en contra. Estem fent el ridícul –diu-.  
 
El Sr. Ventura  diu que el grup municipal de la CUP vota a favor de deixar 
l’expedient sobre la taula i no considera que això sigui fer el ridícul. 
 
El Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC també vota a favor de deixar el 
tema sobre la taula i no creu que això sigui fer el ridícul. Portar un tema al Ple 
sense el consens de tots els grups (quan hi havia el compromís d’aconseguir 
aquest consens) sí que és fer el ridícul. 
  
El Sr. alcalde considera que votar en contra de la proposta de l’equip de govern 
seria més coherent amb el plantejament que estan fent els grups de l’oposició. 
Crec –diu- que el més ridícul és no aprofitar el temps de què es disposa per 
treballar els temes. A partir del moment en què es convoca una Comissió 
informativa, hi ha dies per poder parlar de les propostes que es porten al Ple. En 
canvi, s’espera al dia del Ple per plantejar les opcions alternatives. El grup 
municipal de CiU vota en contra de deixar l’expedient sobre la taula. 
  
Després d’aquestes intervencions, 
 
Per 10 vots a favor de les senyores Miracle, de la Encarnación i Vinyets i dels 
senyors Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado, Vega i Ventura, i 7 vots en 
contra de les senyores Lechuga i Costa i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, 
Negre i Perapoch, el Ple municipal ACORDA deixar aquest punt sobre la 
taula fins a un proper Ple municipal. 
 
 



 32

6. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ EN QUANT A LA QUALIFICACIÓ D’UN ESPAI 
LLIURE EN EL NUCLI DE LA BATLLÒRIA. 
 
El Sr. alcalde explica que aquesta proposta va vinculada amb el següent punt de 
l’ordre del dia (la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla 
parcial del sector P-7 Plana de la Batllòria). Recordareu –diu- que temps enrere 
es va portar a aprovació del Ple una modificació puntual del Pla parcial d’aquest 
sector per fer possible la construcció d’un pavelló esportiu a la Batllòria, 
incorporant a l’àmbit del sector el terreny que ocupa l’escola Montnegre i la zona 
verda que hi ha al davant. Aquesta modificació urbanística permetrà que el 
pavelló funcioni com a gimnàs de l’escola i com a equipament esportiu del 
municipi. L’expedient s’ha tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (CTUB), la qual ha informat desfavorablement la modificació 
urbanística per no estar d’acord amb l’eliminació d’un carrer. Nosaltres entenem 
que aquesta decisió és competència de l’Ajuntament i que la Generalitat de 
Catalunya no hi hauria d’intervenir, però aquest és l’informe que han emès... 
  
Si optem per recórrer aquesta decisió, tenim moltes opcions de guanyar, però 
això retardarà considerablement la construcció del pavelló. Ara mateix, ens 
interessa tenir ben ordenada urbanísticament la zona per poder obtenir finançar 
del Departament d’Educació i de la Conselleria d’Esports. És una situació molt 
singular, en la que el nostre municipi està ben posicionat per aconseguir aquests 
ajuts econòmics. 
 
Després de moltes reunions amb responsables de la CTUB, no ha estat possible 
fer-los canviar de criteri, de manera que hem incorporat els seus suggeriments i 
avui proposem que s’aprovi aquesta modificació urbanística en la que es manté 
el carrer que abans volíem suprimir. La nostra voluntat és convertir 
posteriorment aquest carrer en un vial exclusiu per a vianants, eliminant el pas 
dels vehicles i el risc per a les persones. 
 
En el següent punt de l’ordre del dia es proposa una modificació puntual del Pla 
parcial del sector P-7 Plana de la Batllòria per compensar la zona verda que 
ocuparà la construcció del pavelló esportiu (que s’ubicarà al costat del camp de 
futbol, en una zona qualificada d’equipament). És a dir, s’intercanvia la 
qualificació d’equipament i zona verda entre els dos àmbits, per tal de donar 
compliment a les indicacions de la CTUB. 
 
La Sra. Vinyets i el Sr. Castaño mostren la seva conformitat a la proposta. 
 
El Sr. alcalde indica que, així doncs, s’han de considerar aprovats aquest punt i 
el següent de l’ordre del dia. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
L’Ajuntament vol construir un pavelló poliesportiu a la Batllòria, el qual ha constituir 
un equipament polivalent integrat en les instal·lacions del centre escolar CEIP 
Montnegre per assolir major funcionalitat, en un emplaçament que al mateix temps 
faci possible la utilització de les instal·lacions fora de l’àmbit escolar. 
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En dates 30 d’octubre de 2006 i 30 de desembre de 2008 es van subscriure 
protocols de col·laboració amb el Departament d’Educació i el Consell Català de 
l’Esport, respectivament, per assolir l’objectiu esmentat. En aquests protocols, 
resumidament, s’establiren les condicions de titularitat, gestió, administració i 
conservació del pavelló, aportacions econòmiques, així com la consideració com a 
prioritària de la seva construcció durant el trienni 2009-2011. 
 
Per resolució de l’Alcaldia de data 23 d’abril de 2008 es va aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla parcial del sector P-7 la Plana de la Batllòria, per tal de 
reservar el sòl suficient per permetre la construcció de l’esmentat equipament amb 
una situació de proximitat respecte del recinte escolar.  
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de juny de 2009 
va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la referida modificació puntual de Pla 
parcial fins i tant l’Ajuntament no presentés un text refós degudament verificat que 
incorporés un seguit de prescripcions, entre les quals hi figura la següent: 
 

“1.1 Cal reconsiderar la ubicació del PAV2 per tal de mantenir el vial avui 
existent i en conseqüència també reconsiderar la ubicació dels espais lliures 
tot justificant el manteniment de la seva superfície i funcionalitat. En aquest 
sentit es recomana tramitar una modificació puntual del Pla general per tal 
de resituar els espais lliures d’acord amb els criteris que s’assenyalen en el 
plànol annex.”  

 
Per possibilitar aquest canvi s’ha redactat una modificació puntual del 
planejament general que planteja un ajust en la delimitació d’equipaments i 
espais lliures, amb l’objectiu de modificar la qualificació d’una peça de sòl de 
1273,28m2 situada al costat oest del camp de futbol de la Batlloria, amb front al 
carrer del Camí Ral, que passa d’equipaments a espais lliures, quedant 
compensada així la pèrdua d’espais lliures de la Modificació puntual del text refós 
del Pla parcial que esdevé a conseqüència de la reubicació del pavelló 
poliesportiu. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal segons el qual la present Modificació 
puntual permet justificar l’ajust de sistemes del Text refós del Pla parcial del 
sector P-7 la Plana de la Batlloria, segons les prescripcions de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 18 de juny de 2009. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’administració general que estableix que la 
present modificació puntual s’ha de tramitar simultàniament amb la del text 
refós del Pla parcial del sector P-7 la Plana de la Batllòria com a ajust de 
sistemes previst a l’article 95.5 del Decret Legislatiu 1/2005, i que l’executivitat 
del planejament derivat haurà de quedar supeditada a la del planejament 
general, que es produirà mitjançant la publicació al DOGC d’aquest darrer. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica ambiental, segons el qual la present 
modificació puntual no té efectes significatius sobre el medi ambient.  
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D’acord amb l’article 92 del Decret Legislatiu 1/2005, el planejament urbanístic, 
atès que és una disposició administrativa de caràcter general, té vigència 
indefinida i és susceptible de suspensió, modificació i revisió. 
 
L’article 117 del Decret 305/2006 estableix que s’entén per modificació d’un pla 
d’ordenació la introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves 
determinacions, sempre que no comportin la seva revisió en els termes que 
s’estableixen legalment. 
 
L’article 94 del Decret Legislatiu 1/2005 disposa que la modificació de qualsevol 
dels elements d’una figura de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació. 
 
L’article 95 del Decret Legislatiu 1/2005 determina que si la modificació altera la 
zonificació o l’ús urbanístic d’espais lliures o d’equipaments esportius la seva 
tramitació requereix d’un tràmit reforçat, el qual no s’aplica als ajustos en la 
delimitació dels espais esmentats que no n'alterin la funcionalitat, ni la 
superfície, ni la localització en el territori. 
 
D’acord amb l’article 118 del Decret 305/2006, la present modificació puntual 
conté les determinacions adequades a llur finalitat específica. 
 
D’acord amb els articles 83 del Decret Legislatiu 1/2005 i 117.3 del Decret 
305/2006, l’aprovació inicial i la provisional corresponen a l’Ajuntament. Un cop 
acordada l’aprovació inicial els plans s’han de sotmetre a informació pública pel 
termini d’un mes. Simultàniament s’ha de sol·licitar un informe als organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el 
termini d'un mes, i s’ha de concedir audiència als ajuntaments que confinin amb 
l’àmbit de la modificació puntual. L’aprovació definitiva correspon a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
D’acord amb l’article 71 del Decret Legislatiu 1/2005, l’aprovació inicial d’un 
instrument de planejament urbanístic obliga a acordar la suspensió de la 
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències 
de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament 
de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 
 
L’article 83.9 del Decret Legislatiu 1/2005 admet la tramitació simultània de 
figures de planejament urbanístic, condicionant l’executivitat de cadascuna a la 
de l’instrument superior. 
  
D’acord amb l’article 100 del Decret Legislatiu 1/2005, les diverses figures de 
planejament urbanístic l’aprovació definitiva de les quals correspon a 
l’Administració de la Generalitat són executives a partir de la publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva i de 
les normes urbanístiques corresponents. 
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A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general municipal 
d’ordenació de Sant Celoni, promoguda per l’Ajuntament, relativa a un ajust 
d’equipaments i espais lliures a la Batllòria. 
 
2. Disposar l’inici del tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, a comptar 
des de la darrera de les publicacions del corresponent anunci al Butlletí Oficial de 
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels diaris de 
més divulgació en l'àmbit municipal. 
 
Durant aquest termini, comptador a partir del dia següent al de la publicació de 
l'edicte en l'última de les publicacions del Butlletí o Diari Oficial, l'expedient 
romandrà de manifest a l'Àrea d’Entorn d'aquest Ajuntament (c/ Bruc, 26 de 
Sant Celoni) i els interessats podran formular, per escrit, les reclamacions i 
suggeriments que considerin procedents. 
 
3. Sol·licitar, de forma simultània a la informació pública, l'emissió d'informes als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han 
d'emetre en el termini d'un mes llevat que una disposició n'autoritzi un de més 
llarg. 
 
4. Comunicar l’aprovació inicial als Ajuntaments dels municipis limítrofes amb 
l’àmbit de la modificació als efectes d'audiència pel termini d'un mes. 
 
5. Suspendre l'atorgament de llicències d'edificació, d'instal·lació o ampliació 
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves 
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, pel termini d'un 
any, amb el benentès que un cop assolida l’aprovació definitiva de la modificació 
puntual abans de l'esmentat termini la suspensió quedarà extingida, d'acord amb 
el que disposa l'article 71 en relació al 70 de la Llei d’urbanisme. 
 
En document annex al present acord s'acompanya el plànol on figuren grafiats 
els àmbits objecte de la suspensió. 
 
Atenent al que disposa l'article 102.4. del Reglament de la Llei d’urbanisme 
l’acord de suspensió d'atorgament de llicències s'adopta amb la previsió de la 
possibilitat d'atorgar aquelles que siguin fonamentades en el règim vigent i que 
siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment 
aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc 
l'aplicació del nou planejament una vegada definitivament aprovat. 
 
La referida modificació i l’expedient de la seva raó romandran exposats al públic 
a l’Àrea d’Entorn municipal pel termini de trenta dies, durant el qual període es 
podran formular les reclamacions i al·legacions que s’estimin adients. 
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7. VERIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR P-7, PLANA DE LA BATLLORIA. 
 
Per resolució de l’Alcaldia de data 23 d’abril de 2008 es va aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla parcial del sector P-7 la Plana de la Batlloria i es va 
sotmetre a informació pública. L’expedient va estar exposat al públic durant el 
període d’un mes, prèvia publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, al Butlletí Oficial de la Província número 109 de 6 
de maig de 2008, a El Periódico de 9 de maig de 2008 i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 5128 de 9 de maig de 2008.  
 
Durant el termini d’exposició pública de l’acord no es va presentar cap 
reclamació, al·legació o suggeriment al respecte. 
 
Es van rebre els informes tècnics favorables emesos pel Consell Català de 
l’Esport i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat, Serveis Territorials al 
Maresme-Vallès Oriental, va emetre informe favorable subjecte a una sèrie de 
condicions. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 19 de març de 2009 va aprovar 
provisionalment la modificació puntual del Pla parcial del sector P-7 Plana de la 
Batllòria amb la incorporació arrel de les consideracions del Departament 
d’Educació i Universitats, respecte del document aprovat inicialment, de les 
modificacions següents:   
 
a. L’àmbit B de la modificació puntual, fixat inicialment en 1.760,95 m2sl., es 

modifica d’acord amb la previsió real de sòl per a la implantació del pavelló 
poliesportiu previst; en base a les fitxes tècniques d’equipaments esportius 
del Consell Català de l’Esport, les qual fixen per a un pavelló poliesportiu 
doble, PAV 2 una superfície construïda total de 2.000 m2st. Es delimita un 
àmbit de 2.236,10 m2sl  amb l’objectiu de qualificar com a E1 - equipament 
esportiu, tot el sòl corresponent a l’ús esportiu previst. 

b. S’afegeix el capítol 1.7.5 de gestió urbanística als efectes de determinar com 
es regularitzaran els límits entre els dos equipaments. 

c. Es completa la documentació gràfica del document incorporant el següent: 
→ Plànol O.02 Proposta d’implantació PAV2, el qual constitueix una proposta 

indicativa d’ocupació del sòl que el projecte constructiu del mateix haurà 
de definir, introduint una nova numeració de la documentació gràfica 
respecte de l’aprovació inicial.  

→ Es grafia en el plànol O.03 Mobilitat, el recorregut del transport públic 
urbà al nucli de la Batllòria, juntament amb l’esquema de la banda 
d’estacionament prevista. 

 
La Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de data 18 de juny de 2009 acordà 
suspendre la tramitació de la modificació puntual, fins a la presentació d’un Text 
refós que incorpori les següents prescripcions: 
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1.1 Cal reconsiderar la ubicació del PAV2 per tal de mantenir el vial avui 
existent i en conseqüència també reconsiderar la ubicació dels espais lliures 
tot justificant el manteniment de la seva superfície i funcionalitat. En aquest 
sentit es recomana tramitar una modificació puntual del Pla general per tal 
de resituar els espais lliures d’acord amb els criteris que s’assenyalen en el 
plànol annex.  
1.2 Cal que el document consideri la mobilitat d’autobusos i autocars, amb la 
previsió d’un espai per les seves aturades i l’aparcament que en normal 
funcionament de l’equipament requereixi. 
1.3 Cal justificar que la reserva de places d’aparcament per a vehicles i per 
bicicletes que estableix l’estudi de mobilitat podran ser ubicades dins l’àmbit i 
assegurar-ne la seva efectiva materialització. 
1.4 Cal concretar els paràmetres que defineixen l’ordenació segons 
volumetria específica per tal de poder assegurar una bona integració de 
l’edifici amb l’entorn, ja que és el planejament el que ha d’establir l’ordenació 
i les condicions d’implantació de l’equipament. 

 
El dia 4 de desembre de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme ha tramès el 
plànol a que fa referència l’acord d’aquesta comissió de data 18 de juny de 2009. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal on consta que al text refós s’introdueix un 
ajust a la delimitació de l’àmbit B respecte de l’aprovació provisional, d’acord 
amb les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de 18 de juny de 2009 on es planteja la necessitat reconsiderar la 
ubicació de l’equipament esportiu per tal de mantenir el vial existent amb els 
següents canvis: 
 

1.L’àmbit B de la modificació puntual, fixat inicialment en 2.236,10 m2sl., es 
modifica d’acord amb la previsió real de sòl per a la implantació del pavelló 
poliesportiu previst; en base a les fitxes tècniques d’equipaments esportius 
del Consell Català de l’Esport, les qual fixen per a un pavelló poliesportiu 
doble, PAV 2 una superfície construïda total de 2.000 m2st. Es delimita un 
àmbit de 2.295,80 m2sl  amb l’objectiu de qualificar com a E1 - equipament 
esportiu, tot el sòl corresponent a l’ús esportiu previst, mantenint el traçat 
viari existent. 
 
2. Amb l’objectiu de donar compliment a l’acord de la CTUB es completa la 
documentació gràfica del document incorporant el següent: 

 
Plànol O.02 PROPOSTA D’IMPLANTACIÓ PAV2, el qual constitueix la 
definició dels paràmetres i gàlibs d’edificació juntament amb una proposta 
indicativa d’ocupació de sòl de l’equipament que el projecte constructiu 
del mateix haurà de definir. 
Es grafia en el plànol O.03 MOBILITAT, el recorregut del transport públic 
urbà al nucli de la Batllòria, juntament amb l’esquema de la reserva de 
places d’aparcament per a transport públic i privat en superfície. 

 
Aquest tècnic informa també que aquests canvis tenen la condició de 
substancials ja que d’acord amb l’article 112 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme donen lloc a un model d'ordenació diferent respecte a 
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l'emplaçament dins l'àmbit de les zones i sistemes urbanístics envers la figura de 
planejament aprovada provisionalment. 
 
Vist l’informe jurídic emès al respecte on consta que la present modificació puntual 
s’ha de tramitar simultàniament amb la del Pla general relativa a un ajust 
d’equipaments i espais lliures a la Batllòria, configurant-se ambdós instruments 
urbanístics com a un ajust de sistemes previst a l’article 95.5 del Decret Legislatiu 
1/2005, i que l’executivitat del planejament derivat haurà de quedar supeditada a 
la del planejament general, que es produirà mitjançant la publicació al DOGC 
d’aquest darrer. 
 
Atès que l’informe també fa constar que la normativa urbanística del Pla parcial 
del sector P-7 no consta publicada al DOGC i va ser aprovada per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 9 d’abril de 1997. 
 
D’acord amb l’article 112 del Decret 305/2006, cal procedir a obrir un nou 
termini d’informació pública, i si s’escau, d’audiència, quan l'esmena de les 
deficiències assenyalades en els acords de suspensió total o parcial del tràmit 
d'aprovació definitiva del planejament urbanístic comporti un canvi substancial 
en el contingut de la figura de planejament objecte de resolució. En aquest cas, 
cal que l'òrgan que hagués adoptat l'acord d'aprovació immediatament anterior 
aprovi expressament un text que incorpori els canvis introduïts i el sotmeti a 
informació pública. 
 
L’article 95 del Decret Legislatiu 1/2005 determina que si la modificació altera la 
zonificació o l’ús urbanístic d’espais lliures o d’equipament esportius la seva 
tramitació requereix d’un tràmit reforçat, el qual no s’aplica als ajustos en la 
delimitació dels espais esmentats que no n'alterin la funcionalitat, ni la 
superfície, ni la localització en el territori. 
 
L’article 83.9 del Decret Legislatiu 1/2005 admet la tramitació simultània de 
figures de planejament urbanístic, condicionant l’executivitat de cadascuna a la 
de l’instrument superior. 
 
D’acord amb l’article 100 del Decret Legislatiu 1/2005, les diverses figures de 
planejament urbanístic l’aprovació definitiva de les qual correspon a 
l’Administració de la Generalitat són executives a partir de la publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva i de 
les normes urbanístiques corresponents. 
 
D’acord amb la disposició transitòria vuitena del Decret Legislatiu 1/2005 les 
normes urbanístiques de les figures de planejament aprovades definitivament 
per l'Administració de la Generalitat entre l'entrada en vigor de la Llei 7/1985, 
del 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i la de la Llei 2/2002 que no 
hagin estat publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el 
Butlletí Oficial de la província corresponent, han d'ésser publicades amb motiu de 
llur modificació. A aquest efecte, als expedients de modificació s'ha 
d'acompanyar el text refós complet de la normativa aplicable, que ha d'ésser 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb 
l'acord d'aprovació definitiva de la modificació. 
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A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Verificar el text refós de la modificació puntual del Pla parcial del sector P-7 
Plana de la Batllòria promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni, el qual 
incorpora les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
de 18 de juny de 2009. 

 
2. Obrir nova informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de la 
darrera de les publicacions del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels diaris de més 
divulgació en l’àmbit municipal. 
 
3. Sol·licitar, de forma simultània a la informació pública, l'emissió d'informes als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han 
d'emetre en el termini d'un mes llevat que una disposició n'autoritzi un de més 
llarg. 
 
4. Trametre còpia de l’expedient i del text refós de la modificació puntual del Pla 
parcial del sector P-7 Plana de la Batllòria verificat en l’anterior acord a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
5. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el text refós 
complet de la normativa urbanística Pla parcial del sector P-7 Plana de la 
Batlloria per a que el verifiqui i ordeni la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

 
8. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE TÈCNIC DE 
CONSTRUCCIÓ D’UN PONT SOBRE EL RIU LA TORDERA A LA BATLLÒRIA. 
 
El Sr. alcalde indica que aquest tema s’ha portat en diverses ocasions a 
consideració del Ple. Després d’aprovar el projecte tècnic per a la construcció del 
pont sobre la Tordera a la Batllòria han sorgit dos problemes. D’una banda, la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) no està d’acord amb la 
modificació del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) que vam aprovar. Cal 
recordar que inicialment la ubicació del pont es preveia en un altre indret, però 
arran de diversos informes tècnics i vista l’opinió del Consell de Poble de la 
Batllòria, es va decidir canviar la seva ubicació. El nou emplaçament, però, 
coincideix amb el pas de la variant a la carretera i s’ha fet necessari redactar un 
text refós que contempli la construcció del pont a un nivell diferent al de la 
variant, per tal de fer-los compatibles. Tenim constància que divendres passat la 
CTUB va aprovar definitivament el text refós de la modificació puntual del PGOU 
relativa al pont sobre el riu Tordera, al nucli de la Batllòria.  
 
D’altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), després de 8 mesos de tenir 
a les seves mans el projecte tècnic per a la construcció del pont, ens va 
sol·licitar un canvi en l’estudi hidrològic que conté el projecte. L’equip tècnic 
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redactor va incorporar aquesta modificació, el projecte es va enviar de nou a 
l’ACA i, després, de tot un any, finalment ha emès informe favorable.   
 
Resoltes aquestes dues qüestions, esperem poder iniciar l’expedient per a la 
licitació de les obres, de manera que la construcció del pont que ha de connectar 
la Batllòria amb el Montnegre sigui una realitat aquest any 2010.  
 
El Sr. Castaño diu que el vot del grup municipal del PSC serà favorable, però 
indica que va ser dijous (i no divendres) quan la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona va aprovar definitivament el text refós de la modificació puntual del 
PGOU relativa al pont sobre el riu Tordera, al nucli de la Batllòria. 
 
El Sr. alcalde agraeix la puntualització del Sr. Castaño. 
 
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP votarà favorablement 
l’aprovació definitiva del projecte tècnic redactat per Pedelta SL i la modificació  
de l’ocupació temporal d’una de les parcel·les afectades per la construcció del 
pont perquè inicialment era massa gravosa.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 22 de març de 2007 va aprovar inicialment 
el projecte d’execució d’un pont sobre el riu Tordera a la Batllòria redactat per 
Pedelta SL amb un pressupost de contracte de 1.429.431,91 € amb la condició que 
s’allargués el termini d’execució a 8 mesos, i en unitat d’acte i de forma inicial 
s’aprovà la relació detallada de béns i drets a expropiar i a ocupar per a l’execució 
del projecte amb un annex que contenia les dades a què fa referència l’article 31 
del ROAS, una de les quals era la valoració individualitzada dels béns i drets 
objecte d’expropiació i ocupació. 
 
La finalitat del projecte és la definició d’un pont per a vehicles i vianants sobre el 
riu Tordera al seu pas pel nucli de la Batllòria. 
 
L’enginyer municipal en el seu informe d’aprovació inicial va indicar que s’havia 
de sol·licitar l’informe preceptiu a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
L’anunci d’informació pública es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província 
número 82, Annex IV, de 5 d’abril de 2007 i en el diari El Periódico del dia 4 
d’abril de 2007. Aquest acord també va estar notificat a les Sres. Rosario 
Fugarolas Casas, Roser López Fugarolas i Anna M. López Fugarolas a efectes 
d’audiència. 
 
El dia 16 d’abril de 2007 la Sra. Roser López Fugarolas va demanar mitjançant 
sol·licitud el plànol i la valoració del terreny a expropiar, documentació facilitada 
per resolució de l’Alcaldia de data 18 d’abril de 2007. 
 
Segons consta al certificat emès per Secretaria durant el termini d’exposició 
pública de l’acord es va presentar una única al·legació per part de la Sra. Roser 
López Fugarolas el dia 22 de maig de 2007. 
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El dia 9 de juliol de 2007 l’Agència Catalana de l’Aigua va sol·licitar els arxius de 
la simulació hidràulica del programa HEC-RAS en format digital i el dia 30 d’abril 
de 2008 l’Agència Catalana de l’Aigua tramet el seu informe pel qual es demana 
la modificació del projecte tècnic en quant a la simulació hidràulica. Aquesta 
modificació del projecte es va requerir per decret de l’Alcaldia de 6 de maig de 
2008 a l’empresa Pedelta SA, segons informe emès per l’enginyer municipal on 
s’indicava la mancança de: 
 
- Valorar la permeabilització del marge esquerre del riu en la zona objecte del 
projecte que és inundable. 
- Un estudi d’afeccions mediambientals amb les mesures correctores 
necessàries. 
- Refer l’estudi hidràulic utilitzant els cabals de la Planificació de l’Espai Fluvial 
(PEF) de la conca de la Tordera del tram comprès entre la desembocadura de la 
riera de Gualba i la desembocadura de la riera de Breda, i 
- En relació a la diferència de resultats entre l’estudi hidràulic presentat i l’estudi 
del PEF de la conca de la Tordera, el projecte ha d’incloure un plànol en planta 
amb la situació de les seccions introduïdes en la simulació hidràulica i la 
justificació de les cotes de fonamentació dels estreps i de la pila, així com la 
justificació de no erosionabilitat de les mateixes. 
 
L’empresa Pedelta SA va trametre el projecte modificat a l’Agència Catalana de 
l’Aigua i el dia 21 de juliol de 2009 va tenir entrada l’autorització a l’Ajuntament 
de Sant Celoni de les obres del projecte del pont sobre el riu Tordera per part 
d’aquesta Agència. 
 
Mitjançant escrit amb data 2 de setembre de 2009 es comunica a l’Agència 
Catalana de l’Aigua que quan l’Ajuntament de Sant Celoni porti a terme el 
concurs d’adjudicació d’aquestes obres, en el Plec de condicions tècniques farà 
constar íntegrament les condicions imposades en l’autorització de l’Agència 
Catalana de l’Aigua i encomanant la constitució de la fiança abans d’iniciar les 
obres. En el moment que s’adjudiquin les obres es comunicarà a l’Agència 
Catalana de l’Aigua per tal que canviï el titular de l’autorització. 
 
El dia 28 d’octubre de 2009 Pedelta SL va presentar a l’Ajuntament de Sant 
Celoni el projecte del pont sobre el riu Tordera a la Batllòria per a la seva 
aprovació definitiva. 
 
La tècnica d’administració general i l’enginyer municipal han emès informe on 
indiquen que s’han detectat errors en la relació de béns i drets afectats 
formulada inicialment atès que les expropiacions que es preveuen respecte de 
les finques números 1, 2 i 3, de 210,28 m2, 123,37 m2 i 243,96 m2 
respectivament d’acord amb l’annex que figura a l’acord d’aprovació inicial, fan 
referència a terrenys de domini públic i per tant resulten improcedents. 
Concretament indica que pel que fa a la finca número 1, ja figura a nom de 
l’Ajuntament de Sant Celoni a la mateixa relació de béns i drets, i per tant, no 
procedeix la seva expropiació ni tampoc la valoració econòmica de la seva 
ocupació temporal. Pel que fa a les expropiacions de 123,37 m2 i 243,96 m2 de 
les finques número 2 i 3, respectivament, a les Sres. Rosario Fugarolas Casas, 
Roser López Fugarolas i Ana M. López Fugarolas, la tècnica indica que s’ha 
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comès un error probablement atribuïble a la superposició de les bases gràfiques 
dels cadastres de rústica i d’urbana, el qual ha produït un solapament d’aquestes 
finques respecte de camins públics colindants, de manera que aquests 
equivocadament s’han considerat com de propietat privada, i per tant, subjectes 
a expropiació. En concret, es tracta del camí que transcorre paral·lel al camp de 
futbol de la Batlloria, i del que separa les finques número 2 i 3, abans 
esmentades. 
 
Entre la documentació que l’informe aporta a l’expedient hi ha el cadastre de 
rústica de 1954 i una ortofoto datada de 1956 (vol dels americans) extreta del 
web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que constaten que els camins 
esmentats, de domini públic, eren els que donaven accés a l’antic pont de la 
Tordera. També es justifica la inscripció al Registre de la Propietat a favor de 
l’Ajuntament del camí paral·lel al camp de futbol, arrel d’una cessió d’INACSA, i 
la informació registral i cadastral necessària de les finques número 2 i 3 
esmentades per a poder concloure que les propietats privades no inclouen 
aquests camins. 
 
Els tècnics informen que en tractar-se de camins públics no procedeix la seva 
expropiació i que això suposa una reducció del pressupost del projecte de 
11.666,58 €. En aquest sentit, proposen que es corregeixi la relació de béns i 
drets afectats pel projecte, de manera que únicament hi consti la ocupació 
temporal de la finca núm. 2, propietat de les Sres. Rosario Fugarolas Casas, 
Roser López Fugarolas i Ana M. López Fugarolas, en els termes i valoració que 
allà s’hi contenen, i que passi a identificar-se com a finca número 1. 
 
L’informe també valora les al·legacions presentades per la Sra. Roser López 
Fugarolas a l’acord d’aprovació inicial del projecte constructiu, proposant 
estimar-les en part. 
 
La Sra. Roser López en la seva primera al·legació exposa que l’acord d’aprovació 
inicial del projecte és nul de ple dret segons els articles 62.1.b) i e) de la Llei 
30/1992, o en tot cas anul·lable d’acord amb l’article 63 de la Llei 30/1992, atès 
que el Pla general d’ordenació del municipi aprovat el 1997 no preveu la 
construcció d’aquest nou pont a l’emplaçament que preveu el projecte, que els 
projectes d’obres ordinàries no poden estar al marge de les determinacions del 
planejament urbanístic i que es vulneren els articles 57 i 58 del Decret Legislatiu 
1/2005 ja que la nova infraestructura constitueix un sistema general no previst, i 
per tant a desenvolupar per alguna figura de planejament i mai mitjançant un 
projecte d’obres. 
 
Al respecte l’informe de la tècnica municipal exposa que el pont està previst al 
Pla general aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de 
juny de 1997 com a actuació 17 PONT SOBRE LA TORDERA A LA BATLLORIA, 
que té per objecte la connexió de les àrees de ribera amb el nucli urbà i els 
camins forestals i garantir l’accés al Montnegre des de la Batllòria. El seu 
emplaçament es va preveure a la prolongació del carrer Breda, al llarg dels 
sectors de sòl urbanitzable P4 i el no delimitat NP20 i travessant el riu Tordera 
fins a connectar amb el camí paral·lel a l’autopista AP-7.  
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El fet que el projecte constructiu l’emplaci en un altre indret és conseqüència de 
les conclusions a que arriba l’estudi encarregat per l’Ajuntament a novembre de 
2005 a l’empresa Cetres, per a l’emplaçament d’una futura passera peatonal a la 
Tordera, arrel de les quals el Consistori va estimar convenient fusionar ambdues 
infraestructures en una única de sola, situant-la en el punt que l’esmentat estudi 
considerava més idoni en atenció a diversos condicionants, i que es correspon 
amb el punt on el projecte constructiu preveu el pont.  
 
Respecte del planejament de suport, s’ha rebut confirmació telefònica per part 
dels tècnics de la Direcció General d’Urbanisme segons la qual la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 17 de desembre de 2009 ha 
aprovat definitivament el text refós de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació relativa al pont sobre el riu Tordera, al nucli de la Batllòria. 
L’instrument urbanístic es troba pendent de publicació al DOGC.  
 
La tècnica d’administració general proposa desestimar la primera al·legació de la 
recurrent considerant que s’està tramitant la figura urbanística corresponent i 
que l’article 83.9 del Decret Legislatiu 1/2005 admet la tramitació simultània 
d’instruments de planejament i de gestió, sempre i quan es supediti l’eficàcia 
d’aquest darrer a la de la figura superior. En aquest sentit, s’estima que no es 
pot parlar de nul·litat de l’article 62.1.b) de la Llei 30/1992, en quan a acte 
dictat per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori, 
ja que el projecte constructiu és una obra local al terme municipal de Sant 
Celoni, competència de l’Ajuntament, i a més, disposa d’autorització emesa per 
l’Agència Catalana de l’Aigua de data 1 de juliol de 2009 per la realització 
d’obres en zona de policia. Igualment, es considera que tampoc hi ha nul·litat de 
l’article 62.1.e) de la Llei 30/1992, refent als actes dictats prescindint total i 
absolutament del procediment establert, ja que s’han seguit els tràmits que 
preveuen els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003 i 37 i 38 ROAS. 
Finalment tampoc es pot parlar d’anul·labilitat de l’article 63 de la Llei 30/1992 
atès que no s’ha infringit l’ordenament jurídic. 
  
La segona al·legació de la Sra. Roser López versa sobre la declaració d’utilitat 
pública i la necessitat d’ocupació, esgrimint que en aquest cas la utilitat pública 
no resta determinada perquè el projecte no s’ajusta a dret, a més que l’ocupació 
temporal de la finca de la qual la Sra. López és copropietària està destinada 
actualment a conreu i en aquest cas la finca és prou gran per poder triar un altre 
lloc per aquesta finalitat i no haver-se de veure afectats els conreus. 
 
Al respecte, l’informe jurídic de la tècnica municipal indica que considerant 
l’exposat respecte de l’al·legació anterior, i d’acord amb l’article 235.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d'utilitat 
pública i la necessitat d'ocupació dels terrenys, i per tant generarà plens efectes 
un cop es publiqui al DOGC la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
relativa al pont sobre el riu Tordera, al nucli de la Batllòria. En segon lloc, en 
quan a la ocupació temporal que planteja el projecte, i atenent a l’al·legació 
realitzada, la tècnica informa que de la descripció registral de la finca número 2 
(registral 1827 de Sant Celoni), anotació tercera, se’n desprèn que només una 
quarta part de la finca és destinada a usos agraris. També s’observa aquesta 
dada en les ortofotos adjuntes a l’informe corresponents als anys 2008 i 2009. 
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L’enginyer municipal ha informat de la viabilitat de modificar-ne la ubicació i 
proposar l’ocupació temporal a l’extrem nord-oest de la finca, el qual no es 
destina a usos agraris, en la mateixa superfície i valoració que s’estableix a la 
relació de béns i drets afectats, i d’acord amb plànol que s’acompanya a 
l’informe com a document número 16. 
 
La tercera al·legació tracta de la valoració dels terrenys a efectes d’expropiació 
de la qual exposa la seva disconformitat perquè es valora el sòl com a rústec 
quan són terrenys que només poden ser classificats com a sistemes generals al 
servei del sòl urbà, a més del greuge comparatiu de la valoració d’una propietat 
afectada que és de l’Ajuntament amb un import 7,5 vegades més alt. Indica que 
també es fa ostensible que el Pla general incorre en un error substancial 
qualificant les finques de sòl no urbanitzable tot i que es grafia un sistema 
general com la futura rotonda, però que aquest error no es produeix en els 
terrenys de l’Ajuntament. 
 
La tècnica d’administració general informa que l’al·legació no procedeix tota 
vegada que el projecte no implica l’expropiació de béns immobles de titularitat 
privada, sinó que afecta a camins de domini públic. 
 
Finalment, la Sra. Roser López en la quarta al·legació i última indica s’ha al·legat 
una normativa derogada, concretament els articles 50 i 54 de la Ley 13/1996, de 
30 de desembre. La tècnica d’administració general informa que efectivament els 
esmentats articles van ser derogats per la disposició derogatòria única apartat d) 
del RDL 1/2004. No obstant, els articles 38 i següents del RDL 1/2004 
estableixen el mateix que la normativa derogada, llevat de l’advertiment de la 
imposició de sancions. La tècnica indica que aquest fet es correspon a un error, i 
en cap cas genera nul·litat o anul·labilitat de l’acord, i per tant, novament es 
proposa desestimar-lo. 
 
Atès que l’enginyer municipal informa favorablement el projecte del pont sobre 
el riu Tordera a la Batllòria, signat per l’enginyer de camins canals i ports, Sr. 
Juan A. Sobrino Almunia, i l’enginyer civil Sr. Ricardo Ferraz, amb el benentès 
que el termini d’execució serà de 8 mesos, que el preu d’execució per contracte 
és de 1.417.765,33 € (IVA i ocupació temporal incloses), i que es considera 
viable modificar la ubicació de l’ocupació temporal inicialment prevista en els 
termes que es dedueixen del plànol identificat com a document número 16, en la 
mateixa superfície i preu inicialment previstos, als efectes de minorar els 
perjudicis que es puguin causar a l’administrat. 
 
Atès que el tràmit procedent és l’aprovació definitiva del projecte, supeditant-ne 
l’eficàcia a la publicació al DOGC de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació relativa al pont sobre el riu Tordera, al nucli de la Batllòria, d’acord 
amb els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, articles 37 i 38 ROAS i 
articles 83.9 i 100 del Decret Legislatiu 1/2005. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
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1. Corregir d’ofici la relació de béns i drets afectats formulada inicialment ateses 
les raons esgrimides en el cos d’aquest acord, i aprovar-la definitivament en els 
termes que consten al document annex al present acord. 
 
2. Estimar en part les al·legacions presentades per part de la Sra. Roser López 
Fugarolas, en el sentit de modificar la ubicació de la ocupació temporal prevista 
a la finca número 2 als efectes de generar el menor perjudici als administrats, 
desestimant-la en la resta de punts.  
 
3. Aprovar definitivament el projecte d’execució d’un pont sobre el riu Tordera a 
la Batllòria presentat per Pedelta SL amb un pressupost de contracte de 
1.417.765,33 €, un termini d’execució de 8 mesos i una modificació de la 
ubicació de l’ocupació temporal, en el sentit que ara es proposa a l’extrem nord-
oest de la parcel·la 10 del polígon 33 de rústica, en les dimensions i preus 
establerts inicialment a la relació de béns i drets, i en la configuració que es 
mostra al plànol obrant a l’expedient, identificat com a document número 16. 
 
4. Declarar la utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets que 
apareixen identificats a l’annex d’aquest acord, els quals resulten afectats per 
l’execució del projecte. 
 
5. Comunicar als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que 
durant els quinze dies hàbils subsegüents al de la recepció de la notificació dels 
presents acords, poden convenir amb l’Ajuntament, lliurement i per avinença, 
l’adquisició per part de la Corporació municipal dels béns i drets de referència, 
així com el termini per al desallotjament, i donar per conclòs l’expedient iniciat 
un cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa. 
 
Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els propietaris i titulars de 
béns o drets que s’expropien no presenten per escrit, davant l’Ajuntament, cap 
proposta respecte a aquesta qüestió o bé si la que presenten és rebutjada per 
l’Alcaldia, es considerarà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per 
avinença dels béns i drets que s’expropien, als efectes del que preveu l’apartat 
següent. 
 
6. Disposar l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que 
s’expropien en el supòsit en què no s’arribi a l’acord esmentat a l’apartat 
anterior. L’inici de l’expedient de fixació del preu just s’instrumentarà mitjançant 
l’obertura de les peces separades corresponents en els termes i les condicions 
que expressen els articles 27 i següents de la LEF i 27 i següents del REF. 
 
7. Disposar la publicació dels presents acords al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis de 
la casa consistorial i al diari El Periódico, amb expressió del règim de recursos 
que s’hi poden interposar. 
 
8. Autoritzar l'alcalde tant àmpliament com calgui en dret per impulsar i resoldre 
el procediment d'expropiació forçosa. 
 



 46

9. Supeditar l’eficàcia dels acords anteriors a la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
relativa al pont sobre el riu Tordera al nucli de la Batllòria, aprovada 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 
17 de desembre de 2009. 
 
10. Notificar individualment els presents acords definitius a tots els propietaris i 
titulars de béns i drets objecte d’expropiació que figuren en la relació que conté 
el projecte aprovat, amb expressió del règim de recursos que s’hi poden 
interposar. 
 

~~~~~~~~~~ 
 
ANNEX 
 
Relació detallada dels béns i drets que s’expropien: 
 
Finca número: 1 
Ubicació: Polígon 33 parcel·la 10, Pla de la Batllòria 
 
Propietària: Rosario Fugarolas Casas 
Adreça: c/ Orsavinyà, número 11, 1r 1a de la Batllòria 
 
Propietària: Ana M. López Fugarolas,  
Adreça: c/ de les Escoles, número 16 de la Batllòria 
 
Propietària: Roser López Fugarolas,  
Adreça: Urb. Boscos de la Batllòria de Riells Viabrea 
 
Titulars d’altres drets: ---- 
Naturalesa (qualificació urbanística): sòl rústec 
Referència cadastral dels terrenys: 08201A033000100000RO 
 
Ocupació temporal: 
Superfície objecte d’ocupació temporal: 1.336,45 m2 
Valoració dels béns i drets: 801, 87 €. 
 

 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A 
L’ARRENDAMENT D’UN LOCAL DESTINAT A SERVEIS MUNICIPALS. 
 
El Sr. alcalde explica que en aquest punt de l’ordre del dia es proposa l’inici d’un 
expedient per contractar el lloguer d’un local destinat a ubicar els serveis de 
l’Àrea municipal de Comunitat. La ubicació actual d’aquesta àrea (a l’edifici del 
carrer Santa Fe) és complexa des del punt de vista funcional –diu- ja que 
planteja problemes estructurals i d’accessibilitat. Això ens obliga a fer una 
planificació de futur i a mirar de reubicar progressivament els diferents serveis 
que es presten a l’edifici, fins a buidar-lo del tot. L’Àrea de Comunitat té una 
activitat important, incrementada especialment en el darrer any i mig amb motiu 
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de la crisi econòmica. Considerem que cal dotar-la d’un un espai més digne i 
accessible i, per això, presentem aquesta proposta. 
 
El Sr. Castaño manifesta la conformitat del seu grup. 
 
La Sra. Vinyets diu que està totalment d’acord amb el fet que les actuals 
dependències dels Serveis Socials són inadequades ja que es troben situades al 
primer i segon pis d’un edifici sense ascensor i els seus despatxos resulten 
insuficients per atendre els ciutadans, a banda que no es disposa ni de recepció, 
ni de sala d’espera, ni de sala de reunions. Aprofitem, doncs, per felicitar els 
professionals que presten els seus serveis en unes condicions tan poc òptimes, 
dia rere dia... 
 
Avui es proposa al Ple l’aprovació del Plec de clàusules administratives 
particulars  que ha de regir la licitació del contracte per a l’arrendament d’un 
local adequat a les necessitats de l’Àrea de Comunitat. Val a dir que s’estableix 
una durada mínima del contracte de 10 anys, la qual cosa pot semblar un vincle 
massa llarg per a l’Ajuntament, però, d’acord amb les clàusules reguladores del 
contracte, veiem que la Corporació es reserva la possibilitat de desistir 
unilateralment del lloguer. 
  
D’altra banda, també veiem que la renda mensual s’ha fixat en 2.500 €, més 
IVA. He de dir que trobem a faltar a l’expedient alguna justificació d’aquest 
import, amb un quadre dels preus que s’estan pagant actualment a Sant Celoni 
per locals d’aquestes dimensions en un emplaçament similar al que es demana. 
Es tracta d’un import considerable i, per això, demanem a l’equip de govern que 
ens expliqui els criteris s’han utilitzat per fixar aquest preu. Malgrat que les 
ofertes que es presentin han d’anar a la baixa, no creiem que es rebin massa 
propostes perquè el local que es necessita ha de tenir una dimensions 
determinades i ha d’estar situat en un emplaçament concret. Els licitadors 
potencials seran pocs i, per tant, el que no faran és baixar massa el preu. 
Entenem, doncs, que des de l’equip de govern s’havia de justificar tècnicament 
els criteris que han servit de base per a la determinació de la renda mensual. Per 
tot això, el nostre vot serà l’abstenció. 
 
El Sr. alcalde explica que els tècnics municipals han calculat que es necessita un 
local a l’entorn del 500 m2 de superfície per poder ubicar correctament les 
dependències de l’Àrea de Comunitat. S’han mirat diversos emplaçaments  
possibles, però no s’han identificat massa locals que compleixin amb els requisits 
que es demanen. Durant la licitació del contracte, però, potser ens apareix algun 
possible local que no tenim identificat. Per estimar el preu de la renda mensual, 
s’ha preguntat quins són els actuals preus de mercat, malgrat que potser es 
podia haver adjuntat a l’expedient un informe tècnic que justifiqués el preu que 
s’ha fixat... Es fa molt difícil valorar el preu d’un local d’aquestes 
característiques. El mercat de lloguer és canviant i hem preguntat preus de 
locals similars, per situar-nos una mica. A partir d’aquestes consultes, s’ha 
considerat que 2.500 € mensuals, més IVA, era un preu raonable per tractar-se 
d’un local de 500 m2 al centre de la vila. Si fem el càlcul per metre quadrat 
veurem que el preu està molt per sota del preu de mercat que es pagava fa dos 
anys.    
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La Sra. Vinyets reitera que un contracte que pot suposar per a l’Ajuntament una 
despesa anual de 30.000 € ha d’anar acompanyat d’un informe tècnic que avaluï 
i justifiqui aquest cost. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
Des de l'Àrea de Comunitat des de fa temps s'ha plantejat la necessitat d'un 
canvi pel que fa a les dependències que ocupen diferents serveis de l'àrea. 
 
Els espais on aquests serveis estan actualment ubicats, al primer i segon pis del 
carrer Santa Fe són insuficients per a realitzar les tasques del diferents 
professionals que els integren. No hi ha suficients despatxos per atendre les 
persones que s'adrecen als serveis, així com tampoc espais comunitaris 
adequats. 
 
D'altra banda, tenint en compte que una de les tasques principals d'aquests 
serveis és atendre la ciutadania que s'hi adreça per a qualsevol informació o 
gestió, les dependències actuals a l'estar situades en un primer i segon pis sense 
ascensor, suposen una barrera important pel que fa a l'accessibilitat de les 
persones al servei.  
 
Pel que fa al nou espai, seria adequat que no disposi de barreres 
arquitectòniques i que els despatxos per a ús dels professionals garanteixen la 
confidencialitat per a les persones usuàries del servei.  
 
Per això, es planteja l’arrendament d’un local suficientment ampli i sense 
barreres arquitectòniques que permeti la ubicació de diferents serveis de l’Àrea 
de Comunitat i, en el seu cas, d’altres serveis municipals. 
 
Vist el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars, 
així com el model de contracte elaborats a l’efecte. 
 
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció. 
 
Vistos els següents fonaments de Dret: 
 
- Llei 30/2007 de contractes del sector públic (LCSP), articles 14, 20 i 
concordants 
- Reial Decret 817/2009 pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de 
contractes del sector públic 
- Reial Decret 1098/2001 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de contractes 
de les administracions públiques (RCAP) 
- Llei 33/2003 de patrimoni de les administracions públiques 
- Llei 29/1994 d’arrendaments urbans i la resta de normativa de dret privat. 
- Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local 
- Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
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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 2 abstencions de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació per a l’arrendament d’un local destinat a 
ús administratiu i de serveis municipals situat al nucli urbà de Sant Celoni, així 
com la despesa corresponent. 
 
2. Aprovar els Plecs de característiques tècniques i de clàusules administratives 
particulars, i el model de contracte, i disposar l’obertura del procediment de 
licitació. 
 
3. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 

 
 

10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC EN EL 
PRESSUPOST PRORROGAT DE 2008. 
 
El Sr. alcalde explica que, fruit de la modificació de crèdit aprovada en el darrer 
Ple municipal, es proposa avui la concertació d’un préstec bancari per valor de 
1.730.383 €, que es signarà amb el BBVA per ser aquesta l’entitat bancària que 
ens ha ofert les millors condicions. El tipus d’interès és l’Euríbor a 90 dies més 
un 1,65%, amb una comissió d’obertura del 0,2%, una comissió de cancel·lació 
del 0% i un termini d’amortització de 20 anys, essent els dos primers de 
carència.  
 
El Sr. Castaño diu que el seu grup hi votarà a favor perquè la concertació 
d’aquest préstec ha de fer possible tot un seguit d’inversions necessàries per al 
nostre municipi. A més –diu-, en uns moments de crisi com els actuals, 
l’execució d’aquestes inversions crearà llocs de treball i més d’una empresa de 
l’entorn en resultarà beneficiada. 
 
Intervé el Sr. Ventura i diu que, com ha comentat el Sr. alcalde, l’aprovació 
d’aquest préstec és conseqüència de la modificació de crèdit aprovada pel Ple el 
passat 5 de novembre, amb el vot desfavorable del grup municipal de la CUP. 
Nosaltres –diu- considerem que l’Ajuntament no pot “anar tirant” amb 
modificacions de crèdit, sense que s’aprovi un nou pressupost. Aquesta manera 
d’actuar no és res més que un subterfugi per aplicar un pressupost que, al seu 
dia, el Ple municipal no va aprovar. La CUP aposta fermament per l’aprovació 
sencera i unitària del pressupost de la Corporació, com fan la resta de municipis, 
ja que és la forma més idònia de planificar les prioritats i les polítiques de 
l’activitat municipal durant tot l’any. Per tant, en coherència amb el nostre vot a 
la modificació de crèdit, també votarem en contra de la concertació de crèdit que 
avui es proposa. 
 
El Sr. alcalde diu que, de tota manera, els projectes s’han d’executar i per fer-ho 
es necessiten recursos. És el cas de la construcció del pont sobre la Tordera, a la 
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Batllòria, el projecte del qual hem aprovat definitivament en un punt anterior del 
Ple d’avui, que es podrà fer realitat gràcies a la concertació d’aquest crèdit. 
 
Després d’aquestes intervencions i  
 
Vist l’expedient de modificació de crèdit aprovat pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió de data 5 de novembre de 2009, en el qual es va aprovar el finançament 
d’inversions amb càrrec a una operació de préstec. 
  
Vist l'expedient instruït per a la concertació d’una operació de préstec amb el Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, d’import 1.730.383,44 €, per finançar inversions 
previstes en el pressupost prorrogat per a 2009. 
 
Atès que s’ha demanat oferta a totes les entitats de la Vila per a aquesta operació, 
essent l’oferta més avantatjosa la presentada pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. 
 
Atès allò establert a l’article 52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vist l’informe emès a l’efecte per l’interventor accidental. 
 
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 2 vots en contra de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el 
Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar la signatura d'un préstec amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 
per import de 1.730.383,44 € per finançar inversions previstes en el pressupost 
prorrogat per a 2009, d’acord amb les condicions següents: 
 
Tipus d’interès: Euribor 90 dies + 1,65% 
Comissió obertura: 0,20% 
Comissió cancel·lació: 0% 
Termini: 20 anys (incloent 2 anys de disponibilitat i carència d’amortització) 
Amortització: 72 quotes lineals i trimestrals 
 
2. Acceptar la minuta de préstec. 
 
3. Notificar aquesta operació de préstec a la Direcció General de Política Financera 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PROPOSADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DEL PSC PER A L’ADHESIÓ A L’EDITORIAL PUBLICAT PER 
DIVERSOS MITJANS DE COMUNICACIÓ SOTA EL TÍTOL “LA DIGNITAT DE 
CATALUNYA”. 
 
Pren la paraula el Sr. Castaño i explica que tothom va poder llegir l’editorial 
titulada “La dignitat de Catalunya”, publicada a la majoria de mitjans de 
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comunicació diaris de Catalunya, que tractava sobre problemàtica de l’Estatut 
d’autonomia, pendent encara de la sentència del Tribunal Constitucional. Les 
entitats municipalistes de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (que entre totes dues integren 
pràcticament el 100% dels municipis catalans), es mostren d’acord amb el 
contingut de l’editorial i demanen als Ajuntaments que s’hi adhereixin també.  
 
Malgrat que la moció s’hagi presentat per part del grup municipal del PSC, ens 
agradaria que fos compartida pels tres grups polítics municipals i que el Ple 
acordés l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni al contingut de l’editorial, com 
ho han fet moltes entitats i associacions catalanes, des del Cercle d’Economia 
fins als sindicats majoritaris. 
 
Pren la paraula la Sra. Vinyets i diu que el grup municipal de la CUP ha 
manifestat reiteradament en les sessions del Ple que s’oposa a votar a favor de 
mocions que no persegueixen millorar el benestar de les celonines i els celonins.  
Aquest argument és del tot aplicable a la moció presentada pel PSC-PSOE amb el 
títol de “Moció d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a l’editorial de La 
dignitat de Catalunya”. Per tant, la CUP votarà en contra d’aquesta moció.  
No obstant, i com que el PSC-PSOE presenta una moció en defensa de l’Estatut 
d’autonomia en un moment en què milers de ciutadans de Catalunya es 
manifesten a favor de la independència, aprofitem l’ocasió per fer diferents 
consideracions en relació amb l’esmentada moció. 
 
En primer lloc, a través de la moció el PSC-PSOE ens demana que ens adherim a 
l’editorial que diferents diaris catalans van publicar per reclamar, asseguraven, la 
“dignitat de Catalunya”. La CUP s’oposa a aquesta petició perquè la citada 
editorial no fa res més que exigir a l’Estat espanyol que reconegui un Estatut que 
les corts espanyoles van escapçar, violant així allò que els ciutadans havien 
votat. No obstant, per a la CUP la importància d’aquest fet és banal, perquè és el 
que sempre han fet els estats colonitzadors: sotmetre els països ocupats. El que 
és important és subratllar que el poble català és sobirà, encara que el marc 
jurídic espanyol no ho reconegui. I això no importa gens ni mica, perquè si una 
majoria de catalans decideix que ha arribat l’hora d’autogovernar-se sense 
ingerències estrangeres, ni la legalitat espanyola ni l’estrangera hi podran fer 
res. 
 
En segon lloc, la moció del PSC-PSOE també ens demana que reiterem el nostre 
suport a l’Estatut d’autonomia. Com ja hem assenyalat en el punt anterior, la 
CUP es nega a haver de negociar (sempre amb el cap cot) amb l’Estat espanyol 
el model d’organització política, social i econòmica del qual es vol dotar. L’Estat 
espanyol no ens ha de concedir res, absolutament res, perquè tot allò que és 
atorgat, no és lliure, sinó que resta sotmès al control de qui ho cedeix. La via 
dels estatuts d’autonomia és el recurs que el nacionalisme espanyol, abanderat 
pel PSOE i el PP, ha utilitzat, primer, per escapçar les llibertats d’Euskal Herria, 
Galícia i els Països Catalans i, segon, per dissoldre aquests pobles en el fangar 
putrefacte de les “comunidades autónomas”. Malauradament a Catalunya, altres 
partits com CiU, ERC i ICV s’han apuntat també ha aquest joc pervers. 
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En termes d’ètica i de moral ben poc es pot exigir als polítics professionals, però 
una mica d’honestedat sí, perquè amb determinats assumptes no es pot jugar ni 
fer broma. Ens referim a l’últim paràgraf de l’exposició de motius de la moció 
presentada pel PSC-PSOE i que diu textualment: “Posar en perill els avenços 
aconseguits en la redacció de l’Estatut, tant pel que fa als governs locals, com a 
les diverses millores socials, econòmiques o d’infraestructures que inclou és 
amenaçar greument la cohesió social, que tant hem treballat per mantenir a 
Catalunya”. 
 
Com pot el PSC-PSOE amenaçar que determinades opcions polítiques, 
expressades democràticament i pacífica, poden esquinçar la cohesió social del 
nostre país? Sr. Castaño, esgrimir aquesta amenaça és una irresponsabilitat 
absolutament inacceptable. I des de la CUP li recordem que allò que fractura la 
cohesió social són les polítiques neoliberals que el seu partit porta a terme a 
l’Estat espanyol i Catalunya, com per exemple:  
 

- Permetre que la taxa d’atur arribi al 20% de la població activa, sí que 
fractura la cohesió social. 

- Promoure una bombolla immobiliària en benefici exclusiu de promotors i 
constructors que ha provocat que a centenars de milers de ciutadans se’ls 
violés el dret fonamental a l’habitatge, sí que fractura la cohesió social. 

- Permetre que hagin mort 6.000 compatriotes magrebins i subsaharians a 
l’estret de Gibraltar, sí que fractura la cohesió social. 

 
Abans parlàvem d’honestedat i ho reiterem; senyors i senyores del PSC-PSOE, 
per què els fa tanta por la veritat? A la moció assenyalen que “portem tres anys 
esperant la sentència del Tribunal Constitucional (espanyol, afegim nosaltres) 
davant les demandes d’inconstitucionalitat interposades”. I afegeixen que “això 
dibuixa escenaris preocupants, especialment per al futur de la gestió municipal”.  
 
Sí? I nosaltres preguntem: qui ha presentat les demandes d’inconstitucionalitat? 
No només el PP, sinó també un destacat membre del PSOE que ara exerceix, 
diuen, de Defensor del “pueblo español”: Enrique Múgica. 
 
En l’exposició de motius de la moció, el PSC-PSOE assenyala com a gran valor a 
preservar de l’Estatut el fet que contempli un seguit de millores per als municipis 
relatives, per exemple, a les competències o el finançament. Al principi 
d’aquesta argumentació denunciàvem que massa sovint els partits polítics 
convencionals pretenen fer veure que determinats posicionaments polítics 
persegueixen millorar el benestar general, quan de veritat el que busquen és 
engreixar els interessos partidistes amb l’objectiu d’assolir majors quotes de 
poder.  
 
Un exemple evident, fins i tot històric, és la suposada aposta municipalista del 
PSC-PSOE. No ens vinguin amb aquesta cançoneta; durant 25 anys van utilitzar 
el discurs municipalista, únicament i exclusiva, per bastir un contrapoder a la 
Generalitat de Catalunya governada pels regionalistes de CiU. Per això i prou. 
Per a res més. I, per cert, per aconseguir-ho van comptar amb una institució tan 
obscura com és la Diputació de Barcelona. 
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Des de la CUP sí que apostem per convertir els pobles i municipis en la base 
primera i fonamental de la sobirania i la democràcia del nostre poble. 
 
Per últim, volem subratllar que a la moció que ara discutim i també en 
l’argumentari que va exposar el Sr. Castaño en contra de la moció relativa a la 
consulta sobre la independència de Catalunya (discutida també en aquest Ple), el 
PSC-PSOE apel·la constantment al respecte i al compromís amb les institucions. 
Sobre això, la CUP només vol recordar dues coses: 
 
La primera: les institucions, el model d’organització polític i econòmic, les 
normes legals, etc., no són tòtems sagrats que cal reverenciar, sinó que els 
ciutadans poden canviar quan els plagui i sense demanar permís a ningú, perquè 
el poble és sobirà.  

 
I la segona: és curiós que sigui precisament el PSC-PSOE qui apel·li 
constantment al respecte a les institucions perquè, recordem-ho, si algú les ha 
violat greument ha estat el PSOE, en determinats casos que és millor no 
recordar. I això sí que és una manca de respecte a les institucions. Per tant, no 
ens vulguin donar lliçons.  
 
Per tot això, i com ja hem assenyalat al principi, la CUP votarà en contra de la 
moció presentada pel PSC-PSOE. 
 
Pren la paraula la Sra. Costa i diu que l’equip de govern de CiU no troba 
malament donar suport a la moció perquè valora l’esforç fet pels mitjans de 
comunicació, d’ideologies diferents, a l’hora de buscar el consens i redactar 
aquest editorial. Creiem, però, que la funció que tenim els polítics és una altra i 
ens preguntem -diu- què aporta a tot això el PSC. Tots sabem que Catalunya 
pateix un greuge en la seva dignitat i que existeix un col·lapse dels mecanismes 
institucionals de l’Estat espanyol envers Catalunya i, per tant, a la gent de CiU 
tant ens val l’editorial com ens val la consulta popular sobre l’autodeterminació 
que vam fer a Sant Celoni la setmana passada, perquè suposa un exercici dels 
drets dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, en aquest cas de Sant Celoni, 
que recordem ja recullen les Nacions Unides des de l’any 1951 i el posterior 
Pacte dels drets civils i polítics.  
 
Per tant, ens preguntem què aporta el PSC quan el seu partit denega al municipi 
de Sant Celoni la celebració de la consulta popular per l’ARE de Can Riera de 
l’Aigua, quan de moment el seu partit no ha respost a la voluntat del poble en 
relació amb el resultat d’aquesta consulta popular i quan, fa uns mesos, els 
regidors socialistes van votar en contra de donar suport simplement a una 
iniciativa ciutadana per demanar l’opinió als ciutadans i ciutadanes de Sant 
Celoni. 
 
Per nosaltres l’Estatut d’autonomia és un document de mínims i per als 
socialistes ho és de màxims, però a defensar la dignitat de Catalunya mai serem 
prous i, per tant, votarem a favor de la moció, un cop fetes totes aquestes 
consideracions. I ens agradaria que, en futures ocasions, el PSC no votin en 
contra de demanar l’opinió dels ciutadans i ciutadanes, i aporti quelcom al debat. 
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El Sr. Castaño diu que la moció pretén que es valori l’esforç fet per diverses 
publicacions catalanes, de pensament molt diferent, a l’hora de posar-se d’acord 
en una qüestió cabdal com és la defensa de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
que va ser referendat majoritàriament per la ciutadania i que és l’eina que ens 
ha de servir per adquirir més quotes d’autogovern dins de l’Estat espanyol. 
Aquest esforç –diu- ha estat reconegut per la Federació de Municipis de 
Catalunya i per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Ambdues 
entitats municipalistes han demanat l’adhesió dels Ajuntaments catalans al 
contingut de l’editorial, per aconseguir que d’una vegada per totes es desencalli 
el tema de l’Estatut d’autonomia i que el Tribunal Constitucional dicti sentència.  
 
Hauríem de revisar la nostra història i recordar que venim d’una dictadura, que 
no vam ser capaços de fer caure; que després va venir un període de transició 
democràtica, amb un primer Estatut d’autonomia de Catalunya; que les coses 
han d’avançar pas a pas, i que ara ens hem dotat d’un segon Estatut, que la 
majoria del poble català ha referendat i que ens ha de permetre assolir mica en 
mica majors quotes d’autogovern. Considero que estem en el bon camí, malgrat 
que tot és discutible i valorable.  
 
El Sr. alcalde indica que en el transcurs d’un mateix any hem tingut al nostre 
municipi l’experiència d’haver fet dues consultes populars per temes ben 
diferents, la primera amb informe desfavorable de la Generalitat de Catalunya i 
posterior denegació per part del Govern Central, i l’altra també perseguida des 
de Madrid (la qual cosa ha incrementat les ganes de fer-la...). En aquest context, 
la consulta sobre la independència de Catalunya va ser una demostració clara i 
evident del que pensa un nombre important dels nostres ciutadans i ciutadanes. 
Tots plegats hauríem de fer la reflexió que ens correspongui... 
  
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
Des de l’Ajuntament de Sant Celoni volem expressar el nostre suport a l’editorial 
conjunt que, amb el títol “La dignitat de Catalunya”, diversos mitjans de 
comunicació han publicat en defensa de Catalunya i de l’Estatut.  
 
Ens volem sumar a l’esperit que inicia aquest editorial i reafirmar-nos en l’esperit 
que ha caracteritzat els 30 anys de la democràcia local: el compromís amb les 
institucions i amb el poble de Catalunya des de la proximitat.  
 
L’aprovació de l’Estatut va marcar un abans i un després en la manera 
d’expressar la voluntat pública del nostre país, d’administrar-nos 
institucionalment, però sobretot en l’oportunitat de comptar amb mecanismes de 
gestió justos, eficaços i eficients. Això és especialment important en el cas dels 
ajuntaments.  
 
Ara, després que el Parlament de Catalunya i les Corts aprovessin el text i  que 
el poble de Catalunya el referendés, portem tres anys esperant la sentència del 
Tribunal Constitucional davant les demandes d’inconstitucionalitat interposades. 
I això dibuixa escenaris preocupants, especialment per al futur de la gestió 
municipal. 
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L’Estatut inclou els municipis, per primera vegada, dins del sistema institucional 
de la Generalitat, igual que hi estan presents el Govern, el Parlament i les altres 
institucions. Ens reconeix, per primer cop, competències pròpies dels 
ajuntaments i la necessitat de comptar amb el finançament necessari per 
desenvolupar-les. L’Estatut determina també l’obligació de l’aprovació d’una llei 
de finances locals de Catalunya en el marc de la garantia de suficiència de 
recursos.  
 
Posar en perill els avenços aconseguits en la redacció de l’Estatut, tant pel que fa 
als governs locals, com a les diverses millores socials, econòmiques o 
d’infraestructures que inclou, és amenaçar greument la cohesió social que tant 
hem treballat per mantenir a Catalunya.  
 
Per això, a proposta la Comissió informativa de Serveis Personals, 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 2 vots en contra de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el 
Ple municipal ACORDA: 
 
1. Adherir-nos a la declaració de la Federació de Municipis de Catalunya i de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en suport del manifest difós per 
diversos mitjans de comunicació sota el títol “La dignitat de Catalunya”. 

 
2. Convidar tots els mitjans de comunicació, tant públics com privats, de Sant 
Celoni i la Batllòria a adherir-se públicament a aquest manifest a través de la 
seva graella d’informació i espais informatius. 
 
3. Reiterar el nostre suport a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat pel 
Parlament de Catalunya i referendat pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i 
pels ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni i la Batllòria. 

 
4. Traslladar aquests acords a les dues entitats municipalistes autores de la 
declaració: la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques. 
 
 
12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PROPOSADA PER 
L’ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG, LA CREU ROJA DE SANT CELONI I 
EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER PROMOCIONAR EL CARNET DE 
DONANT D’ÒRGANS I LES DONACIONS DE SANG. 
 
El regidor Sr. Ventura llegeix el text de la moció presentada pel grup municipal 
de la CUP. 
 
Acabada la lectura, intervé el Sr. Arenas i diu que el grup municipal socialista 
donarà suport, evidentment, a la moció, tot i que li sap greu que en un tema tan 
important relacionat amb la salut, que és un bé individual i col·lectiu alhora, es 
presenti aquesta moció de forma unilateral i s’hagi negat la possibilitat de 
presentar-la conjuntament per part dels tres grups municipals, sense que se’ns 
digui per quin motiu. D’altra banda, també volia comentar –diu- que amb el nou 
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model polític de descentralització de la salut a Catalunya, es crearan els Consells 
Territorials de Salut, que són uns òrgans de participació ciutadana en els que hi 
seran representades entre 15 i 30 associacions i/o entitats de cada territori, 
escollides per les Administracions locals. Està clar que cada un d’aquests 
Consells Territorials de Salut comptarà amb la participació assegurada d’un 
representant de les Associacions de donants. 
 
Pren la paraula la Sra. Costa i diu que l’equip de govern lamenta també que no 
s’hagi pogut presentar una moció conjunta per part dels tres grups municipals, 
ja que es tracta d’una proposta compartida per tothom. Voldria recordar només 
–diu- que, en el darrer mig any, la notícia de les donacions de sang a Sant 
Celoni ha aparegut en quatre ocasions a “L’informatiu” municipal. També se’n fa 
difusió a través de l’emissora de ràdio i del web municipal, com ha de ser. 
Buscarem la manera d’expedir els carnets de donants d’òrgans a través de 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Per nosaltres, els temes relacionats amb la salut i 
l’educació són, òbviament, prioritaris. 
  
Intervé la Sra. Vinyets i, per al·lusions, diu que sembla que als grups municipals 
del PSC i de CiU els sap greu que la moció no s’hagi presentat de manera 
conjunta. En aquest sentit –diu- voldria indicar que aquesta moció es va 
presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament fa més d’un mes i que fins a la 
Comissió informativa cap dels grups municipals es va posar en contacte amb 
nosaltres. Fa un moment s’acaba d’aprovar una moció per donar suport a 
l’editorial “La dignitat de Catalunya”, que el grup municipal del PSC ha presentat 
unilateralment. Malgrat això, el grup municipal de CiU ha considerat convenient 
subscriure-la i hi ha votat afirmativament. En el cas d’aquesta moció sobre les 
donacions d’òrgans i de sang, des de la CUP hem dut a terme un intens treball 
en aquest tema, entrevistant-nos amb diverses entitats i associacions, i 
considerem que la moció l’ha de presentar qui ha fet aquest treball. En qualsevol 
cas, el que és important és que la moció s’aprovi. No hi ha cap tipus de mala fe, 
és simplement el que acabo d’explicar... 
 
El Sr. Castaño voldria fer un aclariment. Nosaltres –diu- hi votarem a favor, 
només faltaria, però aquesta moció i l’anterior no són, en absolut, comparables. 
La moció per donar suport a l’editorial “La dignitat de Catalunya” és una petició 
feta per les dues entitats municipalistes de Catalunya, que ens hem limitat a 
traslladar al Ple municipal, però no és pròpiament una moció del PSC de Sant 
Celoni. 
  
El Sr. alcalde considera que no cal generar un debat polític d’una qüestió tan 
important per a la salut com són les donacions d’òrgans i de sang. Probablement 
es podia haver arribat a acords en aquest tema sense la necessitat que es 
presentés en forma de moció al Ple municipal... En qualsevol cas, cal destacar la 
feina que, des de fa molts anys, vénen realitzant l’Assemblea Local de la Creu 
Roja i l’Associació de Donants de Sang, que han fet de Sant Celoni un dels 
municipis amb un índex més elevat de donacions de sang al nostre país. 
Qualsevol contribució que els grups polítics puguem fer sempre serà benvinguda.  
Des d’aquest punt de vista, és important que la moció sigui recolzada per 
tothom. 
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Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
Aproximadament unes 1.200 persones es troben actualment en llista d’espera 
per trasplantament d’òrgans a Catalunya. Tot i així, s’han realitzat 459 
trasplantaments d’òrgans durant el primer semestre de 2009, un 20% més que 
en el mateix període de 2008. Aquest increment suposa que el nombre de 
trasplantaments assolits en sis mesos a Catalunya és el més alt de la història. 
 
Malgrat aquests resultats positius, la relació entre les persones que necessiten 
òrgans i el nombre d’òrgans disponibles continua essent desproporcionada. 
Segons l’Organització Catalana de Transplantaments el motiu principal de rebuig 
a la donació és la manca de coneixement per part de la família dels desitjos del 
possible donant. Aquest desconeixement indueix a les famílies a negar-se a 
donar els òrgans del seu familiar. 
 
Aquest fet demostra que és imprescindible millorar el sistema d’informació i 
facilitar l’expedició del carnet de donant. Sensibilitzar la societat sobre aquest 
gest solidari que no només permet salvar vides sinó també millorar la qualitat de 
vida dels pacients. 
 
A la vegada, no podem oblidar la necessitat de treballar per incrementar les 
donacions de sang, que si bé és cert que la ciutadania ja n’està força 
conscienciada, cal reforçar-ne la informació d’on i quan es pot realitzar la 
donació. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Fer allò que sigui necessari per a que l’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de 
l’Ajuntament de Sant Celoni pugui expedir als veïns i veïnes que ho sol·licitin el 
carnet de donants d’òrgans de l’OCATT. 
 
2. Publicar cada sis mesos un article a “L’informatiu” on s’expliqui la possibilitat i 
la necessitat de fer-se el carnet de donant d’òrgans. 
 
3. Anunciar a “L’informatiu” i a la resta de mitjans de comunicació de  
l’Ajuntament les diferents campanyes de donació de sang que es realitzen a Sant 
Celoni i la Batllòria, i estudiar la possibilitat de realitzar una campanya de 
sensibilització conjunta amb l’Associació de Donants de Sang i la Creu Roja. 

 
 

13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT AL SR. RAFAEL 
URIOL I LÓPEZ PER A QUE PUGUI RECUPERAR EL SEU FILL PAU I 
RETORNAR-LO AL NOSTRE PAÍS. 
 
El Sr. alcalde explica que el Sr. Rafael Uriol i López, veí de Riells i Viabrea, va 
tenir la desgràcia que la seva dona va caure malalta. La família va viatjar a 
Mèxic, país d’on ella era oriünda. Mare i fill s’hi van quedar una temporada i, 
malauradament, ella va morir. Quan el Sr. Uriol va voler retornar al seu fill a 
Espanya, es va trobar amb una sèrie d’impediments per localitzar-lo i poder-lo 
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treure del país. El nen està actualment internat en una institució mexicana i el 
pare està lluitant per resoldre aquesta situació. L’Ajuntament de Riells i Viabrea i 
el Consell del Poble de la Batllòria han demanat que el Ple municipal doni suport 
al Sr. Uriol en la seva lluita per recuperar el seu fill i que aquesta mostra de 
suport es traslladi a les Administracions competents que tenen capacitat per fer 
pressió diplomàtica i col·laborar en la resolució d’aquesta situació que afecta un 
ciutadà del Baix Montseny, que treballa al municipi de Sant Celoni. És per aquest 
motiu que es presenta la moció.      
 
El Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC dóna suport a la moció.  
 
El Sr. Bueno agraeix al Sr. secretari que s’hagi inclòs aquesta proposta en l’ordre 
del dia del Ple, malgrat que no ha passat pel Consell Plenari ni per la Comissió 
Permanent del Consell de Poble de la Batllòria per una qüestió de temps. La 
urgència en resoldre aquesta tema fa que no es pugui demorar fins a un proper 
Ple municipal. Nosaltres –diu- creiem que és just i necessari donar suport al Sr. 
Uriol. Alguns membres del Consell de Poble i de la Colla de Geganters de la 
Batllòria han col·laborat en les activitats que es van organitzar els dies 5 i 6 de 
desembre a Riells i Viabrea per recollir fons que ajudin al Sr. Uriol a recuperar el 
seu fill. Tot el que es faci a nivell social és important en una causa com aquesta. 
 
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP dóna ple recolzament al Sr. 
Rafael Uriol López en la seva lluita per retornar el seu fill a Catalunya. Demanem 
a l’Ajuntament –diu- que faci tot el que estigui al seu abast per pressionar, tant 
a la Generalitat de Catalunya com a l’Estat espanyol, per a què facin els tràmits 
pertinents, malgrat que és un tema complicat... 
 
El Sr. alcalde puntualitza que la decisió sobre l’ordre del dia del Ple no és 
potestat del Sr. secretari, que fa molt bé la seva feina, sinó de l’alcalde i de 
l’equip de govern, de qui ha estat la voluntat que aquest tema fos tractat en la 
sessió d’avui. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El Sr. Rafael Uriol i López, veí de Riells i Viabrea, està vivint un autèntic malson 
des de la defunció de la seva esposa, la Sra. Clàudia Pérez Feria, de nacionalitat 
mexicana, el mes d’agost de 2008. 
 
Del matrimoni format pel Sr. Uriol i la Sra. Pérez va néixer un fill, en Pau, que 
actualment té 4 anys. 
 
Es dóna la circumstància que la Sra. Pérez va morir a Mèxic on es trobava de 
viatge amb el seu fill. Des d’aleshores el Sr. Uriol ha viatjat en diverses ocasions 
al país centreamericà per tal de recuperar en Pau i retornar-lo al nostre país, fet 
que no ha estat possible per l’oposició de la família materna, que es negava a 
donar informació sobre la localització del nen. 
 
El Sr. Uriol va interposar la corresponent denúncia davant la justícia espanyola, 
sol·licitant la restitució del seu fill al Ministeri de Justícia espanyol, basant-se en 
el Conveni de la Haya sobre aspectes civils de la sostracció de menors.  
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Arran de les gestions del Govern Espanyol, la policia mexicana localitzà en Pau i 
el portà a un centre de menors. Des d’aleshores el Sr. Uriol resideix a Mèxic i 
veu el seu fill dos cops per setmana. 
 
El Sr. Uriol ha demanat ajuda en diverses ocasions als organismes competents, 
tant de Mèxic com d’Espanya, però la lentitud dels procediments legals fa que 
actualment les gestions per retornar en Pau a Catalunya es trobin en un punt 
mort. 
 
Dia a dia l’estada del Sr. Uriol a Mèxic es fa més insostenible, tant a nivell 
emocional com econòmic. Malgrat l’ajuda de familiars i amics, els seus recursos 
s’estan acabant i, per això, a iniciativa de diversos col·lectius, associacions, 
particulars, empreses i comerços de Riells i Viabrea, els dies 5 i 6 de desembre 
es van organitzar al municipi de Riells i Viabrea diversos actes solidaris per donar 
a conèixer la situació del Sr. Uriol i recaptar fons per ajudar-lo en la seva lluita 
judicial. En aquests actes van participar la Colla de Geganters de la Batllòria i 
membres del Consell de Poble de la Batllòria.   
                                      
L’alcalde de Riells i Viabrea, mitjançant carta de 23 de novembre de 2009, 
dirigida a l’alcalde de Sant Celoni, ha manifestat la voluntat del seu Consistori 
d’involucrar-se al màxim en la resolució satisfactòria del conflicte i ha demanant 
el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
El president del Consell de Poble de la Batllòria ha traslladat la voluntat de 
recolzar el Sr. Rafael Uriol i López.  
 
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
Mostrar suport i recolzament al Sr. Rafael Uriol i López per tal que pugui 
recuperar el seu fill Pau i retornar-lo al nostre país, i comunicar aquest acord al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Justícia 
del Govern espanyol, per tal que instin als organismes corresponents a realitzar 
les actuacions necessàries per resoldre el conflicte i superar la lentitud amb què 
es porten a terme les actuacions administratives per a una resolució efectiva del 
tema.                                                                                                                                     
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
El Sr. secretari informa que, abans de passar als punts de control de l’equip de 
govern, s’ha presentat una proposta, no inclosa a l’ordre del dia, per ser sotmesa 
a consideració del Ple per la via d’urgència. Es tracta de la resolució, si s’escau, 
de les al·legacions formulades a la proposta de modificació de les Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2010 i següents, i la seva aprovació definitiva.  
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Es sotmet a votació la urgència de tractar aquest punt en aquesta sessió i, per 
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal APROVA LA URGÈNCIA 
d’incorporar a l’ordre del dia del Ple la proposta esmentada. 
  
A continuació es procedeix a tractar el seu contingut. 
 
 
RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES A LA 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2010 I 
SEGÜENTS, I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MATEIXES.  
 
El Sr. Mas explica que en el Ple de 5 de novembre es va aprovar inicialment la 
proposta de modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici de 2010 i 
següents que, com ja es va explicar en aquella sessió plenària, es caracteritzen, 
a grans trets, per la congelació de les taxes i dels principals impostos, per una 
variació dels tipus impositiu de l’Impost sobre els béns immobles per als 
immobles no residencials de major valor cadastral (això afecta només l’1,2% 
dels rebuts), per la modificació dels coeficients de l’Impost sobre les activitats 
econòmiques a fi d’unificar els tipus de cada categoria fiscal i per la incorporació 
de la taxa de clavegueram.  
 
Durant el període d’exposició pública de l’expedient s’han presentat 4 
al·legacions per part del grup municipal de la CUP i 3 al·legacions per part del 
grup municipal del PSC. Des de l’equip de govern –continua  el Sr. Mas- ens hem 
posat en contacte amb representants d’ambdós grups municipals per parlar del 
contingut d’aquestes al·legacions i arribar a un acord de consens. Explicaré a 
continuació l’abast de les millores incorporades a les Ordenances fiscals de 2010, 
arran de les al·legacions presentades. 
 
A proposta del grup municipal de la CUP, s’ha modificat la destinació de 42.000 € 
procedents de la taxa d’escombraries, de manera que enlloc de dedicar-los al 
soterrament de contenidors es destinaran a promoure la recollida selectiva, a 
través de diverses actuacions que es duran a terme al llarg de l’any.  
 
També, a proposta de la CUP, s’ha modificat el llindar de la bonificació de l’IBI, 
quedant fixat aquest llindar en 90.000 €. 
 
A petició del grup municipal del PSC s’ha disminuït un 10% la taxa per ocupació 
de la via pública amb taules i cadires (les terrasses dels bars), per incentivar que 
l’espai públic sigui un lloc de trobada de la ciutadania i per fomentar aquest tipus 
d’activitats econòmiques. 
 
Altres al·legacions presentades per la CUP i el PSC feien referència a la 
modificació dels tipus de l’IAE i de l’IBI (per als immobles de major valor 
cadastral, no residencials), però amb sentit totalment oposat. La CUP proposava 
un increment superior al proposat inicialment per l’equip de govern i el PSC 
demanava que l’increment fos inferior o que, en tot cas, fos gradual. 
Malgrat aquesta discrepància, els tres grups polítics municipals coincidim en què  
els tipus dels béns immobles amb major valor cadastral haurien d’anar 
augmentant en els propers anys, igual que els de l’IAE. En el que diferim és en la 
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graduació d’aquest augment. La resolució de les al·legacions no estima les 
al·legacions ni de la CUP ni del PSC en aquest tema, mantenint-se la proposta de  
l’equip de govern, entremig del que proposen uns i altres. 
 
Considero –conclou el Sr. Mas- que la incorporació d’una part de les al·legacions 
presentades millora la proposta d’Ordenances fiscals per al 2010, aprovada 
inicialment el passat 5 de novembre, i que es porta avui al Ple per a la seva 
aprovació definitiva. 
  
Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que, d’entrada, creu que en aquest tema hi 
ha hagut diàleg i s’ha intentat acostar postures. Però, malgrat això, nosaltres –
diu- no veiem bé la proposta inicial (que es manté) de modificar els tipus de l’IBI 
en el 10% dels trams de diferents usos: oficines, comercial, industrial, 
espectacles, oci, hostaleria i solar sense edificar, perquè entenem que per als 
tres primers (oficines, comercial i industrial) l’augment que es planteja és 
desmesurat (un 20%). Considerem que aquest augment ha de fer-se 
gradualment en quatre anys. Vam entendre que a l’equip de govern li semblava 
bé la nostra proposta perquè ens va fer una contraproposta de graduació en un 
temps menor. Respecte de l’IBI per als immobles amb un ús d’espectacles, oci, 
hostaleria i solar sense edificar, l’augment és de pràcticament el 12%, i la nostra 
proposta era arribar a aquest increment en un període de tres anys. La 
contraproposta de l’equip de govern era fer-ho també en menys anys. D’entrada, 
semblava que s’acceptava la nostra al·legació malgrat que calia ajustar els 
períodes de temps en què s’assoliria l’increment progressivament. 
         
D’altra part, respecte de l’increment de l’IAE per a les activitats que facturen 
més d’un milió d’euros, entenem que facturar aquesta quantitat és fàcil (per 
exemple, en la venda d’automòbils), però això no és indicatiu dels beneficis d’un 
establiment. Sabem que algunes activitats del nostre municipi ho estan passant 
molt malament, malgrat facturar més d’un milió d’euros anuals. La nostra 
proposta és que l’augment de l’IAE (que varia entre el 9-10% per als carrers 
fiscals de 2a i 3a categories i el 30-32% per als de 4a categoria) es faci en el 
transcurs de tres anys per a que sigui més assumible. L’equip de govern 
proposava fer-ho en dos anys, nosaltres ho vam estudiar i vam quedar amb el 
regidor d’Economia de fer un retoc en l’augment del 30%. Pel que fa a les 
terrasses de bars que ocupen la via pública, ens sembla bé que es rebaixi la taxa 
un 10% per tal d’afavorir que el carrer esdevingui un lloc de trobada de la gent. 
Aquesta proposta s’accepta parcialment, però no així les altres dues. Per a la 
nostra sorpresa, quan enteníem que havíem entrat en una negociació, avui 
veiem que l’equip de govern s’ha fet enrere de les propostes que ens va fer. 
Observem que hi ha activitats que es veuran doblement afectades per 
l’increment de l’IBI i de l’IAE i amb uns augments que estan fora de lloc en uns 
moments de dificultats econòmiques com els actuals. Per tant, lamentant-ho 
molt, des del grup municipal del PSC no estem d’acord amb la resolució de les 
al·legacions a les Ordenances fiscals de 2010 tal i com estan plantejades en la 
proposta que es porta avui al Ple. 
  
Intervé el Sr. Ventura i diu que en el Ple del passat 5 de novembre es va aprovar 
inicialment la modificació a les Ordenances fiscals per a l’any 2010, amb els vots 
favorables del grup municipal de la CUP. Aquests vots –diu- no significaven un 
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vistiplau incondicional, sinó que tenien la intenció d’introduir propostes durant el 
període d’exposició pública de l’expedient per aconseguir unes Ordenances 
fiscals més redistributives. 
 
En aquest tema, com en molts d’altres, sovint els polítics convencionals utilitzen 
subterfugis i tecnicismes que allunyen la ciutadania de la política. Nosaltres 
tenim molt clar quin és el rerefons polític que hi ha darrera la pantalla de fum del 
llenguatge administratiu i legal que regula les Ordenances fiscals. Realment s’hi 
amaga haver de decidir qui paga més i qui paga menys pel que fa als impostos i 
les taxes municipals. Aquest és, doncs, un clar espai de debat polític i en menor 
mesura tècnic.  
  
Davant d’aquesta qüestió la nostra postura és molt senzilla: impulsar unes 
ordenances on els més rics paguin més per poder garantir els serveis socials. O 
sigui, qui té més ha de pagar més. Aquesta premissa pren un caràcter d’urgència 
degut a la situació generalitzada de crisi, la qual ha causat una baixada 
considerable de la recaptació municipal, que posa en greu perill la sostenibilitat 
dels serveis públics. 
 
Sant Celoni i la Batllòria necessiten finançament per poder prendre mesures 
davant les necessitats socials d’urgència que estan apareixent en els darrers 
mesos i les que sobrevindran. Cal que l’Ajuntament disposi de fons per seguir 
exercint la seva funció social redistributiva. Amb l’escenari actual, de pèrdua 
d’ingressos per part de l’Ajuntament, és més urgent que mai que aquells que 
s’han beneficiat d’una època de bonança econòmica contribueixin ara, més que 
ningú, a pal·liar els efectes negatius que ha provocat el seu enriquiment. En 
aquest sentit des de la CUP hem presentat les següents al·legacions: 
 

• Pel que fa a l’Impost sobre béns immobles (IBI): 
 
1. Hem proposat apujar l’IBI al 10% de les finques amb major valor cadastral, 
on no s’inclouen les finques amb usos residencials. En aquesta línia valorem 
positivament l’augment considerable que els darrers anys està aplicant l’equip de 
govern, en la línia del que han apuntat les propostes de la CUP. 
 
2. La segona al·legació fa referència a l’aplicació de criteris de renda en la 
bonificació de famílies nombroses. Fins fa un any a Sant Celoni s’estava reduint 
l’import de l’IBI a totes les famílies nombroses, sense tenir en compte la seva 
riquesa. És a dir, per molt ric i benestant que fos una persona, si tenia tres fills, 
rebia una ajuda econòmica de l’Ajuntament. La CUP no pot acceptar aquesta 
situació i, per això, l’any passat vam proposar que es limités l’accés a aquesta 
bonificació en funció de la renda familiar. L’equip de govern no ho va acceptar, 
però va introduir una esmena delimitant l’accés a la bonificació per a aquelles 
famílies amb un habitatge de valor cadastral inferior a 100.000 €. Des de la CUP 
seguim pensant que el criteri més just és la renda familiar, atès que el valor 
cadastral de la vivenda no ens diu si la família està passant per moments difícils; 
d’altra banda molt poques vivendes de Sant Celoni i la Batllòria superen els 
100.000 € de valor cadastral, fent aquesta esmena pràcticament nul·la. Vist que 
el govern de CiU no està disposat a canviar de model per aplicar el criteri de la 
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renda familiar, sí que creiem que cal disminuir la xifra de 100.000 € de valor 
cadastral per evitar donar ajudes econòmiques a qui no les necessita.  
 

• Pel que fa a l’Impost sobre les activitats econòmiques (IAE): 
 
Sabent que l’IAE només l’han de pagar aquelles activitats econòmiques que 
superin el milió d’euros de xifra bruta de negoci, i després de consultar-ne el 
llistat d’afectats, podem assegurar que aquest impost no afecta al mitjà i petit 
comerç. Tanmateix la part més desconeguda d’aquest impost és que permet fer 
pagar més o menys a les activitats econòmiques segons la zona on es troben 
situades. Actualment a les activitats econòmiques ubicades als polígons se’ls 
aplica l’import màxim que permet la llei i no ho trobem malament. El que no 
trobem bé és que a la resta d’activitats, pel fet d’estar ubicades a altres zones de 
la població, se’ls apliquin factors molt més reduïts, disminuint així la càrrega 
fiscal a bancs, caixes, immobiliàries, ETT's, grans superfícies comercials, 
constructors i promotors. L’horitzó de la CUP pel que fa a l’IAE és equiparar totes 
les activitats, quan més aviat millor. La proposta de CiU preveu arribar a aquest 
horitzó en un parell d’anys, per això la valorem positivament, malgrat que no 
atengui al 100% la nostra proposta.   
 

• Pel que fa a la taxa per la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries: 
 

La CUP proposa que la partida de 42.000 €, que inicialment es destinava al 
soterrament de contenidors, es destini a la realització d’un pla per prevenir els 
residus i millorar-ne la recollida selectiva. Aquests 42.000 € es podran veure 
incrementats amb la participació de les subvencions que atorga la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Ja finalitzant, volem expressar que ens hagués agradat poder valorar la 
congelació del tipus de l’IBI. No ho podem fer per una raó molt senzilla: després 
de demanar repetidament a l’equip de govern un esbós o previsió de despeses 
per a l’any 2010, per poder valorar si és necessari o no demanar un esforç als 
veïns i veïnes per poder fer front a la despesa, no hem rebut cap resposta 
positiva. És per això i no per falta d’iniciativa política, que no estem en disposició 
de fer-ne una valoració política.   
 
Malgrat aquest fet, les Ordenances fiscals que avui es porten a votació inclouen 
part de les nostres propostes, en el sentit que persegueix la CUP: garantir els 
serveis públics i que qui té més pagui més. Atès que representen una millora 
respecte de les Ordenances fiscals que van ser aprovades iniclament en el Ple de 
5 de novembre, el grup municipal de la CUP hi votarà a favor, malgrat que 
entenem que encara ens queda molt camí per recórrer. 
 
Abans d’acabar –diu el Sr. Ventura- m’agradaria dir que el cens d’habitatges 
desocupats està bastant avançat i que esperem que de cara a l’any vinent es 
pugui gravar aquests habitatges i que no segueixen el seguit de condicionants 
que consten al reglament. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
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En data 5 de novembre de 2009 el Ple de la corporació va aprovar 
provisionalment la modificació de diverses Ordenances fiscals municipals de cara 
a la seva entrada en vigor a data 1 de gener de 2010.  
 
Els acords provisionals, juntament amb l’expedient de què porten causa, van 
estar exposats al públic mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la 
Província número 268 de data 9 de novembre, al diari "El Periòdico de 
Catalunya" de data 10 de novembre, i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Durant el termini d’exposició pública han estat presentats els escrits 
d'al·legacions següents: 
 
- Al·legació presentada pel Sr. Albert Ventura Rovira, actuant en la seva qualitat 
de regidor de la Candidatura d'Unitat Popular de Sant Celoni, amb registre 
d'entrada número 12.271, de data 16 de desembre de 2009. 
 
- Al·legació presentada pel Sr. Joan Castaño Augé, del grup municipal del PSC de 
Sant Celoni, amb registre d'entrada número 12.275, de data 16 de desembre de 
2009. 
 
De conformitat amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, és 
preceptiva la resolució de les al·legacions formulades. 
 
Vist l'informe a l'efecte emès per l'interventor accidental en data 17 de 
desembre, del qual resulta, entre d'altres aspectes, que cap de les al·legacions 
presentades és d'obligatòria acceptació, donat que es tracta de modificacions en 
el percentatge d'augment d'impostos i taxes i de la nova redacció de 
bonificacions tributàries de caràcter potestatiu. 
 
Atès que el Regidor d'Economia, a la seva memòria de data 21 de desembre, 
motiva extensament la proposta que es porta al Ple, proposta que recull alguna 
de les al·legacions formulades pels grups municipals de la CUP i del PSC. 
 
Per les raons esmentades, a proposta de l’Alcaldia, per 9 vots a favor de les 
senyores Lechuga, Costa i Vinyets i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, 
Perapoch i Ventura, i 8 vots en contra de les senyores Miracle i de la Encarnación i 
dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Resoldre les al·legacions i els suggeriments formulats a l’aprovació inicial de 
la modificació de diverses Ordenances fiscals que han d’entrar en vigor el dia 1 
de gener de 2010, estimant parcialment les formulades pel Sr. Albert Ventura 
Rovira en la seva qualitat de regidor del grup municipal de la CUP, i les 
formulades pel Sr. Joan Castaño Augé, regidor del grup municipal del PSC, de 
manera que l'acord d'aprovació inicial resti modificat en el sentit següent: 

 
1r.- Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb 
finalitat lucrativa. 
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Es recull parcialment la proposta del grup municipal del PSC i es rebaixa un 
10% la taxa pel període anual d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules 
i cadires amb finalitat lucrativa, tant del nucli urbà de Sant Celoni com de la 
Batllòria. 
 
2n.- Impost sobre Béns Immobles. 
Es recull parcialment la proposta del grup municipal de la CUP i es modifica 
el valor cadastral a partir del qual es té dret a la bonificació per l’IBI per a 
famílies nombroses, que es fixa en 90.000 €. 
 
3r.- Taxa per recollida d’escombreries. 
S’accepta en la seva integritat l’al·legació del grup municipal de la CUP, que 
proposa canviar el concepte de repercussió dels 42.000 € en contenidors 
soterrats per la realització d’un Pla per prevenir els residus i millorar la 
recollida selectiva. 

 
2. Elevar a definitius, en la seva dicció literal i que es donen com a reproduïts, 
els acords d’aprovació provisional de modificació de les Ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2010 i següents, adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de data 
5 de novembre de 2009, incorporant les al·legacions presentades pels grups 
municipals de la CUP i del PSC que han estat aprovades en el punt anterior, les 
quals resten integrades en el redactat definitiu de la modificació de les 
Ordenances fiscals per a 2010, que figura adjunt a la present proposta, formant 
part integrant de la mateixa. 
 
3. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text íntegre de les 
modificacions que entraran en vigor el dia 1 de gener de 2010 un cop hagin 
estat publicades. 
 
4. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar quanta 
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.  
 
 

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

 Una carta del cap del Gabinet de Relacions Públiques i Protocol de la 
Diputació de Barcelona en què es convida al Sr. alcalde a la Fira Municipàlia, 
celebrada del 20 al 23 d’octubre a la ciutat de Lleida. 

 
 Un escrit del conseller de Governació i Administracions Públiques de la 

Generalitat de Catalunya que acompanya un exemplar del número 32 de la 
col·lecció de discursos i conferències Catalunya podrà convocar referèndums.  
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 Una carta de la Junta Local de l’Associació Espanyola contra el Càncer 

agraint la col·laboració de l’Ajuntament en l’organització dels actes de la 
Diada Internacional del Càncer de Mama. 

 
 Una carta del Ministerio de Trabajo e Inmigración informant de les jornades 

sobre “Gestión de la diversidad en situación de crisis en el ámbito local”, que 
van tenir lloc a Madrid els dies 26 i 27 de novembre. 

 
 Un carta del Sr. Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, agraint la 

participació de l’alcalde de Sant Celoni en la Conferència d’Alcaldes per la 
Pau del passat 3 de novembre. 

 
 Un escrit de la Sra. M. Josep Torres Segura en què informa que deixa el seu 

càrrec com a directora del Servei d’Atenció Primària Granollers - Mollet del 
Vallès de l’Institut Català de la salut. 

 
 Un escrit de la Sra. Núria Prat Gil en què informa del seu nomenament com 

a directora del Servei d’Atenció Primària Granollers - Mollet del Vallès de 
l’Institut Català de la Salut. 

 
 Una carta del president de la Diputació de Barcelona, Sr. Antoni Fogué Moya, 

informant que la Oficina d’Assistència al Fons Estatal d’Inversió Local donarà 
informació i assessorament als Ajuntaments de la província respecte del 
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010, recentment 
aprovat. 

 
 Un escrit de l’alcalde de l’Ajuntament de Llinars del Vallès informant de 

l’obertura de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor d’aquesta 
localitat. 

 
 
15. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I 
PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS 
D’OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2009. 
 
Es dóna compte al Ple municipal de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la 
regidora de Seguretat Ciutadana en els mesos d’octubre i novembre de 2009, i la 
Corporació se’n dóna per assabentada. 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’OCTUBRE DE 2009 
 
 Dia Extracte 

1 Aprovar la despesa per al subministrament de bancs per a la via pública  
1 Incoar un expedient de clausura d’una activitat d’oci  
1 Aprovar la despesa per treballs de revisió i manteniment de material esportiu 
1 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
1 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
1 Imposar una sanció per incompliment de la restauració de la legalitat urbanística 
1 Acceptar una renúncia a la instal·lació d’una botiga 
1 Contractar una monitora per a activitats de gimnàstica per a la gent gran 



 67

1 Contractar dues administratives per a l’Àrea de Cultura 
1 Contractar un auxiliar administratiu per a tasques a l’Àrea de Cultura 
1 Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes 
1 Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes 
1 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient de responsabilitat patrimonial 
1 Aprovar una despesa per al subministrament de vestuari per a la Policia Local  
2 Requerir al propietari d’un local d’oci per a què comuniqui la titularitat del local 
2 Comunicar l’acta favorable de la inspecció d’un local comercial 
2 Facilitar còpia dels plànols d’un immoble a un ciutadà 
2 Concedir una llicència d’obres per reparació de la tanca d’un habitatge  
2 Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes  
2 Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes  
5 Sol·licitar el canvi de dades d’un expedient relatiu al Fons Estatal d’Inversió Local 
5 Sol·licitar el canvi de dades d’un expedient relatiu al Fons Estatal d’Inversió Local 
5 Contractar una professora per a tasques d’acollida a joves nouvinguts 
5 Desestimar el recurs de reposició d’una reclamació de responsabilitat patrimonial 
5 Declarar la caducitat d’una activitat de perruqueria 
5 Declarar la caducitat d’una activitat dedicada a la venda d’electrodomèstics 
6 Sol·licitar una pròrroga per justificar una subvenció  
6 Desestimar una sol·licitud de bonificació sobre la quota de l’IBI 
6 Concedir subvencions a diverses persones sobre la quota de l’IBI 
6 Aprovar la factura de despeses de l’estació depuradora (juliol 2009)   
6 Aprovar la factura de despeses de l’estació depuradora (agost 2009)  
6 Contractar el manteniment de la instal·lació solar tèrmica del CDIAP 
6 Declarar la caducitat d’una activitat comercial  
6 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers (setembre 2009) 
7 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal 
7 Denegar la cancel·lació d’un aval bancari dipositat com a garantia d’unes obres 
7 Concedir a Endesa una llicència per a l’estesa de línia elèctrica 
7 Aprovar el Pla de seguretat i salut d’unes obres  
7 Ratificar un acord de suspensió d’unes obres en un habitatge  
7 Trametre documentació sol·licitada al grup municipal del PSC 
7 Acceptar la renúncia a una activitat de logopèdia i atenció educativa 
7 Acceptar la renúncia a una llicència d’obres  
7 Acceptar la renúncia a una llicència d’obertura i funcionament d’un local 
7 Contractar un arquitecte tècnic per a l’Àrea d’Espai Públic 
7 Contractar una monitora per a l’Escola bressol municipal 
7 Contractar 4 administratius/ves per a tasques del Pla educatiu d’entorn 
7 Concedir a un ciutadà el fraccionament d’una quota de contribucions especials  
7 Aprovar una transferència de crèdits entre partides del pressupost municipal  
7 Concedir a un ciutadà l’ajornament en el pagament de contribucions especials 
7 Arxivar un expedient per donar de baixa una persona del padró d’habitants 
7 Arxivar un expedient per donar de baixa una persona del padró d’habitants 
7 Facilitar informació sol·licitada pel grup municipal del PSC 
7 Incoar expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
7 No admetre una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
7 Incoar expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
7 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient de responsabilitat patrimonial 
7 Incoar expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
7 Atorgar una subvenció a una fundació per a activitats solidàries 
7 Atorgar una subvenció a una associació humanitària cultural del municipi 
7 Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic 
7 Aprovar la liquidació del cànon sobre els ingressos de la màquina de vending del bar 

del camp d’esports (3r trimestre 2009) 
7 Declarar la caducitat d’una activitat de venda d’articles de papereria 
8 Aprovar una despesa per treballs de reproducció d’un bust de bronze 



 68

8 Declarar la caducitat d’una llicència d’activitats per instal·lar un establiment comercial 
8 Aprovar la despesa pel lloguer de contenidors de recollida selectiva d’oli 
8 Disposar l’execució subsidiària de la neteja d’un habitatge  
8 Aprovar la despesa per treballs de construcció d’una escala al cementiri de la Batllòria 
8 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal  
8 Trametre al grup municipal del PSC diversos documents sol·licitats 
8 Mantenir la vigència del contracte d’una persona de l’Àrea de Cultura  
8 Contractar tres persones per a tasques de suport dins el Pla educatiu d’entorn 
8 Concedir a un ciutadà l’ajornament en el pagament de contribucions especials 
8 Concedir a un ciutadà l’ajornament en el pagament de contribucions especials 
8 Aprovar la liquidació del servei de grua municipal (juliol 2009) 
8 Aprovar la liquidació del servei de grua municipal (agost 2009) 
9 Ordenar la suspensió provisional d’unes obres de reforma d’un local  
9 Habilitar una treballadora com a secretària accidental durant les vacances del 

secretari titular  
9 Declarar la caducitat d’una activitat dedicada a rostisseria a l’ast 
11 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal  
13 Aprovar una certificació de les obres de millora de la senyalització viària 
13 Aprovar la despesa per al subministrament de cortines per al pavelló d’esports 
13 Aprovar la despesa per al subministrament d’un equip de megafonia al camp d’esports 
13 Denegar la concessió de bonificacions en la taxa d’escombraries a diverses persones  
13 Aprovar la concessió d’una bonificació de la taxa d’escombraries a diverses persones 
13 Aprovar la despesa per a obres de millora en el cementiri municipal 
13 Suspendre la devolució d’un aval bancari dipositat com a garantia d’unes obres 
13 Suspendre la devolució d’un aval bancari dipositat com a garantia d’unes obres 
13 Mantenir la vigència del contracte d’una treballadora de l’Ajuntament   
13 Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes 
13 Suspendre la resolució d’un expedient d’obres  
14 Aprovar la despesa per al subministrament de reixes a la pista coberta del camp 

d’esports 
14 Facilitar a un ciutadà còpia d’un informe sobre mesuraments acústics a l’estació del 

ferrocarril 
14 Aprovar la despesa per al subministrament de material per a l’enllumenat d’un carrer 
14 Aprovar la despesa per contractar les actuacions d’ordenació d’usos públics  
14 Aprovar la despesa per a la instal·lació d’un aparca-bicicletes a les Llobateres  
14 Aprovar la despesa per a la instal·lació de radiadors a l’arxiu municipal 
14 Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola bressol municipal (setembre 2009) 
14 Retornar una fiança de runes  
14 Retornar un dipòsit urbanístic  
14 Atorgar una subvenció a la Creu Roja per a un projecte solidari 
14 Aprovar la despesa per al subministrament de taules de tennis-taula al pavelló 
14 Estimar una sol·licitud de baixa d’un domicili del padró de recollida d’escombraries  
15 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal 
15 Aprovar una certificació de les obres de construcció del Centre de formació Baix 

Montseny 
15 Aprovar una certificació de les obres d’urbanització de la UASU-19 
15 Facilitar una còpia del Pla parcial de les Ferreries a una societat d’abastament d’aigua 
15 Autoritzar unes obres de reparació de la cornisa d’un habitatge 
15 Incoar un expedient sancionador contra un local d’oci per infracció administrativa 
15 Contractar un coordinador de serveis d’informació del Parc Montnegre - Corredor 
15 Desestimar una sol·licitud d’alta al padró municipal d’habitants 
15 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient de responsabilitat patrimonial 
15 Declarar un vehicle abandonat com a residu sòlid i retirar-lo de la via pública 
15 Declarar un vehicle abandonat com a residu sòlid i retirar-lo de la via pública 
15 Declarar un vehicle abandonat com a residu sòlid i retirar-lo de la via pública 
15 Declarar un vehicle abandonat com a residu sòlid i retirar-lo de la via pública 



 69

15 Declarar la caducitat d’una activitat de venda d’articles de regal 
16 Arxivar un expedient d’instal·lació d’una activitat comercial  
16 Concedir una bestreta del salari a un treballador de l’Ajuntament 
16 Concedir una llicència d’activitats classificades per instal·lar un taller 
16 Aprovar la despesa per treballs d’impressió dels programes “Entrefestes” 
16 Concedir una llicència d’obres per reformar una oficina d’assegurances 
16 Convocar una mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte de neteja dels 

edificis municipals 
16 Retornar un dipòsit de gestió de runes i de reposició d’elements urbanístics 
19 Aprovar una despesa pel subministrament d’una font d’aigua al camp d’esports 
19 Concedir una llicència d’obres menors per adequació d’un local 
19 Contractar els treballs de manteniment d’extintors de les dependències municipals 
19 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar 
19 Acceptar la renúncia a una llicència d’activitats 
19 Retornar un dipòsit de gestió urbanística per obres de reforma d’un habitatge 
20 Acceptar la cessió gratuïta d’una porció de finca per destinar-la a sistema viari 
20 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal  
20 Concedir una llicència ambiental per modificar una estació de servei  
20 Concedir una llicència ambiental per legalitzar un magatzem de llavors 
20 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal  
20 Autoritzar el canvi de nom d’un bar  
20 Desestimar una petició de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament  
21 Aprovar l’annex del Pla de seguretat i salut de les obres del pavelló d’esports 
21 Contractar dues persones per a tasques educatives a l’Àrea de Cultura 
21 Elevar a definitiva l’adjudicació provisional d’un contracte d’obres 
21 Abonar indemnitzacions als membres del tribunal de selecció d’un agent policial 
21 Arxivar un expedient per donar de baixa un ciutadà del padró d’habitants 
21 Arxivar un expedient per donar de baixa un ciutadà del padró d’habitants 
21 Arxivar un expedient per donar de baixa un ciutadà del padró d’habitants 
21 Declarar la caducitat d’una activitat d’ús comercial  
22 Prendre coneixement d’una renúncia a formar part de la Comissió de seguiment del 

Centre municipal d’esports 
22 Autoritzar unes obres per pintar la façana d’un habitatge 
22 Autoritzar unes obres per foradar el terra d’una finca  
22 Estimar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
22 Aprovar la participació en una convocatòria de concessió de subvencions 
23 Prendre coneixement de l’existència de causes d’abstenció del secretari municipal en 

un expedient de denúncia veïnal 
23 Atorgar ajudes socials a diverses famílies amb infants escolaritzats en escoles bressol 

del municipi 
23 Arxivar un expedient de sol·licitud de llicència ambiental 
23 Aprovar la despesa per col·locar una barana a la pista municipal d’atletisme 
23 Aprovar la despesa per contractar la neteja de grafits al mobiliari urbà i equipaments 

municipals 
23 Aprovar el pagament de gratificacions al personal de l’Ajuntament 
23 Concedir una llicència d’activitats classificades 
23 Aprovar la despesa per treballs d’impressió d’una revista  
23 Aprovar la despesa per treballs d’impressió dels programes de la Festa Major 
23 Concedir una llicència d’obres menors per a la reforma d’un garatge 
23 Aprovar la nòmina del personal laboral i polític de l’Ajuntament (octubre 2009) 
23 Aprovar el pagament de complements de productivitat a diversos treballadors 

municipals (octubre 2009) 
23 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
23 Cancel·lar la garantia provisional presentada per participar en la licitació d’unes obres 
23 Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
23 Declarar un vehicle abandonat com a residu sòlid i retirar-lo de la via pública 
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23 Declarar un vehicle abandonat com a residu sòlid i retirar-lo de la via pública 
23 Declarar un vehicle abandonat com a residu sòlid i retirar-lo de la via pública 
26 Arxivar un expedient de sol·licitud d’una llicència per instal·lar un videoclub  
26 Arxivar un expedient de sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística 
26 Arxivar un expedient de sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística 
26 Comparèixer en un jutjat de Barcelona en un recurs contenciós interposat contra 

l’Ajuntament 
26 Contractar el subministrament de consumibles informàtics   
26 Denegar una pròrroga sol·licitada per a l’acabament d’unes obres 
26 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
26 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
26 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
26 Ratificar l’acord de suspensió d’unes obres  
26 Acceptar una subvenció concedida per la Diputació de Barcelona 
26 Concedir a un ciutadà l’ajornament en el pagament de contribucions especials 
26 Retornar part d’una garantia dipositada per avalar el pagament d’unes obres 

d’urbanització 
26 Aprovar la liquidació del cànon sobre els ingressos de la màquina de vending del bar 

del camp d’esports (2n trimestre 2009) 
26 Concedir a un ciutadà l’ajornament en el pagament de contribucions especials 
26 Arxivar un expedient per donar de baixa una persona del padró d’habitants 
26 Arxivar un expedient per donar de baixa una persona del padró d’habitants 
26 Declarar un vehicle com a residu sòlid i retirar-lo de la via pública 
26 Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural 
26 Aprovar la despesa per al subministrament de material didàctic per a l’Escola bressol 
26 Aprovar la despesa per al subministrament de vestuari per a la Policia Local 
26 Aprovar la despesa per al subministrament de vestuari per als vigilants de zona blava 
27 Acceptar la renúncia a una sol·licitud de llicència de primera ocupació d’un habitatge 
27 Aprovar la liquidació d’una taxa per intervenció administrativa en activitats i 

instal·lacions del municipi 
27 Acceptar la renúncia a la sol·licitud d’una llicència ambiental 
27 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (octubre 2009) 
27 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre (octubre 2009) 
27 Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
27 Declarar un vehicle abandonat com a residu sòlid i retirar-lo de la via pública 
27 Declarar un vehicle abandonat com a residu sòlid i retirar-lo de la via pública 
27 Donar de baixa una autorització de venda en el mercat setmanal 
28 Arxivar un expedient per a la instal·lació d’un taller de serralleria 
28 Aprovar una certificació d’obres per a la construcció del nou pavelló d’esports 
28 Encomanar la direcció facultativa d’unes obres a l’enginyer municipal 
28 Concedir una llicència d’entrada de vehicles  
28 Desestimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia 
28 Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants 
28 Estimar un recurs relatiu a la revisió d’una llicència d’entrada de vehicles 
28 Estimar una sol·licitud de baixa de la taxa de recollida d’escombraries 
29 Aprovar la despesa per al subministrament de mobiliari per a l’Escola bressol 
29 Aprovar la despesa per al subministrament d’una plataforma hidràulica per a l’Oficina 

de turisme 
29 Aprovar la despesa per tapar forats a les finestres de l’escola Josep Pallerola 
29 Aprovar la devolució a un ciutadà de l’import relatiu a l’impost de construccions 
29 Aprovar la participació en una convocatòria de subvencions 
29 Suspendre la resolució d’un expedient d’obres 
29 Denegar la devolució d’una garantia definitiva dipositada per l’adjudicació d’unes 

obres 
30 Aprovar la liquidació del servei d’aigua potable (1r trimestre 2009) 
30 Autoritzar unes obres menors per a la reparació d’una vorera 
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30 Autoritzar unes obres per a la rehabilitació de la façana d’un habitatge 
30 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
30 Incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística 
30 Aprovar una relació de pagaments en concepte de bestreta de caixa 
30 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora de ràdio municipal 
30 Retornar un dipòsit de gestió de runes i de reposició d’elements urbanístics 
30 Aprovar la liquidació del servei de grua municipal (setembre 2009) 

 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES 
D’OCTUBRE DE 2009 
 
Dia  Extracte 
8 Resolució acord incoació zona blava 
8 Resolució incoació 9990 
8 Resolució proposta sanció 

 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE NOVEMBRE DE 2009 
 
Dia  Extracte 
2 Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural 
2 Autoritzar a Televisió de Catalunya la utilització d’un espai públic  
2 Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical 
2 Aprovar la despesa per instal·lar jocs infantils durant la Festa Major 
2 Incorporar mesures a una ordre d’execució de treballs de reparació d’una finca 
2 Aprovar la despesa per instal·lar un parc infantil durant la Festa Major 
2 Acordar mesures correctores i de funcionament d’un equipament públic municipal 
2 Acceptar la renúncia d’un particular a una llicència d’obres 
2 Concedir la reducció de la jornada laboral a una treballadora municipal 
2 Acceptar la renúncia d’un particular a una llicència d’obres 
2 Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural per a la Festa Major 
2 Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical per a la Festa Major 
2 Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical per a la Festa Major 
2 Aprovar la despesa per contractar un espectacle dins el programa “Entrefestes” 
3 Desestimar una sol·licitud de pròrroga per acabar unes obres d’adequació d’un local  
3 Contractar una monitora per a l’Escola bressol municipal 
3 Confirmar la baixa en el padró d’habitants de diverses persones 
4 Incoar un expedient sancionador per una presumpta infracció administrativa 
4 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal  
4 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal  
4 Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical per a la Festa Major 
4 Aprovar el pressupost estimatiu de les Festes de Sant Martí 2009 
4 Aprovar una transferència de crèdits entre partides del pressupost municipal 
4 Aprovar una liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública 
4 Aprovar una liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública 
4 Aprovar el pressupost estimatiu de la programació “Entrefestes 2009” 
4 Aprovar una liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública 
4 Donar de baixa un habitatge del padró municipal d’escombraries 
4 Concedir una autorització per instal·lar una terrassa a la via pública 
5 Aprovar la despesa per contractar diverses activitats educatives  
5 Atorgar beques de menjador i de llibres a diversos alumnes d’escoles celonines  
5 Aprovar la despesa per fer un capitell de ferro per posar-hi una escultura   
5 Aprovar una certificació d’obres de millora de la via pública 
5 Aprovar la despesa pel subministrament d’il·lustracions d’un llibre  
5 Concedir una subvenció sobre l’impost d’IBI a una família nombrosa 
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5 Aprovar la despesa per instal·lar un parc infantil durant les Festes de Sant Martí  
5 Aprovar la despesa per contractar un servei de vigilància de parades de la Festa Major  
5 Aprovar una liquidació de la taxa per parades en el mercat setmanal 
6 Adjudicar definitivament el contracte per redactar un programa museogràfic 
6 Aprovar la despesa per subministrar bobines de tiquets per la zona blava 
6 Aprovar la despesa per instal·lar una línia de vida al camp municipal d’esports 
6 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge  
6 Trametre diversos documents sol·licitats al grup municipal socialista 
6 Aprovar la despesa per contractar un servei de suport extern als actes de la Festa Major 
10 Ordenar la clausura d’una activitat sense llicència municipal 
10 Atorgar bonificacions sobre la taxa d’escombraries a diversos ciutadans 
10 Aprovar la despesa pel lloguer d’un calefactor per a l’envelat de la Festa Major 
10 Aprovar la despesa pel lloguer de lavabos químics per la Festa Major  
10 Aprovar el reconeixement de drets de preu públic per a activitats per a la gent gran  
10 Aprovar una factura de despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals 
10 Aprovar una factura de despeses per a millores a l’estació depuradora d’aigües residuals 
10 Aprovar una factura de despeses per a millores a l’estació depuradora d’aigües residuals 
10 Aprovar una factura de despeses per a millores a l’estació depuradora d’aigües residuals 
10 Aprovar una factura de despeses per a millores a l’estació depuradora d’aigües residuals 
10 Aprovar una factura de despeses per a millores a l’estació depuradora d’aigües residuals 
10 Aprovar una factura de despeses per a millores a l’estació depuradora d’aigües residuals 
10 Concedir a un ciutadà una pròrroga per acabar unes obres  
10 Trametre documents diversos al grup municipal socialista 
10 Adjudicar definitivament el contracte per adquirir una biotrituradora 
10 Aprovar una factura de les despeses de la depuradora d’aigües residuals  
10 Aprovar una relació de crèdits incobrables  
10 Aprovar la revisió de preus de la tarifa pel subministrament d’aigua potable    
10 Aprova les liquidacions de la taxa per tancament de carrers (octubre 2009) 
10 Aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic 
11 Prendre coneixement del canvi de constructor en unes obres de millora d’un habitatge  
11 Facilitar còpia de plànols d’un habitatge a un particular  
11 Aprovar la despesa pel subministrament d’una destructora de documents  
11 Concedir una llicència d’entrada de vehicles  
11 Aprovar la despesa pel lloguer d’un grup electrogen per a l’envelat de la Festa Major 
11 Aprovar la despesa per contractar una orquestra per a la Festa Major 
11 Aprovar els annexos del Pla de seguretat de les obres de construcció del nou pavelló 
11 Aprovar la liquidació del cànon del servei d’aigua de diversos trimestres   
11 Retornar a un particular un dipòsit urbanístic 
11 Declarar la caducitat d’una activitat comercial 
12 Aprovar la concessió d’ajudes socials a diverses famílies  
12 Modificar el temps de dedicació d’una regidora municipal 
12 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
12 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
12 Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical a l’Ateneu  
12 Concedir una llicència de primera ocupació d’un edifici plurifamiliar  
12 Aprovar la jornada i la retribució del personal de l’Escola d’adults 
12 Aprovar una transferència de crèdits entre partides del pressupost municipal 
12 Aprovar la despesa pels treballs de coordinació de seguretat i salut d’una obra 
13 Adjudicar definitivament el contracte per adquirir un vehicle per a la brigada 
13 Aprovar la certificació d’unes obres municipals 
13 Aprovar la despesa pel subministrament d’impresos per a nòmines 
13 Generar crèdits a la partida de l’estat de despeses del pressupost municipal 
13 Aprovar la liquidació d’una taxa per intervenció administrativa en activitats 
13 Incoar un expedient per esbrinar la possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament  
13 Desestimar el recurs d’un ciutadà contra la taxa per la recollida d’escombraries 
14 Aprovar la transferència de crèdits entre partides del pressupost municipal 
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16 Adjudicar definitivament el contracte per a la prestació del servei de neteja d’edificis 
16 Ampliar la jornada de treball de dues dinamitzadores del CEIP Josep Pallerola 
16 Aprovar la despesa per l’assegurança d’accidents per a activitats de la gent gran 
16 Facilitar una còpia d’una llicència ambiental per legalitzar una estació de servei 
16 Delegar la signatura de documents a la coordinadora de l’Àrea de Comunitat   
16 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge  
16 Contractar una persona per a tasques d’agent d’ocupació i desenvolupament local 
16 Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola bressol municipal 
17 Concedir a un ciutadà una llicència d’obres  
17 Mantenir la vigència del contracte d’un treballador municipal  
17 Concedir a una treballadora municipal una reducció de la jornada laboral 
17 Retornar a un particular un dipòsit urbanístic 
17 Donar de baixa una llicència de gual d’una finca 
18 Aprovar una certificació de les obres del pavelló municipal d’esports  
18 Aprovar un conveni per desenvolupar el projecte Ethos d’atenció educativa 
18 Concedir a un particular una llicència d’obres   
18 Aprovar un conveni per desenvolupar el projecte Ethos d’atenció educativa 
18 Convocar una plaça d’arquitecte tècnic vacant a la plantilla de l’Ajuntament 
18 Convocar 6 places d’auxiliar administratiu vacants a la plantilla de l’Ajuntament 
18 Convocar una plaça de tècnic auxiliar vacant a la plantilla de l’Ajuntament 
18 Retornar a un particular un dipòsit de runes  
18 Aprovar la despesa per al subministrament de sabates per a la Policia Municipal 
18 Autoritzar a una empresa la reserva de la via pública per fer obres  
18 Autoritzar a un ciutadà la reserva de la via pública per fer obres  
19 Aprovar la despesa per actuació del servei d’urgència en cas d’activació del Pla Neucat 
19 Concedir a un ciutadà una llicència ambiental per instal·lar un taller de serralleria 
19 Concedir a un particular una llicència d’obres per condicionament d’un local  
19 Concedir una llicència de primera ocupació d’un edifici plurifamiliar   
19 Aprovar la despesa pels serveis d’entrega de sal de desgel 
19 Suspendre la resolució d’un expedient instruït per legalitzar una nau industrial 
20 Concedir una llicència d’activitats classificades per instal·lar un restaurant xinès 
20 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal de la Batllòria 
20 Concedir a Endesa una llicència municipal per estesa de línia elèctrica 
20 Concedir una llicència a Gas Natural per a una obertura de cata sobre vorera 
20 Concedir una llicència a Gas Natural per a una obertura de cata sobre vorera 
20 Concedir una llicència a Gas Natural per a una obertura de rasa sobre vorera 
20 Concedir una llicència a Gas Natural per a una obertura de cata sobre vorera 
20 Concedir una llicència a Gas Natural per a una obertura de cata sobre vorera 
20 Concedir una llicència a Gas Natural per a una obertura de cata sobre vorera 
20 Concedir una llicència a Gas Natural per a una obertura de cata sobre vorera 
20 Concedir una llicència d’obres menors a una empresa 
20 Aprovar la modificació del projecte d’implantació d’un sistema d’informació geogràfica  
20 Concedir una llicència d’obres per millorar l’interior d’un local comercial 
20 Concedir una llicència d’obres per condicionar un local comercial 
20 Concedir una llicència d’obres per condicionar un local comercial 
20 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge  
20 Sol·licitar una subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua  
20 Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes 
23 Concedir una llicència a Gas Natural per a una obertura de cata sobre vorera 
23 Concedir una llicència a Gas Natural per a una obertura de cata sobre vorera 
23 Concedir una llicència a Gas Natural per a una obertura de cata sobre vorera 
23 Concedir una llicència a Gas Natural per a una obertura de cata sobre vorera 
23 Concedir una llicència a Gas Natural per a una obertura de cata sobre vorera 
23 Notificar el tràmit d’audiència en un expedient de responsabilitat patrimonial 
23 Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial 
24 Adjudicar provisionalment un contracte d’obres de rehabilitació d’un edifici municipal 
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24 Denunciar el conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament 
24 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
24 Aprovar la concessió de gratificacions al personal de l’Ajuntament 
24 Concedir a una llicència d’abocament de dues fosses  
24 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal de l’Ajuntament 
24 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient de responsabilitat atrimonial 
24 Desestimar una petició de responsabilitat patrimonial 
24 Aprovar la relació de despeses per beneficència fetes des de l’Àrea de Comunitat 
25 Adjudicar definitivament el contracte d’obres de rehabilitació d’una ermita 
25 Atorgar beques de menjador i de llibres a diversos alumnes d’escoles del municipi 
25 Aprovar la despesa pel subministrament de cadires per a l’Ateneu municipal 
25 Aprovar una certificació de les obres de rehabilitació d’un edifici municipal 
25 Aprovar la despesa pel lloguer de material per a l’enllumenat nadalenc 
25 Denegar a diverses persones la concessió de bonificacions sobre la taxa d’escombraries 
25 Aprovar la despesa pel subministrament d’una mampara divisòria a l’Escola de música 
25 Aprovar la nòmina de novembre del personal laboral i polític de l’Ajuntament 
26 Aprovar la despesa pel subministrament d’ordinadors portàtils per l’Escola de música 
26 Declarar vàlida la licitació d’un contracte de serveis per a la redacció d’un projecte 
26 Aprovar la concessió d’ajudes socials a diverses famílies  
26 Arxivar un expedient de sol·licitud de llicència municipal d’un bar-restaurant 
26 Acceptar la despesa pel subministrament de caixes per a transport d’equips de so 
26 Facilitar a una ciutadana còpia dels plànols de l’edifici on resideix 
26 Encomanar a l’arquitecte municipal la direcció facultativa d’unes obres municipals 
26 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
26 Acceptar la documentació aportada per una empresa per legalitzar la seva activitat 
26 Aprovar la despesa pel manteniment de les Ips de la xarxa sense fils 
26 Aprovar la despesa pel subministrament d’un piano per a l’Escola de música 
27 Concedir a Endesa una llicència municipal per estesa de línia elèctrica 
27 Concedir a Endesa una llicència municipal per estesa de línia elèctrica 
27 Aprova un Pla d’actuació municipal per risc d’inundacions 
27 Aprovar el Reglament regulador del servei del Centre municipal d’expressió 
30 Aixecar la suspensió provisional d’unes obres de construcció d’un edifici plurifamiliar 
30 Aprovar la despesa pel subministrament d’un sistema de videovigilància a la Policia Local 
30 Aprovar la despesa per contractar una audició de sardanes per la Festa Major 
30 Atorgar a una Junta de Compensació una subvenció per despeses d’enllumenat 
30 Aprovar la despesa pels treballs d’impressió dels programes de la Festa Major 
30 Aprovar la despesa per contractar un espectacle infantil per a la Festa Major 
30 Autoritzar unes obres de reparació de la teulada d’un habitatge  
30 Aprovar la despesa per contractar un parc infantil per a la Festa Major de la Batllòria 
30 Reconèixer drets de preu públic per fer cursos al Centre Cívic de la Batllòria 
30 Prendre coneixement dels ingressos pel lloguer de locals i instal·lacions municipals 
30 Prendre coneixement dels ingressos pels cursos organitzats a l’Escola d’adults 
30 Prendre coneixement dels ingressos pels cursos organitzats a l’Escola d’adults 
30 Aprovar la despesa per la edacció d’un projecte d’interiorisme per a l’Oficina de turisme 
30 Aprovar la relació d’obligacions reconegudes en concepte de bestreta de caixa 
30 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (novembre 2009) 
30 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre (novembre 2009) 
30 Aprovar les quotes dels usuaris del servei de tele-assistència 
30 Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
30 Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
30 Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
30 Ordenar la suspensió d’unes obres de construcció per manca de direcció executiva 
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE 
NOVEMBRE DE 2009 
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Dia  Extracte 
3 Resolució acord incoació zona blava 
3 Resolució incoació 9990 
3 Resolució proposta sanció 
30 Resolució acord incoació zona blava 
30 Resolució incoació 9990 
30 Resolució proposta sanció 
 
 
16. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS D’OCTUBRE I NOVEMBRE 
DE 2009. 
 
Durant els mesos d’octubre i novembre de 2009, i per raons de màxima urgència, 
l’Alcaldia ha procedit a la contractació del personal que es descriu a continuació:  
 
Octubre 2009 
- Una monitora de gimnàstica per fer activitats esportives per a la gent gran 
- Dues administratives per a tasques de dinamització de la mediateca oberta 
- Un auxiliar administratiu per a tasques d’obertura de l’aula d’informàtica 
- Una professora per a tasques d’acollida a joves nouvinguts/des 
- Una arquitecta tècnica per cobrir la baixa per incapacitat laboral d’una 

treballadora municipal 
- Una monitora per cobrir la baixa per incapacitat laboral d’una treballadora de 

l’Escola bressol municipal 
- Quatre administratius/ves per a tasques de suport dins el Pla Educatiu d’Entorn 
- Tres administratius/ves per a tasques de suport dins el Pla Educatiu d’Entorn 
- Un coordinador per als serveis d’informació del parc Montnegre - Corredor 
- Dos administratius/ves per a tasques de suport dins el Pla Educatiu d’Entorn 

 
Novembre 2009 

- -   Una monitora per cobrir la baixa per incapacitat laboral d’una treballadora de 
l’Escola bressol municipal 

 
Atès el que estableix l'article 291 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, sobre 
contractació urgent de personal, l'Alcaldia INFORMA al Ple de les contractacions 
temporals del següent personal, efectuades durant els mesos d’octubre i novembre 
de 2009, i la Corporació se’n dóna per assabentada: 
 
Octubre 2009 
Dolors Reberté Ferran Monitora 
Susanna Conesa Martínez Administrativa 
Soledad Palao Rubio Administrativa 
Samuel Penalva Segarra Auxiliar administrativa 
Bernardeta Pujol Casals Professora 
Anna Harder Relat Arquitecta tècnica 
Anna Pujolràs Giol Monitora 
Ernest Mena Vera Administratiu 
Rocío Molina Sánchez Administrativa 



 76

Alba Muntané Collet Administrativa 
Antonio Martínez Rovira  Administratiu 
Pau Mikel Salvadó Larrinaga Administratiu 
Glòria Marín Nogueras Administrativa 
Alba Muñoz Roses Administrativa 
Jordi Travessa Puigvert Coordinador de serveis d’informació 
Raquel Frias Sánchez Administrativa 
Martí Colominas Gener Administratiu 
 
Novembre 2009 
Anna Pujolràs Giol Monitora 
 
 
17. PRECS I PREGUNTES. 
 

 El Sr. Capote diu que, en la seva intervenció a l’inici del Ple, el 
president de la Secció Local d’ERC ha dit una cosa que li ha sobtat: 
que el director de la ràdio municipal es jubilava forçat per les 
circumstàncies. Quines són aquestes circumstàncies? 

 
La Sra. Costa explica que el director de la ràdio municipal, el Sr. Enric Molla, no 
es jubila definitivament encara, sinó només parcialment. No avancem 
esdeveniments –diu-. L’opció de la jubilació parcial s’ha plantejat a tots els 
treballadors municipals que  reglamentàriament tenien la possibilitat de poder-
s’hi acollir. Ell ho triat lliurement, i no hi ha més. 
    
El Sr. alcalde explica que hi ha altres treballadors de l’Ajuntament que també 
s’han acollit a la jubilació parcial. En qualsevol cas és una opció absolutament 
voluntària. 
 
 

 El Sr. Castaño diu que en el Ple del passat 18 de juny el regidor Sr. 
Mas va comprometre’s a fer una reunió amb els grups polítics 
municipals per tractar sobre l’Empresa municipal d’habitatge. Es 
va dir que la reunió es faria al mes de juliol, però aquest 
compromís no s’ha fet realitat encara. 
 

El Sr. Mas diu que manté el compromís d’informar de tots els passos que es facin 
en aquest tema, que continua en marxa. En base als informes tècnics que s’han 
demanat, caldrà valorar i decidir per part dels grups municipals la millor manera 
d’executar els projectes que es volen fer, ja sigui a través de l’Empresa 
municipal d’habitatge o per una altra via. Estem valorant –diu- quines actuacions 
es podrien dur a terme a través d’aquesta empresa, o si existeixen alternatives 
millors que permetin una major simplicitat administrativa i economització de 
costos, en el menor temps possible. Volem estudiar molt bé si per desenvolupar 
determinats projectes resulta rendible la creació d’un nou organisme autònom en 
el si de l’Ajuntament, amb un entramat administratiu complex. I ja tenim els 
estudis força avançats... Reitero el meu compromís de fer aquesta reunió, que 
s’ha retardat per diverses circumstàncies. La intenció de l’equip de govern és 
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compartir amb els grups municipals tots els dubtes que se’ns plantegen en 
aquesta qüestió. 
  
El Sr. Castaño diu que, sense entrar en cap debat, el seu grup voldria conèixer 
els pros i contres de la creació d’una Empresa municipal d’habitatge, que era un 
punt que figurava en el programa electoral de CiU. 
 
En referència a la jubilació parcial del Sr. Enric Molla –continua el Sr. Castaño- 
volia deixar constància del nostre agraïment per la feina feta, per ell i per tot 
l’equip de la ràdio, al llarg de tots els anys que hem compartit. 
  
 

 El Sr. Bueno diu que alguns veïns li han fet arribar les seves 
queixes respecte de les obres que s’estan executant a la cruïlla 
dels carrers Diputació i Ramon y Cajal, on recentment s’han 
produït dos accidents que podien haver estat greus, per una 
manca de senyalització i de semàfors en aquella zona. Sabem –
diu- que les obres a la via pública provoquen molèsties, però 
demanaria la màxima cura per part dels tècnics municipals a 
l’hora de controlar aquestes i altres obres públiques. 

 
El Sr. alcalde respon que la senyalització de les obres era responsabilitat de 
l’empresa contractada per l’Ajuntament, que no va complir amb les mesures de 
seguretat exigides. En qualsevol cas –diu-, traslladarem aquesta queixa als 
tècnics municipals responsables del seguiment de les obres. 
 
 

 La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP voldria formular tres 
preguntes a l’equip de govern. Abans, però, també volem sumar-nos –
diu- a l’agraïment per la tasca realitzada pel Sr. Enric Molla al capdavant 
de la ràdio municipal Punt 7 Ràdio. Les nostres preguntes són: 
 

a) En l’anterior Ple municipal se’ns va dir que ja es disposava de l’informe 
sobre les possibles formes de gestió del Centre municipal 
d’expressió. Atès que el proper mes juny expirarà el contracte de 
concessió de gestió del servei, volem saber quin és el proper pas que 
es farà en relació al model de gestió a implementar quan expiri el 
contracte actual. 

 
b) En relació a la “mai nascuda” Comissió dels mitjans de comunicació, 

voldria recordar que el grup municipal de la CUP va presentar una moció 
en la que s’adoptava el compromís de crear aquesta comissió. Ja portem 
diverses sessions plenàries sol·licitant reiteradament la seva creació i, 
novament, preguntem quan se’ns emplaçarà als partits polítics per 
participar i començar a treballar en la creació d’aquesta comissió. 

 
c) La darrera pregunta és en relació al gasoducte Martorell-Figueres que 

l’empresa ENAGAS i l’Estat espanyol volen fer passar per Sant Celoni amb 
una certa “nocturnitat i alevosia” (perquè em sembla que, malgrat la seva 
transcendència, poca gent n’està informada). Recentment el Butlletí 
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Oficial de l’Estat publicava una modificació del projecte tècnic i emplaçava 
els afectats per a que en un termini de 30 dies poguessin presentar 
al·legacions. Des del grup municipal de la CUP hem presentat un escrit 
d’al·legacions al projecte de gasoducte, demanant que es faci passar pel 
corredor de l’autopista, que ja està saturat d’infraestructures, enlloc de la 
zona dels Maribaus. Volem preguntar a l’equip de govern si ha 
presentat també al·legacions en relació a aquest projecte i si ha 
contactat amb altres municipis afectats. Ens agradaria conèixer la 
posició del govern municipal en relació a aquesta infraestructura 
que, com la línia de molt alta tensió, aposta per una política transnacional 
de portar energia d’un lloc a l’altre sense tenir en compte el territori.     

 
El Sr. alcalde emplaça els regidors de la CUP a conèixer des de la pròpia Àrea 
d’Entorn totes les accions que ha fet l’Ajuntament en aquest tema. Breument, 
diré que la construcció d'aquest gasoducte és un tema que coneixem des de fa 
alguns mesos i que ha aparegut en alguns mitjans de comunicació. Els serveis 
tècnics municipals han valorat, conjuntament amb els responsables de la 
construcció del gasoducte, l’emplaçament que es plantejava inicialment per a 
aquesta infraestructura. A nosaltres també ens va semblar que el lloc de pas 
més adequat i coherent és el corredor de l’autopista, pel fet que ja hi passen 
altres canalitzacions, malgrat que les característiques i dimensions de la 
canonada fan que en algun tram concret el pas del gasoducte es faci 
pràcticament inviable. Malgrat això, la nostra opció és que el gasoducte passi 
paral·lel a l’autopista. Ens hem reunit amb altres Ajuntaments del Vallès Oriental 
i Occidental afectats per aquest tema i, fruit d’aquestes reunions, ens hem 
entrevistat amb responsables dels Departaments de Medi Ambient i d’Indústria 
de la Generalitat de Catalunya. A la primera entrevista vaig assistir jo 
personalment –diu el Sr. alcalde- i a les altres el regidor Sr. Perapoch. El 
plantejament que vam defensar és que s’utilitzés el corredor de l’autopista per al 
pas del gasoducte. 
 
El Sr. Perapoch diu que s’ha comprovat tècnicament que en una zona de Sant 
Celoni és impossible que el gasoducte passi pel corredor de l’autopista. En 
aquesta part del recorregut hem hagut, doncs, de canviar la nostra proposta. 
Estem supeditats a la decisió que adopti el Departament de Medi Ambient. La 
setmana passada es va celebrar una nova reunió sobre aquest tema, a la que jo 
no vaig poder assistir, però de la que tindré un informe. 
 
La Sra. Vinyets diu que les ordres vénen del Govern de Madrid. Entenc –diu- que 
des dels serveis tècnics municipals s’hauria d’estar molt alerta i no donar per bo 
tot el que es pugui dir des del Departament de Medi Ambient. 
 
El Sr. Perapoch indica que fa gairebé un any que s’està discutint sobre aquest 
tema sense arribar a cap acord. El que sí és cert, perquè ho hem comprovat 
físicament sobre el terreny, –diu- és que en determinades zones del corredor de 
l’autopista el gasoducte no hi cap, malgrat que estàvem convençuts del contrari. 
 
El Sr. alcalde reitera la invitació per a que els regidors de la CUP visitin les 
dependències de l’Àrea d’Entorn i coneguin de primera mà totes les actuacions 
que s’han fet en aquest tema. Des del primer dia –indica- que hi hem estat a 
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sobre, treballant conjuntament amb altres municipis afectats. Hi ha tota una 
feina al darrere que val la pena que conegueu. 
 
Pren la paraula la Sra. Costa i diu que la creació de la Comissió dels mitjans de 
comunicació municipals és un tema que figurava al programa electoral de CiU. Si 
encara no s’ha creat aquesta comissió és perquè tècnicament no ha estat 
possible. La nostra voluntat és que es faci. Si no fos així, estaríem incomplint el 
nostre propi programa.   
 
El Sr. alcalde diu que pel que fa al Centre municipal d’expressió ja es va passar 
al grup municipal de la CUP l’informe tècnic que valorava les possibles formes de 
gestió del servei. Des de l’equip de govern valorem positivament l’actual sistema 
de gestió indirecta i pensem que ens aporta molts avantatges. El propi informe 
ja apunta cap a aquesta línia. 
 
D’altra banda, voldria mostrar també l’agraïment de l’equip de govern a totes les 
persones de l’Ajuntament que han optat per la possibilitat d’acollir-se a la 
jubilació parcial. Fa pocs dies vaig tenir l’oportunitat de parlar personalment amb 
el Sr. Enric Molla, en un petit acte que li van dedicar els seus col·laboradors de la 
ràdio i li vaig traslladar el meu agraïment per la tasca tan important que ha 
realitzat. Altres treballadors municipals han optat també per la jubilació parcial i 
des d’aquí els voldria donar igualment les gràcies i mostrar el meu 
reconeixement per tota la feina feta durant els anys dedicats a l’Ajuntament. Bon 
Nadal i bon any nou a tothom. 
  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 00:20 hores del 
dia 22 de desembre de 2009, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari 
municipal, en dono fe. 

 
L’alcalde          El secretari 

 


