ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 18 DE JUNY DE 2009

Sant Celoni, 18 de juny de 2009
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:07 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. Bona nit –diu-. Ara que s'acosta la revetlla de Sant Joan,
que és una festa d’arreu dels Països Catalans que ens marca el començament de
l’estiu, la Secció Local d'ERC proposa que, com han fet altres Ajuntaments de
l’entorn, el Ple municipal s'adhereixi a la iniciativa encapçalada per Òmnium
Cultural per a que Sant Joan sigui considerada com a Festa Nacional dels Països
Catalans. Imagino que la moció es llegirà quan es tracti aquest punt de l’ordre del
dia i no faré cap mes comentari. Només espero que s'aprovi per unanimitat.
Respecte de la proposta de constitució de la Comissió de seguiment del Centre
per a la petita infància i família - Escola bressol municipal, esperem que en
formin part persones de solvència educativa contrastada i que la seva elecció no
respongui a criteris partidistes. I el mateix val per a la Comissió de seguiment
del Centre municipal d'expressió. Amb l'educació no s'hi juga.
Pel que fa a la subvenció del Ministeri de Cultura per a la rehabilitació de Can
Ramis, des d’ERC volem que s’executi la rehabilitació d’aquest edifici quan més
aviat millor, començant per les parts més deteriorades, per tal de garantir la
seguretat de les persones que hi siguin a dintre.
A banda de diversos punts de tràmit, de la modificació del Pla parcial del sector
P-2 Les Torres i de la constitució d’un dret de superfície sobre una finca de
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propietat municipal per permetre edificar pisos protegits en règim de lloguer,
que considerem encertats, arriba un dels punts més importants d’aquest Ple:
l’aprovació d’una modificació de crèdit del pressupost prorrogat de 2008. Ja que
no tenim aprovat el pressupost de 2009 perquè els tres grups municipals no van
posar-se d’acord, seria bo que s’aprovés aquesta modificació de crèdit, si no es
vol arribar a una moció de censura i a un canvi d'Alcaldia. Sant Celoni es mereix
uns polítics que sàpiguen trobar el consens en benefici de la ciutadania, i no es
pot consentir que tinguem un Ajuntament bloquejat econòmicament i una
oposició que va a la seva. Cal fer un esforç suprem per mirar novament
d’aprovar el pressupost i, si arriba el cas, cada grup hauria de renunciar a sortirse amb la seva. Aquest espectacle ja no pot durar més.
Respecte de la moció del grup municipal de la CUP per a la gestió directa i la
dignificació del servei de neteja dels edificis municipals, pensem que cal tenir
una perspectiva global de la gestió municipal per entendre que el fet que el
personal de la neteja passi a ser contractat directament per l’Ajuntament no
sempre és el millor per a tota la ciutadania de la nostra vila. Des de l’oposició és
molt fàcil demanar que es vagi engreixant el personal de l’Ajuntament, els sous
dels quals els paguem tots nosaltres. Els problemes vénen quan una part
importantíssima del pressupost municipal s’ha de destinar als sous dels
treballadors, i cal fer mans i mànigues per trobar els recursos necessaris per a
fer-hi front. D'altra banda, l’equip de govern és qui aprova el Plec de clàusules
que obliga l'empresa guanyadora del contracte a complir determinades
condicions salarials dels seus empleats. Si això no es compleix, sempre es pot
rescindir el contracte. Des de l’oposició es poden fer propostes del tipus “elevar
els impostos als rics per recaptar més”, però ens sembla molt difícil de justificar i
dubtem de la seva legalitat... Però, és clar: si mai no ets al govern, no ets tu qui
ha de buscar solucions, i sempre es poden fer propostes d'aquesta mena.
Aprofitant que tenim davant al regidor d'Educació –continua el Sr. Rubiralta-,
voldríem plantejar-li dues qüestions:
a) Quines gestions s'estan fent per aconseguir, d'una vegada, el trasllat de l’IES
Baix Montseny a una nova ubicació? Hi ha algun inconvenient per a què encara
no s'hagi fet, tenint en compte que segons els professorat del mateix IES ja no
hi caben? Hauran de passar molt temps en barracons o fent de la sala d'actes un
aula, com fins ara?
b) Recollint la queixa expressada mitjançant pancartes penjades en molts
balcons de la vila amb el lema “La Tordera vol l’Institut ja”, em podria dir com
està la construcció d'aquest segon IES? L'Ajuntament ha fet algun estudi o
prospecció demogràfica que reforci aquesta necessitat davant el Departament
d'Educació? S'ha pensat si aquest nou IES es mancomunarà amb Santa Maria de
Palautordera, com tant encertadament es va fer amb el CEIP La Tordera, atès
que l'Ajuntament veí ja ha cedit els terrenys del camp de futbol del Temple per a
la seva construcció?
Mentrestant la ciutadania de Sant Celoni continua fent cua al túnel d'entrada a la
nostra vila, no troba aparcament, veu com s'eternitzen determinades obres
urbanes, continua patint els desperfectes a l'entorn de la discoteca “Quatre” i al
fantàstic centre comercial només hi ha un supermercat; la Regidoria de les
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Dones segueix congelada, igual que la modificació del Reglament orgànic
municipal. Tot són promeses i acords sense complir, i sort que des de fa algunes
setmanes alguns ordinadors municipals funcionen amb la suite Open Office,
llargament reivindicada, encara que instal·lada dins de plataformes Windows.
ERC opina que, malgrat la bona relació personal de la nostra formació política,
amb l’Alcaldia, la situació actual no es ben bé el que s'esperaria després de més
dos anys de canvi de govern municipal. S'hauria d'haver arribat molt més lluny.
Esperem que amb el nou curs que s'iniciarà el setembre, aquest govern
progressi més adequadament en benefici de la nostra vila i de les persones que
hi viuen. Que tingueu unes bones vacances! Gràcies per escoltar-me.
Intervé el Sr. alcalde i diu que probablement en el transcurs del Ple hi haurà
ocasió de fer referència a algun dels comentaris del Sr. Rubiralta. A les
preguntes que em fa com a regidor d’Educació –diu-, li haig de dir en primer lloc
que l’Ajuntament de Sant Celoni ja ha fet tots els tràmits per a la cessió dels
terrenys necessaris per a la construcció del nou IES Baix Montseny. Ara és el
Departament d’Educació qui té la responsabilitat de construir el nou edifici. Des
de l’Ajuntament ja hem fet el que havíem de fer. El mateix li puc dir de
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera respecte de la cessió del terreny
per poder construir el nou CES (Centre d’educació secundària) de l’escola La
Tordera. En qualsevol cas, l’educació és un tema prou seriós com per parlar-ne
tranquil·lament i el convido, el dia que vulgui, per explicar-li els projectes que
tenim i com es vol orientar el model educatiu de Sant Celoni en el futur.
Respecte de les obres del túnel d’entrada del poble, val a dir que són
responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i que es van aturar per qüestions
alienes a l’Administració, malgrat que és competència de la Generalitat tornarles a licitar. Aquesta nova licitació ha trigat molt a fer-se, però sembla que en les
properes setmanes es reprendran novament les obres. Des de l’Ajuntament de
Sant Celoni, malgrat no ser competents en aquest tema, hem estat insistint molt
per a que s’agilitzés la nova adjudicació del contracte. D’això no en tingui cap
mena de dubte.
Quant al centre comercial “Altrium”, l’Ajuntament ha fet la seva feina. El centre
comercial té uns propietaris i tot és una qüestió de mercat. Si no s’hi obren
altres locals depèn de molts factors externs a l’Ajuntament. No entenc massa bé,
doncs, el comentari del Sr. Rubiralta al respecte... De fet, gran part del llistat de
temes que ha anomenat estan pendents des de fa molts anys, de quan el grup
municipal d’ERC formava part del govern municipal. Nosaltres els vam trobar per
fer i estem treballant per resoldre’ls. Vostè ens diu que cal que progressem
adequadament, però altres van suspendre en el seu moment. Les coses són així.
~~~~~~~~~~
Després d’aquesta intervenció, i atès que ningú més vol fer ús de la paraula, es
dóna inici a la sessió del Ple.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
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El Sr. alcalde explica que queden dues actes pendents d’aprovar. Avui es
proposa l’aprovació de l’acta de la sessió del passat 12 de maig (la del sorteig
dels membres de les meses en les Eleccions Europees) i resta pendent l’acta de
30 d’abril, que encara no està del tot elaborada.
Així, doncs, preguntats els membres de la corporació si han de formular alguna
observació a l’acta de la sessió del Ple municipal del dia 12 de maig de 2009,
l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors, en no
formular-se cap objecció, per unanimitat dels 17 regidors presents, s'acorda
l’aprovació de la referida acta.
2. DESIGNACIÓ, SI S’ESCAU, DELS MEMBRES QUE HAN DE FORMAR PART
DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CENTRE PER A LA PETITA
INFÀNCIA I FAMÍLIA – ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL.
El Sr. alcalde explica que en aquest punt es proposa la designació de les
persones que han de formar part de la Comissió de seguiment del Centre per a
la petita infància i família – Escola bressol municipal “El Blauet”. El projecte
d’establiment del servei ja defineix que aquesta comissió haurà d’estar integrada
per representants polítics, representants del professorat i representants dels
pares dels alumnes. Les persones proposades pels tres grups municipals són: pel
PSC la Sra. Miracle, per la CUP la Sra. Vinyets i per CiU el Sr. Cuminal.
Després d’aquesta intervenció i atès que
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 23 de juliol de 2008, va aprovar
definitivament el projecte d’establiment del servei públic del Centre per a la
petita infància i família – Escola bressol municipal “El Blauet”.
A l’article 2.2.4, relatiu al control, supervisió i seguiment, es regulen els
diferents òrgans de participació: la comissió de seguiment, la comissió tècnica i
el consell de participació.
La comissió de seguiment és l’òrgan amb la màxima responsabilitat per vetllar
pel compliment dels objectius establerts i ha de tenir cura del bon funcionament
del centre i, en concret, fer el seguiment de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

L’aplicació del Projecte educatiu de centre
El correcte manteniment de les instal·lacions
Els comptes anuals
Les propostes d’inversions
Les propostes de preus públics
El funcionament dels recursos humans
El reglament intern
La memòria anual
L’oferta d’activitats
El procés de preinscripció i matriculació
Proposar el/la director/a del Centre per a la petita infància i família
Decidir sobre l’admissió d’alumnes, dins el marc de la normativa vigent
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m) Aprovar el projecte de pressupost del Centre per a la petita infància i
família, fer-ne el seguiment i avaluar el seu compliment, donant compte
al servei d’Intervenció municipal
n) Establir les directrius per a l’elaboració del Projecte educatiu de centre
o) Establir les directrius per a la programació i desenvolupament de les
activitats complementàries que es puguin dur a terme, sortides, visites...
La comissió de seguiment estarà constituïda pels següents membres:
-

L’alcalde o regidor en qui delegui
El/la regidor/a de l’Àrea de Cultura
Un/a representant de cada grup polític del Ple
El/la director/a de l’Àrea de Cultura
El/la tècnic/a de l’Àrea de Cultura designat com a referent del servei
El/la tècnic de l’Àrea de Comunitat designat com a referent del servei
El/la interventor/a de l’Ajuntament
El/la director/a del Centre
Dos representants dels pares d’alumnes
Un representant del claustre de l’Escola bressol
Dos representants dels serveis per a la petita infància i família del
municipi

La directora de l’Àrea de Cultura ha fet un informe per a la designació dels
membres que han de conformar la comissió de seguiment del centre per a la
petita infància i família – Escola bressol municipal “El Blauet”.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels
17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Designar a les persones que s’indiquen com a membres de la comissió de
seguiment del Centre per a la petita infància i família – Escola bressol municipal
“El Blauet”:
-

-

L’alcalde o regidor en qui delegui: Francesc Deulofeu Fontanillas
El regidor de l’Àrea de Cultura: Jordi Cuminal Roquet
Un representant de cada grup polític del Ple:
CUP: Montserrat Vinyets Pagès
PSC: Magalí Miracle Rigalós
La directora de l’Àrea de Cultura: Esther Prat Ibern
La tècnica de l’Àrea de Cultura designada com a referent del servei:
Soledad Iñíguez Gómez.
La tècnica de l’Àrea de Comunitat designada com a referent del servei:
Dolors Horta Garriga.
L’interventor de l’Ajuntament: Joan Muntal Tarragó
La directora del centre: Rosa Serés Olivé
Dos representants dels pares d’alumnes: Imma Buendia Llop i Loreto
Faria Vega
Un representant del claustre de l’Escola bressol: Montserrat Vall·llosera
Cullell
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2. Notificar aquest acord a les persones interessades per al seu coneixement i
als oportuns efectes, amb expressió dels recursos a què tinguin dret.
3. MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE
SEGUIMENT DEL “CENTRE MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ- ESCOLA DE
MÚSICA”.
El Sr. alcalde explica que la Comissió de seguiment del “Centre municipal
d’expressió – Escola de música” ve funcionant des de la posada en marxa
d’aquest servei municipal. Fa pocs dies el grup municipal de la CUP va sol·licitar
un canvi del seu representant en aquesta comissió, de manera que la Sra.
Vinyets sigui substituïda pel Sr. Ventura.
Després d’aquesta intervenció i atès que
Amb la finalitat de disposar d’una activitat cultural variada i de bon nivell al
nostre municipi, l’Ajuntament de Sant Celoni va iniciar els tràmits necessaris per
a l’adequació de l’Ateneu municipal i la construcció d’una Escola municipal de
música, encomanant la redacció del projecte tècnic definidor de les obres
necessàries a un arquitecte amb capacitat i solvència suficient.
Les obres d’adequació de l’Ateneu municipal i construcció de l’Escola municipal
de música van ser adjudicades a la mercantil CISSA per acord del Ple municipal
de 17 de desembre de 2002.
Com a continuació natural del procés, era necessària la definició del servei a
prestar un cop l’equipament estigués obert al públic. Als efectes, amb
l’assessorament de la Diputació de Barcelona, es va redactar el projecte
d’establiment del servei públic que es coneix com a “Centre municipal
d’expressió – Escola de música”, que engloba diverses disciplines artístiques, tals
com la música, la dansa, el teatre o la plàstica. El referit projecte va ser aprovat
inicialment pel Ple municipal de 17 de juny de 2004 i de manera definitiva per
resolució de l’Alcaldia de 10 d’agost de 2004.
El projecte d’establiment del servei conté el Reglament regulador del servei i del
règim estatutari dels usuaris, que en el seu article 3 estableix la creació d’una
Comissió de seguiment que haurà de vetllar pel bon funcionament del centre i
que estarà formada per:
-

L’alcalde o regidor en qui delegui
El regidor de l’Àrea de Cultura
El regidor de l’oposició designat pel Ple municipal
La directora de l’Àrea de Cultura
El tècnic de l’Àrea de Cultura designat com a referent del servei
L’interventor de l’Ajuntament
La directora de l’equipament per part del concessionari
Dos representants dels pares d’alumnes menors d’edat
Dos representants d’entitats participatives locals usuàries del servei
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En sessió de 30 de març de 2006 el Ple municipal va designar els membres de la
Comissió de seguiment del “Centre municipal d’expressió – Escola de música”,
tal i com determina l’article 3 del referit reglament.
En data 16 de juny de 2007 es va constituir la nova Corporació municipal sorgida
dels resultats de les darreres Eleccions Municipals, el que va fer necessari la
renovació parcial de les persones que han d’integrar la Comissió de seguiment
del “Centre municipal d’expressió – Escola de música”.
Als efectes de facilitar la participació de tots els grups polítics municipals en el si
de la comissió, el Ple municipal, en sessió de d’octubre de 2007 va aprovar
inicialment la modificació de l’article 3.1 del Reglament regulador del servei i del
règim estatutari dels usuaris del “Centre municipal d’expressió – Escola de
música”, en el sentit d’incorporar la representació de tots els grups polítics
presents a l’Ajuntament de Sant Celoni. L’aprovació inicial de la modificació
reglamentària va quedar elevada a definitiva atès que en el termini d’exposició
pública de l’expedient no es va rebre cap al·legació al respecte.
En la mateixa sessió del Ple municipal de 30 d’octubre de 2007 el Ple municipal
va designar les persones que es relacionen a continuació com a membres de la
Comissió de seguiment del “Centre municipal d’expressió – Escola de música”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Francesc Deulofeu Fontanillas, alcalde
Jordi Cuminal Roquet, regidor de Cultura
Júlia de la Encarnación Gómez, regidora del grup municipal del PSC
Montserrat Vinyets Pagès, regidora del grup municipal de la CUP
Esther Prat Ibern, directora de l’Àrea de Cultura
Soledad Iñiguez Gómez, tècnica de l’Àrea de Cultura
Joan Muntal Tarragó, interventor accidental
Maria del Puig Ferrer Panareda, directora del centre
Xavier Panadès Gella, pare d’un alumne menor d’edat
Enriqueta Pérez Zapata, pare d’un alumne menor d’edat
Jordi Serrat Tenoira, representant de les entitats usuàries del servei
Rosa M. Arenas Pujolàs, representant de les entitats usuàries del servei

En data 11 de juny de 2009 el Sr. Albert Ventura Rovira, en representació del
grup municipal de la CUP, ha presentat una instància sol·licitant poder substituir
la Sra. Montserrat Vinyets Pagès en el si de la Comissió de seguiment del
“Centre municipal d’expressió – Escola de música”.
Per això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Modificar la composició de la Comissió de seguiment del “Centre municipal
d’expressió – Escola de música”, aprovada pel Ple municipal en sessió de 30
d’octubre de 2007, de manera que el representant del grup municipal de la CUP
en aquesta comissió passi a ser el Sr. Albert Ventura Rovira, enlloc de la Sra.
Montserrat Vinyets Pagès.
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2. Notificar aquest acord a les persones interessades per al seu coneixement i
als oportuns efectes, amb expressió dels recursos a què tinguin dret.
4. ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL
MINISTERI DE CULTURA PER A LA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE CAN
RAMIS.
El Sr. alcalde explica que en aquest punt es proposa l’acceptació d’una subvenció
de 500.000 € que ens ha estat atorgada pel Ministeri de Cultura per a la
rehabilitació de l’edifici de Can Ramis.
El Sr. Castaño indica que el grup municipal del PSC hi votarà a favor.
El Sr. Ventura pregunta quina intenció té l’equip de govern amb l’edifici de Can
Ramis: si se li vol donar un ús administratiu o un ús cultural. I, si ja es disposa
del projecte tècnic que identifiqui aquests usos –diu-, ens agradaria que ens el
féssiu arribar.
El Sr. Cuminal respon que, a diu d’avui, el projecte tècnic de rehabilitació de Can
Ramis està només embastat. Així que s’acabi de redactar –diu-, el compartirem
amb tots els grups municipals. Can Ramis és un edifici emblemàtic del patrimoni
arquitectònic del nostre municipi i la intenció de l’equip de govern és no barrejar
en aquest mateix immoble els usos culturals amb els usos administratius.
Creiem que el més convenient és fer de Can Ramis un equipament cultural,
destinat a allotjar tot tipus exposicions i fomentar la creació artística local,
donant oportunitats als nostres artistes (les sales d’exposicions actuals són
petites i hi ha molta cua per exposar a Sant Celoni). També pretenem que
aquelles entitats que fomenten la cultura popular i tradicional amb actuacions al
carrer (la colla bastonera, la colla sardanista, els geganters, la colla del ball de
gitanes...) tinguin un espai a Can Ramis on guardar el seu material i on poder
reunir-se, malgrat que la nostra intenció és destinar l’edifici del Centro Popular a
un Casal d’entitats on la resta d’associacions puguin tenir el seu local propi.
La rehabilitació de Can Ramis –continua el Sr. Cuminal- es farà en diferents
fases. De moment, de cara a la subvenció atorgada pel Ministeri de Cultura,
s’està redactant el projecte de la primera fase, que contempla l’arranjament del
pati i de la part de la finca que dóna pel carrer Sant Josep. Així que disposem del
document redactat, ens comprometem a fer-lo extensiu a tots els grups
municipals.
El Sr. Castaño diu que, fa alguns anys, el govern municipal anterior va elaborar
un esborrany de projecte de reforma de Can Ramis (també pensant en destinar
l’edifici a un ús cultural), per poder optar a una subvenció del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER), tal i com es va aconseguir en el seu dia per
a la reconstrucció del Pont trencat.
Després d’aquestes intervencions i atès que
En data 18 de febrer de 2005 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat número
42 la Orden CUL/324/2005, de 17 de febrero, por la que se establecen las bases
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reguladoras para la concesión de subvenciones nominativas del Ministerio de
Cultura y de sus organismos públicos.
A l’empara d’aquesta Ordre l’Ajuntament de Sant Celoni va sol·licitar al Ministeri
de Cultura una subvenció d’import 500.000 € per a l’actuació Rehabilitació de
l’edifici de Can Ramis.
L’edifici de propietat municipal de Can Ramis, situat al bell mig de la vila, està
inclòs en el Catàleg del patrimoni històric artístic de Sant Celoni i actualment
s’està redactant el projecte tècnic per a la seva rehabilitació, amb l’objectiu
d’ubicar-hi diversos serveis municipals de tipus cultural.
La intervenció projectada contempla la restauració i el condicionament de la part
de l’edifici amb façana a la Plaça de la Vila, que constitueix la seva part més
emblemàtica, i l’ampliació mitjançant obra nova a la seva part posterior, amb
façana al carrer Sant Josep, actualment ocupada per edificacions auxiliars en mal
estat.
Per resolució de data 18 de maig de 2009 el director general de Belles Arts i
Béns Culturals del Ministeri de Cultura ha concedit a l’Ajuntament de Sant Celoni
la subvenció sol·licitada, amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2009.
La resolució s’ha notificat a l’Ajuntament de Sant Celoni per al nostre
coneixement i acceptació de la subvenció.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Acceptar la subvenció d’import 500.000 € atorgada per la Direcció General de
Belles Arts i Béns Culturals del Ministeri de Cultura per a l’actuació Rehabilitació
de l’edifici de Can Ramis, amb càrrec a l’aplicació econòmica 24.03.337B.767.15
dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2009.
2. Notificar aquest acord a la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals del
Ministeri de Cultura als efectes oportuns.
5. ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, D’UNA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT
DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CURS 2008-2009.
El Sr. alcalde explica que en aquest punt es proposa l’acceptació d’una subvenció
atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a
l’Escola municipal de música. Aquesta subvenció ens arriba cada any de forma
regular i representa un terç, aproximadament, del cost de funcionament de
l’escola.
El Sr. Castaño valora positivament aquesta subvenció i diu que l’Escola municipal
de música està assolint la funció per la que va ser creada: potenciar
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l’ensenyament musical al nostre municipi. Des del seu inici l’escola ha augmentat
el nombre d’alumnes i la diversitat de cursos que ofereix. Votem, doncs, a favor
de la proposta.
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP també votarà a favor
d’acceptar la subvenció del Departament d’Educació. Alhora, però, volem
recordar a l’equip de govern –diu- que el nostre grup va demanar que es fes un
estudi sobre el cost que suposaria la gestió directa de l’Escola de música. Encara
estem a l’espera de rebre aquest estudi, tot i que ens consta que està bastant
avançat. Si-us-plau, feu-nos-el arribar tan bon punt sigui possible.
D’altra banda, no he tingut oportunitat d’intervenir fins ara i voldria aprofitar, si
el Sr. alcalde m’ho permet, per contestar a algun dels comentaris que el
president de la Secció Local d’ERC ha fet a l’inici del Ple.
En primer lloc, el Sr. Rubiralta ha fet una afirmació (que considero una mica
gratuïta) en relació a l’aprovació del pressupost de 2009, demanant que els
regidors municipals ens posem tots d’acord perquè, segons diu, aquest
espectacle no pot durar més. De cap manera, almenys per part de la CUP, hem
dut a terme cap mena d’espectacle. Em desconcerta una mica aquesta afirmació
quan fa 4 dies en un debat de la ràdio el Sr. Rubiralta ens va retreure a la CUP
que l’any passat haguéssim votat a favor del pressupost quan CiU havia donat
suport a l’Àrea residencial estratègica de Can Riera de l’Aigua. Des de la CUP li
vam contestar que nosaltres votàvem a favor o en contra del pressupost en
funció del contingut de les seves partides, i no com a mercadeig per a que
s’aprovin o no determinades polítiques. Per tant, si no hem votat a favor del
pressupost de 2009 arrel d’haver estudiat acuradament el seu contingut, però
mai, de cap manera, per voler fer un espectacle. Prou pena tenim de que no
s’aprovi el pressupost, però tampoc no podem donar un xec en blanc a l’equip de
govern... La nostra posició és la de fer valer nostre vot.
En segon lloc, pel que fa la moció presentada pel grup municipal de la CUP per a
la gestió directa i la dignificació del servei de neteja dels edificis municipals, a la
que em referiré més extensament quan es tracti aquest punt de l’ordre del dia,
el president de la Secció Local d’ERC entén que la CUP vol únicament anar
engreixant l’Ajuntament amb més funcionaris. Em sap greu aquesta afirmació i
més quan el col·lectiu que presta el servei de neteja està format bàsicament per
dones amb uns sous precaris. Em fa molta gràcia que ERC demani una Regidoria
de les dones, però quan es presenta una moció per dignificar el treball de les
dones treballadores, ens surtin per petaneres i diguin que només es busca anar
engreixant de funcionaris l’Ajuntament. Veig que, en la pràctica, poc vetllen pel
dret de les dones... Novament queda més clar que mai el caràcter d’ERC com un
partit de caire independentista que deixa, però, bastant de banda el tema social.
En tercer lloc, per la referència explícita que ha fet el Sr. Rubiralta al grup
municipal de la CUP, voldria dir-li que nosaltres no estem al govern, però sí
tenim vocació de governar. Malauradament, no hem guanyat les eleccions; però
si un dia les guanyem, governarem amb molt de gust i amb moltes ganes.
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Per últim, pel que fa l’afirmació sobre el centre comercial, a veure si encara
l’Ajuntament haurà de fer la feina als seus promotors i haurà de buscar els
llogaters per als locals...
Intervé finalment el Sr. alcalde i diu que l’estudi sobre el cost de la gestió directa
de l’Escola de música està molt avançat. Quan el tinguem acabat –diu-, el farem
arribar als dos grups de l’oposició per a que puguem debatre’l.
Després d’aquestes intervencions i atès que
En data 24 d’abril de 2006 l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya van subscriure un conveni per a la
creació d’una Escola municipal de música, amb la descripció següent:
Denominació: Escola de música municipal de Sant Celoni
Codi: 080665743
Titular: Ajuntament de Sant Celoni
NIF: P0820100F
Adreça: Ctra. Vella, 25 - c/ Germà Emilià – c/ Sant Josep, 18
Població: 08470 Sant Celoni
Comarca: Vallès Oriental
En data 17 d’octubre de 2006 ambdues administracions van subscriure un nou
conveni per al finançament de l’Escola de música municipal. Per al curs 20062007, el Departament d’Educació va finançar aquest servei amb 114.958 €.
En data 18 de maig de 2009 es va publicar al DOGC número 5381 la Resolució
EDU/1348/2009, de 7 de maig, per la qual s’atorguen subvencions a les
corporacions locals titulars d’Escoles de música i dansa per al curs 2008–2009.
Al setembre de 2008 l’Ajuntament de Sant Celoni va certificar que hi havia 242
alumnes, de 4 a 18 anys, matriculats a l’Escola de música de Sant Celoni (el
Departament d’Educació subvenciona 600 € per alumne).
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha concedit una
subvenció de 145.200 € per al finançament de l’Escola de música municipal, curs
2008-2009: 72.600 € en concepte de bestreta i 72.600 € un cop presentada tota
la documentació justificativa.
En data 29 de maig de 2009 el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya ha sol·licitat l’acord del Ple de la corporació local acceptant la totalitat
de la subvenció de l’Escola de música per al curs 2008-2009.
Per això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Acceptar la subvenció del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya per un import de 145.200 € per al finançament de l’Escola de música
municipal, curs 2008-2009.
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2. Trametre aquest acord a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA
COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL SISTEMA CENTRAL
D’ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS.
El Sr. alcalde explica que, mitjançant un conveni de col·laboració, es proposa la
incorporació de l’Ajuntament de Sant Celoni en el Sistema Central d’Adquisicions
de Béns i Serveis de la Generalitat de Catalunya. Aquesta sistema permet als
Ajuntaments adherits licitar determinats serveis en condicions econòmiques molt
més beneficioses.
El Sr. Castaño indica que el vot del seu grup serà favorable a la proposta.
La Sra. Vinyets diu que al grup municipal de la CUP els fa certa gràcia l’inici de la
proposta quan diu que “Des de l’1 de gener de 2003 tots els consumidors
d’electricitat i gas natural poden escollir lliurement la companyia subministradora
i negociar el preu”. Nosaltres entenem –diu- que la realitat no és així i que, de
cap manera, els consumidors podem negociar el preu d’aquests serveis. És una
matisació que ens agradaria deixar clara. Potser determinats grups de pressió o
algunes Administracions públiques com la Generalitat de Catalunya poden tenir
capacitat de negociació, però evidentment el consumidor individual poc hi té a
dir davant de les grans empreses d’electricitat i de gas natural. Precisament això
sortia publicat ahir a la pàgina web www.canalsolidari.org, en una entrevista a
Juan Pablo Orrego, coordinador de la campanya “Patagonia sense represes”, en
la que ens explica els motius per oposar-se a la gran barbàrie que Fecsa-Endesa
vol fer a la Patagònia. Des de la CUP pensem que cal fer sentir la veu d’aquestes
associacions que dia a dia treballen per la preservació del medi ambient, i hem
volgut aprofitar aquest Ple per posar en evidència les pràctiques tan nocives que
porten a terme algunes grans companyies en determinats països del món. A
banda d’això, votarem a favor de la proposta.
El Sr. alcalde diu que recull els comentaris i la informació que acaba de donar la
Sra. Vinyets.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Des de l’1 de gener de 2003 tots els consumidors d’electricitat i gas natural
poden escollir lliurement la companyia subministradora i negociar el preu. Això
suposa una gran oportunitat per retallar les factures energètiques, no pel fet de
reduir consums, sinó pel fet de crear grups de compra que permetin aconseguir
preus més avantatjosos.
Un dels grups de compra, la Comissió Central de Subministraments de la
Generalitat de Catalunya, ha aprovat amb número d’expedient 2008/3 l’Acord
marc de subministrament d’energia elèctrica, l’objecte del qual és el
subministrament d’energia elèctrica en els béns de domini públic i/o patrimonials
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dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i sector
públic vinculat o depenent.
D’acord amb la clàusula quarta del Plec de clàusules administratives particulars
que regula l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica: les entitats
públiques que participen en el sistema d’adquisició centralitzada podran també,
si així ho decideixen, contractar el subministrament d’energia elèctrica a partir
d’aquest acord marc, d’acord amb les previsions procedimentals de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
El Reial Decret 485/2009, de 3 d’abril, en el seu article 4 - Inici del
subministrament de darrer recurs, preveu que a partir del proper 1 de juliol, els
consumidors subministrats per un distribuïdor que no hagin optat a l’elecció
d’una empresa comercialitzadora passaran a ser subministrats per un
comercialitzador d’últim recurs. Aquest comercialitzador assumirà a l’empresa
distribuïdora amb tots els drets i obligacions establerts a l’article 45 de la Llei
54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.
Fecsa Endesa ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Celoni, segons carta de maig
de 2009, que si no contractem a una empresa comercialitzadora del mercat
lliure, el subministrament d’energia elèctrica serà automàticament assumit per
l’empresa Endesa Energia XXI SL, comercialitzadora d’últim recurs, que aplicarà
un preu superior al del mercat, que s’anirà incrementant automàticament en el
temps.
Per tant, és convenient per aquesta Administració contractar el subministrament
d’energia elèctrica amb una empresa comercialitzadora en el mercat lliure,
aprofitant l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica de la Generalitat
de Catalunya, perquè permet contractar aquest subministrament amb un
procediment negociat.
Per poder gaudir dels avantatges d’aquest acord marc, i d’altres de la
Generalitat, cal signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant
Celoni i la Comissió Central de Subministrament, en què s’estableixin les
condicions de participació en el Sistema Central d’Adquisicions de Béns i Serveis
de la Generalitat de Catalunya.
Les administracions públiques catalanes i d’altres organismes i entitats públiques
poden participar en el Sistema Central d’Adquisicions que gestiona la Comissió
Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya. La normativa
reguladora de la contractació de les administracions públiques ho preveu a
l’article 189.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
La participació significa que, una vegada que l’ens manifesta la seva voluntat de
participar-hi, formalitza un conveni que documenta la col·laboració
interadministrativa que li permet, d’acord amb l’article 182 de la Llei de
contractes del sector públic:
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-

-

-

-

L’ens públic pot contractar els subministraments o serveis objecte del
sistema sense necessitat de realitzar la selecció de proveïdors mitjançant
concurs amb publicitat. Sigui quin sigui l’import del contracte, l’ens públic
pot articular el seu contracte adreçant una invitació directa a tots els
proveïdors reconeguts en els acords marc formalitzats per la Comissió
Central de Subministraments (CCS).
Els acords marcs formalitzats per la CCS s’han licitat amb les garanties de
publicitat i concurrència. I, per tant, aquesta primera licitació ha habilitat
que els contractes derivats posteriors no hagin de licitar-se (els
proveïdors ja estan identificats), així com els tipus d’articles (marques,
models….).
Els contractes d’aprovisionament que realitzin els ens públics han de
garantir que no discriminen cap dels proveïdors seleccionats en els acords
marc.
La participació en el sistema pot ser genèrica, a la totalitat de les famílies
d’articles o, selectivament, per una determinada família d’articles.

Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar la participació de l’Ajuntament de Sant Celoni en el Sistema Central
d’Adquisicions de Béns i Serveis de la Generalitat de Catalunya.
2. Signar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la
Comissió Central de Subministraments, en el que s’estableixen les condicions de
participació en el Sistema Central d’Adquisicions de Béns i Serveis de la
Generalitat de Catalunya.
7. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE 14
DE MAIG DE 2009 PER LA QUAL S’APROVÀ EL PLA DE SEGURETAT I
SALUT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
MUNICIPAL DEL SOT DE LES GRANOTES.
El Sr. alcalde explica que, per no demorar l’inici de les obres i per una qüestió
d’agilitat, es va aprovar per resolució de l’Alcaldia el Pla de seguretat i salut de
les obres de construcció del pavelló poliesportiu del “Sot de les granotes”. Avui
és porta al Ple la ratificació d’aquesta resolució, per ser aquest l’òrgan
competent.
El Sr. Castaño i la Sra. Vinyets diuen que els seus grups municipals hi votaran a
favor.
Després d’aquestes intervencions i atès que
En data 23 de juliol de 2008 el Ple municipal va aprovar definitivament el text
refós del projecte del pavelló poliesportiu al Sot de les granotes de Sant Celoni
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(fases 2 i 3) redactat pels arquitectes Srs. Eduard Calafell Lafuente i Moisés
Gallego Olmos, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat de 3.616.663,03
€.
En data 19 de març de 2009 el Ple municipal va adjudicar provisionalment les
obres de construcció del nou pavelló poliesportiu del Sot de les granotes a la UTE
formada per TAU ICESA i Construccions Deumal SA (UTE Pavelló Sant Celoni),
adjudicació que es va elevar a definitiva per resolució de l’Alcaldia de 20 d’abril de
2009.
El dia 27 d’abril de 2009 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu
entre l'Ajuntament de Sant Celoni i la UTE adjudicatària de les obres.
Per resolució de l’Alcaldia de 31 de desembre de 2008 es va contractar al Sr.
Francesc Armengol Roca com a coordinador de seguretat i salut de les obres
referides.
El 8 de maig de 2009 el Sr. Francesc Armengol Roca, coordinador de seguretat i
salut de l’obra, emet informe favorable per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut
presentat per la UTE Pavelló Sant Celoni referit a les obres de construcció del
pavelló poliesportiu al Sot de les granotes (fases 2 i 3).
El Sr. Francesc Armengol Roca fa constar al seu informe que el Pla de seguretat i
salut ha d’estar a l’obra i a disposició permanent de la direcció facultativa, de qui
intervingui en l’execució de l’obra i de les persones o els organismes amb
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que hi intervinguin, així
com dels representants dels treballadors; el contractista no pot introduir cap
modificació del Pla de seguretat i salut que no hagi estat prèviament aprovada de
forma expressa pel coordinador de seguretat. El contractista ha de designar els
recursos preventius adequats, de conformitat amb la Llei 54/2003, que han d’estar
a l’obra quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, amb l’objectiu de
vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla de seguretat i salut, i
comprovar-ne l’eficàcia.
La UTE Pavelló Sant Celoni ha presentat a aquest Ajuntament el Pla de seguretat i
salut de les obres referides.
El 12 de maig de 2009 el tècnic municipal ha emès informe favorable envers
l’aprovació del Pla de seguretat i salut presentat per la UTE Pavelló Sant Celoni,
d’acord amb l’informe del Sr. Francesc Armengol Roca, coordinador de seguretat
i salut de l’obra, en el qual indica que el cost derivat del pressupost per a
l’aplicació del pla, s’entén que està proporcionalment repercutit en cadascuna de
les partides del pressupost de l’execució material. Així mateix, fa constar que,
d’acord amb les condicions del contracte i amb la Llei de contractes del sector
públic, cal signar l’acta de comprovació del replanteig abans de 30 dies des de la
signatura del contracte i per fer-ho cal disposar de l’aprovació del Pla de
seguretat i salut.
Atès que d’acord amb les condicions del contracte, el Pla de seguretat i salut
havia d’estar aprovat abans de la signatura de l’acta de replanteig i això calia
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que es fes abans de 30 dies des de la signatura del contracte, el 14 de maig de
2009 l’Alcaldia va resoldre aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres de
construcció del pavelló poliesportiu al Sot de les granotes (fases 2 i 3), a ratificar
per part del Ple en la primera sessió que es portés a terme.
A l’informe del coordinador de seguretat i salut envers l’aprovació del Pla de
seguretat i salut en el treball d’aquestes obres consta que aquest pla desenvolupa
l’Estudi de seguretat i salut del projecte seguint allò establert al Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció.
Segons l’informe esmentat, aquest Pla de seguretat i salut s’adequa a l’Estudi de
seguretat i salut del projecte tècnic aprovat i tanmateix caldrà redactar les
ampliacions del pla necessàries, segons contempla la llei, per adaptar-lo a les
necessitats de l’obra, especialment quan es prevegi la utilització de maquinària no
esmentada dintre del Pla de seguretat i salut; a més s’haurà d’ampliar l’avaluació
de riscos de danys a tercers en funció de les necessitats de l’obra i dels usuaris de
la via pública.
El tècnic indica que els costos derivats de l'aplicació d'aquest pla formen part del
pressupost d'adjudicació en partides específiques.
S’ha realitzat l’avís del començament dels treballs, redactat segons l’annex III del
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, referent a les disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció, al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya com a autoritat laboral competent.
Atès allò establert a l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Ratificar l’acord pres per resolució de l’Alcaldia de 14 de maig de 2009:
transcrita anteriorment, quina part dispositiva diu:
<< Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres de construcció del pavelló
poliesportiu al Sot de les granotes (fase 2 i 3) de Sant Celoni. >>
8. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE 8 DE
MAIG DE 2009 PER LA QUAL S’APROVÀ LA SOL·LICITUD D’AJUT AL FONS
DE FOMENT DEL PROGRAMA DE BARRIS I ÀREES URBANES I VILES.
El Sr. alcalde explica que el Fons de foment del programa de barris i àrees
urbanes i viles és el que tots coneixem col·loquialment com la “Llei de barris”.
L’equip de govern va iniciar un procés participatiu en el que els ciutadans, les
entitats, els tècnics i els polítics municipals van poder intervenir de forma activa,
tot aportant propostes que han permès elaborar un projecte tècnic per optar a
una subvenció en el marc d’aquesta “Llei de barris”. Atès que calia presentar la
documentació en un termini determinat, la sol·licitud de subvenció es va aprovar
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per resolució de l’Alcaldia. La Generalitat de Catalunya ens ha demanat, però,
que sigui el Ple municipal qui ho acordi i, per això, avui es proposa la ratificació
de la resolució esmentada.
El Sr. Castaño diu que el seu grup hi votarà a favor.
La Sra. Vinyets diu que els regidors de la CUP també hi votaran a favor.
Voldríem deixar constància, però, que la redacció d’aquest projecte es podia
haver assumit perfectament per part dels tècnics municipals, en comptes
d’encarregar-ho externament. L’Àrea d’Entorn disposa de prou tècnics qualificats
que segur que haurien pogut fer perfectament aquesta feina. Votarem a favor de
la proposta –diu- i felicitem l’equip de govern per haver-se plantejat d’optar a
aquesta subvenció perquè creiem que aquesta és la línia a seguir. Hem de deixar
d’apostar per Àrees residencials estratègiques, que no volen sinó destruir més
territori i que poden conduir-nos a un poble segregat. I, en canvi, hem d’apostar
per intervencions integrals en el municipi, que conjuguin aspectes com la
rehabilitació física, la sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització
econòmica. Entenem que el projecte abasta la zona centre de Sant Celoni perquè
la subvenció no es podia demanar per a altres barris de la vila. Corregiu-me, si
m’equivoco...
El Sr. alcalde explica que la “Llei de barris” estableix un sistema de puntuació
per atorgar les subvencions, en base a una sèrie d’indicadors per analitzar les
condicions, el deteriorament i el grau d’alteració d’un barri des del punt de vista
social i urbanístic. La zona centre de Sant Celoni és la que millor compleix
aquestes condicions i la que resulta més adequada per poder-hi realitzar una
actuació integral d’aquestes característiques. Altres barris de la nostra vila no
acabaven d’encaixar amb el sistema d’indicadors de la “Llei de barris” ja sigui
perquè són de nova creació o per les seves dimensions. L’empresa que ens ha
redactat el projecte tècnic ens va assessorar en aquest sentit i ens va dir que la
zona centre era la que tenia més possibilitats de poder resultar subvencionada.
La Sra. Vinyets diu que el seu grup hi votarà a favor perquè consideren que
aquesta és la línia a seguir en matèria de compactació del municipi i per procurar
per un bon teixit associatiu i social. Alhora, però, emplacem l’equip de govern –
diu- per que també vetlli per la rehabilitació integral d’altres barris que no són
nous, com ara les Borrelles o el Baix Montseny.
Intervé de nou el Sr. alcalde i, en referència al comentari d’abans sobre el fet
que el projecte tècnic s’hagués encarregat externament, diu que l’Ajuntament
disposa d’excel·lents professionals treballant a l’Àrea d’Entorn (arquitectes,
enginyers, arquitectes tècnics, juristes, administratius...), totalment qualificats
per fer aquest projecte; però també és cert que redactar un projecte d’aquestes
característiques requereix un treball de força intensitat, que pot alterar la
dinàmica de l’àrea, i també requereix una certa especialització. Per tot això es
va optar per una empresa externa, amb experiència en demanar aquest tipus de
subvencions, per a que ens orientés al respecte. Val a dir, però, que l’arquitecte
municipal Sr. Coris, ha estat treballant mà a mà amb els tècnics d’aquesta
empresa. Sense la seva col·laboració no hagués estat possible tirar endavant el
projecte. Crec que la decisió de contractar una empresa externa ha sigut una
decisió encertada. Ara només ens cal veure quin serà el resultat...
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D’altra banda –continua el Sr. alcalde- la intenció de l’equip de govern és anar
fent actuacions en altres barris de Sant Celoni que ho requereixin, per arranjar
mica en mica les seves deficiències. Per exemple, l’any passat es va fer una
bona remodelació de l’Avinguda de la Pau, renovant totes les voreres de la zona
més comercial i reasfaltant el carrer, amb uns resultats que considero molt
dignes. També s’estan fent o es faran altres intervencions arreu del municipi,
gràcies al Fons Estatal d’Inversió Local: a les Illes Belles (plaça Carles Damm) i a
la Batllòria, per exemple. Intentem repartir aquestes actuacions entre tots els
barris, en la mesura que els mitjans econòmics ens ho permeten i tenint en
compte que estem vivint un moment de crisi francament complicat...
El Sr. Castaño indica que el vot del grup municipal del PSC serà a favor de la
proposta. Entenen –diu- que la “Llei de barris” ha estat una eina important per
canviar la fesomia de molts pobles i ciutats de Catalunya que estaven molt
malmesos (no és el cas de Sant Celoni). Ara tenim la possibilitat de demanar
nosaltres una subvenció, ja que els criteris de la llei per obtenir puntuació han
anat baixant (no com els primers anys, que només hi podien optar els barris més
deteriorats). Cal, però, ser realista: és possible que no entrem en els barems per
obtenir un ajut. Potser hi haurà sol·licituds d’altres barris que estan en una
situació pitjor i que obtinguin més puntuació que nosaltres. De tota manera,
creiem positives les sessions de treball que s’han fet i que s’hagi demanat
aquesta subvenció.
El Sr. alcalde celebra que els tres grups municipals comparteixin aquesta
iniciativa i, tant si la Generalitat ens concedeix aquests recursos com si no, el
projecte que s’ha redactat serà una feina feta que podrem desenvolupar a través
d’aquesta via de subvenció o amb finançament pròpi (en aquest cas, en un
termini més llarg de temps).
Després d’aquestes intervencions i atès que
El 8 de maig de 2009 es va dictar la resolució d’Alcaldia següent:
<< Sant Celoni, 8 de maig de 2009
Identificació de l’expedient
Sol·licitud d’ajut al Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes
d’atenció especial.
Fets
Per resolució PTO/832/2009, de 27 de març, s’obren les convocatòries per a
l’atorgament dels ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial,
i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei
esmentada, i per a l’atorgament dels ajuts que estableix l’article 42.1 de la
Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. Aquesta
resolució ha estat publicada al DOGC número 5352 de 2 d’abril de 2009.
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L’objecte de la resolució és obrir les convocatòries per a l’any 2009 per
sol·licitar els ajuts que preveuen la Llei 2/2004, de 4 de juny, i l’article 42.1
de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, esmentades anteriorment.
L’Ajuntament està interessat en els ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4
de juny, que crea el Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes
d’atenció especial, les bases reguladores del qual són les que estableix el
Decret 369/2004, de 7 de setembre, publicades al DOGC número 4215 de 9
de setembre de 2004.
L’Ajuntament ha redactat amb la col·laboració de l’empresa Portacabot SL el
projecte d’intervenció integral del nucli històric de Sant Celoni, en relació a
la convocatòria de subvencions de la Llei de barris, amb un pressupost total
de 9.315.800 €.
Aquest projecte abasta les actuacions necessàries a realitzar en el nucli
històric de Sant Celoni en els vuit camps d’intervenció següents:
-

Millora d’espai públic i dotació de serveis.
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.
Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu.
Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.
Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i els equipaments.
Programes de millora social, urbanística i econòmica del barri.
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

Amb les actuacions que conté aquest projecte es vol aconseguir la
rehabilitació física, la sostenibilitat ambiental, el benestar social i la
dinamització econòmica del nucli històric perquè s’arribi a l’objectiu de
generar teixit social i cultural en aquest àmbit.
El projecte preveu realitzar aquestes actuacions durant un termini de 4 anys.
Segons la resolució per a l’atorgament dels ajuts es tindrà en compte el
nombre d’habitants dels municipis i en aquells de 10.000 o més habitants,
segons el padró municipal a data 1 de gener de 2008, el percentatge de
subvenció del pressupost global del projecte d’intervenció integral serà del
50%, que segons el projecte redactat és de 4.657.900 €.
Resolc:
1. Sol·licitar l’ajut que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, en base al
projecte d’intervenció integral del nucli històric de Sant Celoni per acollir-nos
al Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes i viles per un
import de 4.657.900 €, segons la resolució PTO/832/2009, de 27 de març,
per la qual s’obren les convocatòries per a l’atorgament dels ajuts que
estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes
i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004 de 7 de
setembre, que desplega la llei esmentada.
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2. Considerar que l’Ajuntament té la capacitat econòmica suficient per
assumir el cofinançament del projecte. >>
En data 11 de maig de 2009 es va trametre a la Generalitat de Catalunya,
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge, la sol·licitud d’ajut que preveu la Llei 2/2004, de 4 de
juny, que crea el Fons de foment del programa de barris i àrees d’atenció
especial segons resolució PTO/832/2009, de 27 de març.
En data 26 de maig de 2009, per part del Departament Política Territorial i Obres
Públiques, Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, va tenir entrada al registre
municipal un escrit en el qual es requereix l’Ajuntament de Sant Celoni, un cop
analitzada la sol·licitud, per a que aporti la certificació de l’acord del Ple de
l’Ajuntament o de l’òrgan que sigui competent per sol·licitar els ajuts amb
indicació de la quantia sol·licitada (apartat 6.1.c de la resolució de la
convocatòria).
Per tal de facilitar el tràmit de sol·licitud, a proposta de la Comissió informativa
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple
municipal ACORDA:
1. Ratificar, en el que sigui necessari, la resolució de l’Alcaldia de 8 de maig de
2009 transcrita anteriorment, quina part dispositiva diu:
<< 1. Sol·licitar l’ajut que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, en base al
projecte d’intervenció integral del nucli històric de Sant Celoni per acollir-nos
al Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes i viles per un
import de 4.657.900 €, segons la resolució PTO/832/2009, de 27 de març,
per la qual s’obren les convocatòries per a l’atorgament dels ajuts que
estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes
i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004 de 7 de
setembre, que desplega la llei esmentada.
2. Considerar que l’Ajuntament té la capacitat econòmica suficient per
assumir el cofinançament del projecte. >>
2. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a
l’efectivitat i execució d’aquest acord i notificar-ho a la Generalitat de Catalunya,
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge, per què s’adjunti a l’expedient.
9. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS I D'ACTIVITATS D'ENSENYAMENT DEL
CENTRE MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ.
El Sr. alcalde explica que en el darrer Ple es va aprovar inicialment la
modificació de la taxa per la prestació de serveis i activitats d’ensenyament del
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Centre municipal d’expressió. Ara es torna a portar al Ple per a la seva aprovació
definitiva, amb la incorporació d’una al·legació presentada pel grup municipal del
PSC que proposa limitar econòmicament els ajuts a les famílies nombroses o a
aquelles famílies amb més d’un membre a l’escola, en funció de la renda
familiar.
El Sr. Castaño diu que el seu grup ha presentat aquesta al·legació perquè entén
que, amb el transcurs del temps, tots els governs han vist la necessitat de no
universalitzar les bonificacions per a totes les famílies nombroses, sinó que cal
posar uns topalls per tal que les beques i/o els ajuts es destinin realment a les
persones que més ho necessiten. Està clar que votarem a favor –diu-.
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP subscriu totalment aquesta
aportació del grup socialista.
Després d’aquestes intervencions i atès que
L’Àrea de Cultura ha efectuat una proposta de modificació de l'Ordenança fiscal
número 24, relativa a la taxa per la prestació dels serveis i realització d'activitats
d'ensenyament al Centre municipal d'expressió de Sant Celoni.
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19
el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Vista la memòria/proposta de l'Àrea de Cultura i els estudis econòmics obrants a
l’expedient, dels quals resulta que amb les tarifes que es proposen es dóna
compliment a l’article 24.2 de la Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en
el sentit que l’import estimat de la taxa per la prestació d’un servei o la
realització d’una activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o
previsible del servei o activitat de que es tracti.
Atès que per proveïment de l'Alcaldia de data 3 de juny de 2009 es va acordar
incorporar d'ofici l'escrit del grup municipal del PSC presentat com esmena al Ple
de data 30 d’abril de 2009 durant el període d'exposició pública de l'expedient de
modificació de la taxa per a la prestació de serveis i activitats del Centre
municipal d'expressió.
Atès que fins a la data no s'han presentat més al·legacions.
Vist l'informe a l'efecte emès per l'interventor accidental.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Resoldre les al·legacions i suggeriments formulats a l'aprovació inicial del nou
redactat de l'article 5 "Beneficis fiscals" de l'Ordenança fiscal número 24, relativa
a la taxa per la prestació dels serveis i realització d'activitats d'ensenyament al
Centre municipal d'expressió de Sant Celoni, estimant l’al·legació formulada pel
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grup municipal socialista, de manera que l'acord d'aprovació inicial resti
modificat en el següent sentit:
“S'estableixen les següents bonificacions fiscals a la taxa determinada a
l'article 6 de l'Ordenança:
15% de descompte per als matriculats que tinguin carnet de família
nombrosa.
10% de descompte a partir del segon familiar matriculat fins al primer grau
de consanguinitat (s'aplicarà el criteri de menys a més edat).
Els alumnes matriculats només es podran acollir a una de les dues
bonificacions establertes.
Per gaudir d'aquestes bonificacions s'estableixen els següents límits en
funció de la renda familiar:
- famílies nombroses de 2 ò 3 fills: per tenir dret a les bonificacions la renda
familiar no ha de superar els 50.000,00 € anuals
- famílies nombroses de 4 ò més fills, per tenir dret a les bonificacions la
renda familiar no ha de superar els 60.000,00 € anuals
- per gaudir de la bonificació a partir del segon familiar matriculat fins al
primer grau de consanguinitat, la renda familiar no ha de superar els
50.00,00 € anuals.
2. Publicar al Butlletí oficial de la província de Barcelona el text íntegre de les
modificacions, que entraran en vigor un cop hagin estat publicades.
3. 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.
10. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR P-2 LES TORRES, PER UN
AJUST EN LA ZONIFICACIÓ DELS SISTEMES VIARI, D’ESPAIS LLIURES I
EQUIPAMENTS, PROMOGUDA PER L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.
El Sr. alcalde explica que aquesta modificació puntual del Pla parcial del sector
Les Torres es fa per resoldre l’accés al carrer Roger de Flor des del pas que
s’està construint sota la via del ferrocarril. Es tracta d’un ajust tècnic del sistema
viari, de les zones verdes i dels equipaments per permetre una millor connexió
viària en aquesta zona.
El Sr. Castaño diu que el seu grup votarà a favor de la proposta.
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP també votarà a favor de la
proposta. I voldria aprofitar l’ocasió –diu- per expressar el malestar i les queixes
d’alguns veïns amb motiu de les obres d’aquest pas sota la via del tren.
Aquestes obres han estat pràcticament paralitzades i la seva execució s’està
allargant molt més temps del que es preveia inicialment. Cal trobar una manera
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o altra de fer que s’agilitzin per evitar totes les molèsties que estan ocasionant
als veïns. Si és un organisme amb tan poca credibilitat com l’ADIF qui ha
d’emetre informe al respecte, ens fa pensar que el tema s’allargarà molt...
El Sr. alcalde respon que és el Ministeri de Foment qui promou la construcció del
pas soterrat al carrer Roger de Flor. Per tant, la licitació, l’adjudicació i l’execució
de l’obra depenen d’aquest ministeri. Des de l’Ajuntament només podem estar
pendents dels treballs i procurar que generin el menor nombre de molèsties
possible, tot i que és difícil que una actuació d’aquestes dimensions i
característiques d’ubicació no generi incomoditats als veïns. En aquest cas s’ha
produït un problema similar al de l’obra del nou túnel d’entrada a la vila per la
porta de Ponent, amb la diferència que les obres del carrer Roger de Flor es van
adjudicar a una UTE (Unió temporal d’empreses), una de les quals s’ha declarat
en concurs de creditors i això ha significat una aturada temporal dels treballs.
Evidentment nosaltres hem contactat amb els responsables d’aquesta obra en el
Ministeri de Foment per intentar que es resolgués la situació el més aviat
possible. Sembla que el ministeri ha fet els ajustos necessaris per a que l’altra
empresa que constitueix la UTE assumeixi la resta de l’obra fins a la seva
finalització. Certament, però, tot s’està allargant molt més del compte.
Des de l’Ajuntament podem pressionar i estar-hi a sobre, però arriba un moment
que la situació ens sobrepassa a tots plegats. L’actual crisi econòmica genera
aquest tipus de problemes: empreses que fan fallida i han de “tancar la barraca”,
obres que queden aturades i problemes de licitació que costa molt de resoldre.
En aquest cas, el fet de tractar-se d’una UTE hi afegeix una complexitat tècnica
que fa que el procés s’allargui molt més. En aquests moments la situació està
resolta i les obres tornen a estar en funcionament. A més, en aquesta zona hi ha
un problema elèctric afegit, però els Serveis tècnics municipals hi estan a sobre
constantment i esperem que els treballs s’acabin quan abans millor perquè ens
preocupen les molèsties que generen al veïnat.
La Sra. Vinyets diu que entén totes les consideracions que ha fet el Sr. alcalde,
però demana que des de l’Ajuntament es continuï vetllant fermament per
l’execució d’aquestes obres, no tant a nivell tècnic, sinó més a nivell polític
davant el Ministeri de Foment.
El Sr. alcalde indica que ell personalment ha fet gestions telefòniques amb els
responsables d’aquesta obra en el ministeri.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació de la Modificació puntual del Pla
parcial del sector P-2 Les Torres, per un ajust en la zonificació dels sistemes
viari, d’espais lliures i d’equipaments, promoguda per l’Ajuntament de Sant
Celoni.
L’objecte d’aquesta modificació és adaptar el planejament vigent a l’obra que
està executant el Ministeri de Foment a Sant Celoni, relativa a un pas inferior per
a vianants i vehicles a les vies del tren al carrer Roger de Flor. Concretament, es
tracta del projecte “Línea Barcelona-Francia. Supresión de los pasos a nivel de
los PK 157/530 y 157/630 mediante dos pasos inferiores en los PK 157/495 y
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157/630 y un paso inferior para vehículos en el PK 157/921. Término municipal
de Sant Celoni.”
L’expedient s’ha exposat al públic durant el període d’un mes, prèvia publicació
de l’oportú anunci al tauler d’anuncis i a la web municipal, al Butlletí oficial de la
província número 286 de 28 de novembre de 2008, al Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya número 5274 de 9 de desembre de 2008 i al diari “El
Periódico” de 26 de novembre de 2008.
Durant aquest termini Solrac Oil SL ha presentat un escrit d’al·legacions on
demana que es modifiqui el Pla parcial de Les Torres amb l’objectiu de poder
agrupar parcel·les amb superfície conjunta superior a 700 m2, per tal de
dedicar-les a una mateixa activitat comercial.
De conformitat amb allò que disposa l’article 83.5 del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya (en endavant TRLUC), es van sol·licitar informes als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, essent en aquest cas el
Ministeri de Foment i ADIF.
Amb data 18 de desembre de 2008 el Ministeri de Foment va emetre informe en
relació a aquesta modificació, on manifesta que no té inconvenient en que es
tramiti, tenint en compte que els projectes i obres que la desenvolupin hauran
de contemplar les limitacions a la propietat i de protecció del ferrocarril, així com
que caldrà sol·licitar autoritzacions a ADIF segons la legislació vigent.
Amb data 19 de desembre de 2008 ADIF va emetre informe favorable a la
modificació, condicionat a les prescripcions que s’estableixin durant la tramitació
de les autoritzacions preceptives dels projectes d’obres que afectin la zona de
protecció del ferrocarril.
La tècnica d’Administració general ha emès un informe en relació a l’al·legació
presentada, on exposa que, d’acord amb l’article 94.6 del TRLUC, les propostes
de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la
necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als
interessos públics i privats concurrents. L'òrgan competent per tramitar la
modificació ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas
de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la.
El planejament vigent ja contempla la petició de l’al·legant i preveu que a
l’entorn de Les Torres s’hi puguin ubicar usos comercials en parcel·les de més de
300 m2, com per exemple al sector P-10, on s’admet l’ús comercial en parcel·les
mínimes de 2.000 m2, a la UASU-45 on també s’admet l’ús comercial en
parcel·les mínimes de 1.000 m2, amb la possibilitat de subparcel·lacions de 300
m2, o al Molí de les Planes on s’admet també aquest ús comercial en parcel·les
de 2.000 m2.
Considerant que es cobreix aquesta demanda i que no queda justificat l’interès
públic en aquesta modificació, es proposa denegar l’al·legació.
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D’acord amb l’article 94 del TRLUC, la modificació de qualsevol dels elements
d'una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions
que en regeixen la formació.
D’acord amb l’article 83 del TRLUC, l’aprovació inicial i provisional d’un pla
urbanístic derivat correspon a l’Ajuntament.
D’acord amb l’article 87.5 del TRLUC, l’acord d’aprovació provisional d’un pla
urbanístic derivat s’ha d’adoptar en el termini de dos mesos des del finiment de
la informació pública. Un cop adoptat aquest acord, l’Ajuntament disposa d’un
termini de deu dies per lliurar l’expedient complert a la Comissió territorial
d’urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva.
D’acord amb l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
correspon al Ple l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels instruments
de planejament urbanístic.
Vist els informes obrants a l’expedient, a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Desestimar l’al·legació presentada per Solrac Oil SL, atesos els arguments
esgrimits al cos d’aquesta proposta.
2. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla parcial del sector P-2
Les Torres, per un ajust en la zonificació dels sistemes viari, d’espais lliures i
d’equipaments, promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni.
3. Trametre còpia de l’expedient a la Comissió territorial d’urbanisme de
Barcelona, per la seva aprovació definitiva.
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ A TRAVÉS DEL
REGISTRE D’ENTITATS PROMOTORES D’HABITATGE PROTEGIT DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LA CONSTITUCIÓ D’UN DRET DE
SUPERFÍCIE SOBRE UNA FINCA MUNICIPAL PER A LA PROMOCIÓ
D’HABITATGES PROTEGITS EN RÈGIM DE LLOGUER
El Sr. alcalde explica que es proposa la constitució d’un dret de superfície sobre
un solar de propietat municipal, situat al carrer Montserrat, per fer possible la
construcció d’una promoció d’habitatges protegits en règim de lloguer. El Sr. Mas
ens pot explicar amb més detall en què consisteix aquesta actuació.
Pren la paraula el Sr. Mas i explica que la Diputació de Barcelona té constituït el
Registre d’entitats promotores d’habitatge protegit, instrument que permet
accelerar les licitacions per a la construcció d’habitatge social. L’Ajuntament de
Sant Celoni proposa constituir un dret de superfície sobre el solar de propietat
municipal situat al carrer Montserrat 61-63, per tal que pugui ser explotat,
durant un termini de 35 anys, per una empresa que construeixi habitatge social
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de lloguer. Concretament es preveu la construcció de 14 habitatges de 57 m2
útils (al preu de lloguer de 323 €/mes), amb els corresponents aparcaments, i
d’un local de 295 m2. Esperem que en breu s’iniciï la licitació d’aquesta nova
promoció d’habitatges.
La Sra. Vinyets diu que sovint el regidor Sr. Mas és objecte de crítiques per part
del grup municipal de la CUP, però en aquest cas el volem felicitar –diu- per
aquest tema ja que no són gaires els Ajuntaments que han constituït un dret de
superfície sobre un solar municipal per construir habitatge social. Sembla que
serem dels pioners en aquest tema... Entenem que és una bona política
d’habitatge i que el preu de lloguer d’aquests 14 pisos resultarà força assequible.
Subscrivim íntegrament la proposta que es porta al Ple i només volem recordar,
en matèria de política d’habitatge, que fa un any el Ple municipal va aprovar la
constitució d’una Empresa pública d’habitatge i, a data d’avui, aquesta empresa
encara no ha donat cap pas. Pensem que un any és prou temps per a que
s’hagués iniciat alguna actuació al respecte. I pel que fa al Reglament
d’habitatges desocupats, també aprovat pel Ple municipal, ens agradaria que es
fessin les actuacions necessàries per a la seva aplicació. A banda d’això,
subscrivim plenament la constitució d’aquest dret de superfície que ha de fer
possible la construcció de 14 habitatges protegits i votem a favor de la proposta.
El Sr. Castaño diu que el seu grup votarà també favorablement aquest punt. En
el seu dia –explica- ja es va reservar aquest terreny per a la construcció
d’habitatges de protecció oficial. Actualment sembla que la millor fórmula és el
règim de lloguer, com ja es va fer en la darrera promoció d’habitatge social a
Sant Celoni. Tots sabem que l’habitatge de compra, encara que sigui de
protecció oficial, no està en el seu millor moment.
El Sr. Mas diu que la constitució d’un dret de superfície és la manera més
comuna de construir habitatges socials en règim de lloguer. Seria bo que més
Ajuntaments optessin per aquesta via, potenciant el lloguer com alternativa a la
compra. Respecte de les dues qüestions plantejades pel grup municipal de la
CUP -diu-, des d’aquí em comprometo a reunir-me el proper mes de juliol, abans
de vacances, amb els grups municipals per parlar de les gestions i els tràmits
que hem dut a terme en els darrers mesos, tant pel que fa a l’Empresa municipal
d’habitatge com al Registre d’habitatges desocupats; m’agradaria compartir amb
vosaltres les actuacions que s’han fet i les que tenim previst començar el mes de
setembre.
El Sr. alcalde diu que en aquesta promoció d’habitatges socials es tenia molt clar
que s’havia d’apostar pel lloguer i que calia que el preu fos el menor possible. En
la darrera promoció el preu de lloguer dels pisos va estar lleugerament per sobre
del que tots hauríem volgut. Amb aquesta experiència, hem volgut que per a
aquesta nova promoció de 14 habitatges el preu fos molt més competitiu.
Esperem que ben aviat sigui una realitat.
Després d’aquestes intervencions i atès que
En sessió de 20 de febrer de 2008 la Junta de Govern Local va aprovar el
conveni marc a signar entre l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni, com a protocol

26

regulador de les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals per a la
prestació, entre d’altres, del servei d’assistència de desenvolupament de
promocions d’habitatge. El conveni marc de col·laboració es va signar en data 17
de març de 2008 entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Diputació de Barcelona.
Per resolució de l’Alcaldia de 24 de juliol de 2008 es va aprovar el Document de
desenvolupament del conveni marc per a l’estudi i desenvolupament de
promocions d’habitatge, que inclou les condicions d’execució i el programa de
treball per a l’estudi, concertació i desenvolupament d’una promoció d’habitatge
protegit sobre el sòl de titularitat municipal en el carrer Montserrat, 61-63 del
sector Pla de Palau de Sant Celoni.
En virtut d’aquest Document, es procedeix a una encomanda de gestió, d’acord
amb l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, a favor de la
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de
Barcelona, per dur a terme una promoció d’habitatges de protecció pública a la
parcel·la del carrer Montserrat, 61-63, mitjançant la constitució d’un dret de
superfície. L’encomanda recau en la selecció de l’entitat promotora entre les
inscrites en el Registre d’entitats promotores d’habitatge protegit (REPHP), la
proposta d’adjudicació de la promoció, el seguiment de l’elaboració del projecte i
l’execució de les obres, tal i com expressa el punt 1.4 del Document.
A partir de la informació de caràcter tècnic, jurídic, urbanístic i econòmic
facilitada per l’Ajuntament, la Gerència ha lliurat l’Estudi de viabilitat de la
promoció i el Quadre de Característiques dels procediments derivats del concurs
per a la incorporació en el Registre d’entitats promotores d’habitatge protegit,
que té per objecte l’adjudicació d’un contracte de constitució d’un dret de
superfície sobre sòl de propietat municipal que s’haurà de destinar a la promoció
i explotació d’habitatge protegit, en règim de lloguer, que complementa el Plec
de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques, per a la
tramitació del procediment derivat del Registre d’entitats promotores d’habitatge
protegit (REPHP).
D’acord amb l’apartat 2.2.d del Document de desenvolupament, correspon a
l’Ajuntament l’aprovació del Quadre de característiques, així com els tràmits
necessaris per a la constitució del dret de superfície sobre la finca.
El Quadre de característiques per a la tramitació del procediment derivat del
REPHP inclou la definició de l’objecte del contracte, el pressupost, el termini
d’execució, la ponderació atribuïda, la garantia definitiva, la revisió del preu, la
solvència requerida per a la subcontractació de l’execució d’obra, les
assegurances, el projecte i documentació contractual, els criteris i procediment
de selecció dels llogaters, les condicions del règim del lloguer de la promoció i la
determinació dels mitjans de control i supervisió.
L’Ajuntament de Sant Celoni és el titular de la finca emplaçada en el carrer
Montserrat, 61-63 que té la següent descripció: Parcel·la A-9-2 situada en el
carrer Montserrat, polígon Pla de Palau, de forma irregular, que mesura 984,46
m2 de superfície. Termeneja: al Nord, amb el carrer Montserrat, a l’Est amb la
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parcel·la A-9-3, al Sud, amb la parcel·la D-27 i a l’Oest amb la parcel·la A-9-1.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Celoni, volum 1694, llibre 165 de
Sant Celoni, foli 167, finca 9670.
Sobre la referida finca es pretén constituir un dret de superfície per un termini
de 37 anys i 10 mesos (34 mesos pel que fa a la fase de construcció o d’execució
de l’obra més 35 anys pel que fa a la fase d’explotació) a comptar des de la
signatura del contracte.
L’objecte de constitució del dret de superfície és el desenvolupament d’una
actuació de promoció d’habitatge protegit destinat a lloguer.
El dret de superfície constitueix un dret real limitat sobre una finca aliena que
atribueix temporalment la propietat separada de les construccions respecte del
sòl en què es fa segons l’article 564.1 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, llibre
cinquè del Codi civil català, relatiu als drets reals.
La constitució d’un gravamen en béns municipals ve regulada a l’article 193 i
concordants de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i als articles 40 a
43 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de
17 d’octubre.
L’article 162 del Decret Legislatiu 1/2005, de 18 de juliol, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), estableix que els ens
locals poden constituir el dret de superfície en terrenys de què siguin propietaris
per destinar-los a la construcció d’habitatges.
La finca de titularitat municipal situada al carrer Montserrat, 61-63 va ser
adjudicada a l’Ajuntament de Sant Celoni en concepte de cessió obligatòria i
gratuïta de l’aprofitament urbanístic que li corresponia d’acord amb el Pla parcial
del sector P-3, Pla de Palau, i està integrada en el Patrimoni municipal de sòl i
habitatge, i d’acord amb l’article 162.3 del TRLU l’edificació ha de destinar-se
necessàriament a habitatges de protecció pública.
La finca sobre la que es preveu constituir un dret de superfície es troba
qualificada com a bé patrimonial i inscrita en el Registre de la propietat. D’acord
amb el quadre de característiques que s’adjunta, correspondrà a l’adjudicatarisuperficiari, la construcció de l’edificació amb les característiques que s’hi
especifiquen, de forma que el dret de superfície recaurà sobre una edificació
posterior a la constitució del dret.
La valoració del dret de superfície considerat a l’informe emès per l’arquitecte
municipal és de 145.770,83 €, que incorpora un cànon econòmic de 2.443,53 € i
un valor de reversió de 143.327,30 €.
De l’informe de valoració resulta un valor actual total d’un cànon per import de
2.443,53 €, resultant d’un cànon periòdic anual de 295,08 € segons una taxa
d’actualització de l’11,908% des de l’any 1 al 35 d’explotació.
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La present iniciativa d’habitatge s’impulsa en el marc d’un complicat escenari
econòmic i financer que afecta especialment al sector de la construcció i a
l’activitat de promoció d’habitatge, ja sigui de caire públic o privat, i que es
manifesta en una retracció de la participació de les entitats promotores i, per
tant, en l’oferta d’habitatge.
Atès aquest escenari i atès que la quantitat del cànon resultant és immaterial en
el context global que s’analitza, es considera convenient no establir cap quantitat
a satisfer en efectiu en la present contractació.
Així mateix, aquesta decisió s’insereix en una política d’assignació eficient dels
recursos amb una doble voluntat estratègica:
-

Contribuir a la concurrència i participació del sector privat a la present
licitació i, per tant, a l’oferta d’habitatge al municipi de Sant Celoni.

-

Propiciar una proposta de les empreses concurrents a l’alça mitjançant
la minoració del preu del lloguer del local de futura construcció a
ubicar en la promoció sempre que l’Ajuntament en sigui el llogater o
bé mitjançant l’establiment de cànon.

Segons l’article 160.1 del TRLU la constitució onerosa del dret de superfície s’ha
de dur a terme mitjançant concurs públic, per la qual cosa, segons el conveni
subscrit amb la Diputació de Barcelona, per part de la Gerència de Serveis,
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats s’ha instruït el corresponent expedient de
contractació i s’ha redactat el Plec de clàusules economicoadministratives
denominat Quadre de característiques, atès que la contractació es farà com a
procediment derivat del Registre d’entitats (REPHP).
El Quadre de característiques, que complementa el Plec de clàusules
administratives i el Plec de prescripcions tècniques, estableix les circumstàncies
mínimes del dret de superfície, d’acord amb l’article 564.3 de la Llei 5/2006.
L’expedient de contractació del concurs per a la incorporació en el Registre
d’entitats promotores va ser aprovat per la Junta de Govern de l’organisme
autònom de la Diputació de Barcelona, l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i
Activitats Locals, en data 19 de desembre de 2006, organisme que va ser
extingit i assumides les seves activitats i serveis per la pròpia Diputació; havent
estat aprovada la documentació relativa a l’expedient de contractació mitjançant
Decret del president - delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge, en funcions, en data 19 de juny de 2007. Per tot això, l’expedient de
contractació es regirà per la Llei 2/2000, de 16 de juny, per la qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques per tractar-se
d’un expedient iniciat amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de
contractes del sector públic i d’acord amb la seva disposició transitòria primera.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels
17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
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1. Constituir un dret de superfície a favor de l’adjudicatari que resulti del
procediment derivat de contractació sobre la finca de propietat municipal del carrer
Montserrat, 61-63, qualificada com a bé integrant del patrimoni públic del sòl i
habitatge que es detalla a continuació per al desenvolupament d’una actuació de
promoció d’habitatge protegit segons resta detallada en el Quadre de
característiques, de conformitat amb allò que disposa l’article 162 del TRLU:
1) Descripció: Parcel·la A-9-2 situada en el carrer Montserrat, polígon Pla de
Palau, de forma irregular, que mesura 984,46 m2 de superfície.
Termeneja: al Nord, amb el carrer Montserrat, a l’Est amb la parcel·la A9-3, al Sud, amb la parcel·la D-27 i a l’Oest amb la parcel·la A-9-1.
2) Informació registral: Inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Celoni,
volum 1694, llibre 165 de Sant Celoni, foli 167, finca 9670.
3) Referència cadastral: 7150702DG5175N0001YW
4) Títol adquisició: li pertany el ple domini per cessió obligatòria i gratuïta
del 10 per cent d’aprofitament mig urbanístic segons el projecte de
reparcel·lació del sector P-3, Pla de Palau.
5) Càrregues i gravàmens: lliure de càrregues i gravàmens.
6) Situació possessòria: lliure d’arrendataris i ocupants.
7) Qualificació jurídica: la finca té la qualificació de bé patrimonial, integrada
en el Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge.
8) Qualificació urbanística: d’acord amb el Pla parcial del sector P-3, Pla de
Palau, la finca està qualificada com a clau A, plurifamiliar.
2. Aprovar l’expedient i la contractació per a l’adjudicació del dret de superfície
referit en el punt primer d’aquest acord, a través del Registre d’entitats promotores
d’habitatge protegit de la Diputació de Barcelona.
3. Aprovar el Quadre de característiques dels procediments derivats del concurs
per a la incorporació en el Registre d’entitats promotores d’habitatge protegit, que
té per objecte l’adjudicació d’un contracte de constitució d’un dret de superfície
sobre sòl de propietat municipal que s’haurà de destinar a la promoció i explotació
d’habitatge protegit en règim de lloguer que consta a l’expedient, per a la
tramitació del procediment derivat del Registre d’entitats (REPHP), d’acord amb
l’estudi de viabilitat elaborat per la Gerència de Serveis d’Habitatges, Urbanisme i
Activitats de la Diputació de Barcelona.
4. Aprovar la valoració pericial efectuada per l’arquitecte municipal que acredita
l’apreuament del dret de superfície consistent en la quantitat de 143.327,30 €.
5. Facultar el Sr. alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a
l’efectivitat i execució d’aquests acords.
6. Donar compte dels presents acords a la Direcció General d’Administració Local.
7. Traslladar el present acord a la Gerència de Serveis d’Habitatges, Urbanisme i
Activitats de la Diputació de Barcelona.
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12. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
DEL PRESSUPOST PRORROGAT PER A L’EXERCICI DE 2009.
El Sr. alcalde explica que es porta al Ple l’aprovació d’una modificació de crèdit
del pressupost prorrogat, que incorpora algunes despeses que provenen d’anys
anteriors, així com tot el conjunt d’inversions previst al projecte de pressupot de
2009. En el Ple de 30 d’abril, pels comentaris que es van fer en el debat sobre el
pressupost, va semblar que les inversions proposades per l’equip de govern eren
compartides per la resta de grups municipals.
Intervé el Sr. Mas i diu que, com ha explicat el Sr. alcalde, la modificació de
crèdit que es proposa dota de finançament el capítol 6 del pressupost prorrogat
per tal de fer possible les inversions previstes per a l’any 2009, per un valor de
2.756.000 €, les més importants de les quals són:
-

L’edifici de la Unió batllorienca,
La compra de terrenys al Sot de les granotes,
La rehabilitació de l’ermita de Sant Llorenç de Vilardell,
La primera fase de la reforma de Can Ramis,
La urbanització del carrer Abat Oliba,
entre d’altres.

Per al finançament d’aquestes actuacions es concertarà un préstec per import de
830.000 € i la resta (fins arribar als 2.756.000 €) procedirà bàsicament de
subvencions (PUOSC i Xarxa Barcelona).
El Sr. Arenas diu que l’import d’aquesta modificació de crèdit és elevat i que les
inversions previstes són molt importants (la Unió Batllorienca, Can Ramis,
l’ermita de Sant Llorenç de Vilardell, l’adquisició de terrenys, el CEIP Soler de
Vilardell, el CEIP Josep Pallerola...). Valorem positivament la proposta –diu-,
però no voldríem que, en el futur, les modificacions de crèdit es convertissin en
un pressupost paral·lel.
Pren la paraula el Sr. Ventura i diu que, en primer lloc, voldria fer un petit
recordatori. En el Ple de 30 d’abril no es va aprovar el projecte de pressupost de
2009 presentat per l’equip de govern. Els set vots afirmatius del grup municipal
de CiU no van ser suficients davant els vuit vots en contra del PSC-PSOE i les
dues abstencions de la CUP. Com ja vam anunciar en el seu moment –diu-, el
nostre grup es va abstenir en la votació perquè el projecte de pressupost de CiU
no incorporava les mesures necessàries per encarar amb fermesa la crisi, ni
tampoc les polítiques públiques necessàries per ajudar els sectors socials més
necessitats. L’objectiu final de la CUP passava per introduir, en la fase
d’al·legacions, les modificacions necessàries per fer front a les mancances
detectades.
Davant la situació d’estancament provocada per la no aprovació del pressupost,
la CUP, exercint un sentit de responsabilitat envers la vila, ha realitzat una roda
de converses amb els responsables de les diferents àrees per tal de detectar els
principals dèficits existents en les actuals polítiques municipals. L’anàlisi
d’aquestes necessitats i mancances detectades ens ha portat a l’elaboració del
document d’ “esmenes” al pressupost 2009 que avui presentem amb l’objectiu
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de pal·liar les necessitats més urgents de la nostra vila, fent especial èmfasi en
els aspectes socials i educatius.
Des de la CUP s’ha elaborat aquest document “d’al·legacions” amb l’objectiu que
siguin incorporades a la proposta de pressupost de 2009. Totes aquestes
mesures pretenen enfortir el dret inalienable de la ciutadania a percebre uns
serveis socials dignes, una educació igualitària i de qualitat i un urbanisme al
servei de tothom. Essent conscients de l’actual crisi econòmica i social, hem
procurat establir un seguit de mesures econòmicament viables i temporalment
immediates. És a dir, unes mesures que siguin executables a curt termini, abans
de la finalització del present any, per tal que els seus efectes siguin el més aviat
perceptibles.
Quan vagi explicant les diferents propostes i parli de contractar nou personal –
diu-, no voldrà significar exclusivament contractar més persones, sinó que les
mancances de personal que hem detectat en certes àrees es poden mirar de
cobrir mitjançant una redistruibució interna del personal de l’Ajuntament.
Hem dividit les mesures que proposem en quatre grans blocs:
1. SERVEIS A LES PERSONES
Aquest darrer any hem copsat com els efectes de la crisi econòmica generada
pel model de producció capitalista han repercutit –i ho continuaran fent–
cruelment sobre la classe treballadora. Aquets efectes, entre els que cal destacar
l’augment de més del 100% de l’atur al Baix Montseny, han generat una forta
demanda dels serveis que ofereix l’Àrea de Comunitat. Per aquest motiu, des de
la CUP veiem com una prioritat inqüestionable reforçar aquesta àrea amb
l’objectiu de donar solucions a les problemàtiques socials a les que ens
enfrontem.
Cal dotar a l’Àrea de Comunitat dels recursos, tant econòmics com de personal,
necessaris per a que pugui seguir donant els serveis que prestava als ciutadans
amb anterioritat a la crisi, amb la mateixa qualitat i eficiència. Les accions
concretes que proposem per aconseguir-ho són:
• Creació d’un Fons local per a la igualtat (amb 125.000 €), destinat en la
seva totalitat a ajudes i beques.
• Contractar un tècnic que es dediqui de forma específica a tramitar les
beques.
• Contractar un administratiu que realitzi la tasca de primera acollida amb
l’objectiu de derivar els usuaris al servei i al professional que correspon.
• Ampliar la plantilla de l’Oficina municipal d’informació al consumidor
(OMIC) amb una mitja jornada més.
• Reforçar la visualització del Servei a la dona.
2 . SERVEIS EDUCATIUS
En la mesura que el dret a l’educació és un dret bàsic i fonamental, considerem
que l’àmbit municipal és un espai més d’actuació per assolir aquest objectiu. Des
dels serveis municipals i les pròpies escoles s’ha de garantir una educació
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igualitària i de qualitat que contribueixi a reduir les desigualtats socials de
partida. Seguint aquesta lògica cal exigir uns serveis d’excel·lència tant pel que
fa a l’educació formal com a aquella de caràcter més informal. La ferma creença
en un model educatiu d’equitat ens situa en el camí de demanar millores, tant
econòmiques com organitzatives, en els diferents àmbits educatius competència
de l’Ajuntament.
Cal dotar l’Àrea d’Educació dels recursos econòmics i humans necessaris a fi i
efecte de millorar els serveis educatius, amb l’objectiu de garantir una educació
el més igualitària possible i de qualitat. Sota aquesta lògica, presentem les
següents mesures:
• Incorporació immediata d’un nou tècnic/a d’educació a jornada completa
per tal de potenciar el seguiment dels diferents projectes i atribucions de
l’Àrea d’Educació.
• Ampliació considerable dels recursos pressupostaris destinats a la
Formació professional i al Pla de transició al treball (PTT) per poder assolir
els següents objectius:
-

Ampliació de l’oferta de cursos de formació professional (exemple: curs
ocupacional del sector químic).
Ampliació de places dels cursos d’inserció al món laboral.
Dignificació de l’espai on es realitzen alguns tallers (cas de l’escola Alfons
Moncanut).
Augment de la partida pressupostària de l’Aula Joan Fuster.

• Adquisició dels terrenys per a la construcció del nou centre educatiu Soler
de Vilardell, amb capacitat per incorporar primària i secundària (projecte 316), ja que segons el planejament actual la zona destinada a l’equipament
no té prou superfície per incorporar-hi primària i secundària.
• Implementar els criteris de renda familiar vigents als ajuts de l’Àrea de
Comunitat per accedir a les beques del Casal d’estiu i consignar els recursos
necessaris per cobrir-ne la demanda.
• Millorar el funcionament de l’Escola d’adults invertint en el material
escolar necessari per a que alumnes i professors puguin desenvolupar la
seva tasca amb unes condicions que garanteixin la qualitat del servei.
• Potenciar la biblioteca municipal com espai per a la dinamització social i
cultural, ampliant els seus horaris i augmentant la dotació pressupostària
per oferir els serveis necessaris en aquesta instal·lació.
3. URBANISME
Actualment a Sant Celoni ens regim per un Pla general d’ordenació municipal
(POUM) aprovat l’any 1997. Han passat més de 11 anys des de la seva aprovació
i durant aquest període hem viscut el creixement immobiliari més gran que es
recordi a la història recent.
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Durant aquest període de temps s’han aprovat noves lleis estatals i
autonòmiques en matèria del sòl i urbanisme, fet que fa necessari adaptar el
planejament a aquestes noves lleis més sensibles a la realitat actual. A part, un
del motius que fa totalment necessari aprovar un nou POUM són les contínues
modifacions del planejament que venim aprovant en els Plens municipals.
Des del grup municipal de la CUP pensem que es fa necessària la revisió del
POUM per tal de definir el model de poble que volem, adaptat a les
circumstancies i necessitats actuals. Pensem que aquest any s’haurien d’iniciar
els treballs previs per a la redacció i la formulació del nou POUM.
Una altra raó que justifica la necessitat d’aquesta revisió del planejament el
trobem en la modificació de crèdit que avui es porta al Ple, en la que figura una
partida destinada a estudis tècnics (en concret, a l’estudi per a la construcció
d’una variant que enllaci la sortida de l’autopista amb la Carretera de Campins).
Pensem que això no s’ha de fer a través d’una modificació puntual del
planejament, sinó que s’hauria de definir primer el model de poble que volem
mitjançant la redacció d’un nou POUM, en el que tota la ciutadania pugui
participar.
4. ADMINISTRACIÓ GENERAL I GESTIÓ DELS SERVEIS
L’Ajuntament, com a membre actiu de l’economia del municipi, pot optar per
diferents models econòmics i de gestió. A la vegada, com a institució de
representació, ha de donar exemple a la resta de la societat amb models de
gestió que tendeixin a un repartiment igualitari de la riquesa. Sota aquesta
lògica presentem a continuació algunes de les mesures que des de la CUP creiem
convenients:
1. Assegurar la gestió directa, completament municipalitzada, dels següents
serveis municipals:
-

Gestió directa de l’Escola d’expressió artística a l’inici del curs 2010-2011.
Gestió directa del proper Centre de formació Sax Sala.
Gestió directa del servei de neteja d’edificis municipals, actualment en
concessió contractualment extingida amb Clece SA.

2. Reduir els índexs de temporalitat dels treballadors municipals,
començant per la regularització de la situació laboral del professorat de
l’Escola d’adults.
3. Realitzar una política salarial més equitativa entre les diferents categories
laborals.
D’altra banda, des de la CUP apostem per l’aprovació sencera i unitària dels
pressupostos. Creiem que la fórmula de la modificació de crèdit no és res més
que un subterfugi legal per tirar endavant un pressupost que en el seu dia el Ple
municipal no va aprovar. La nostra aposta ferma per una aprovació unitària ve
donada per la convicció que la diversitat d’al·legacions proposades per la CUP
tan sols es faran efectives mitjançant aquesta fórmula.
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En aquest sentit, atès que de moment aquestes mesures proposades per la CUP
no han estat acceptades ni hem obtingut garanties del seu compliment, optem,
com en l’anterior Ple municipal, per l’abstenció i convidem l’equip de govern a
asseure’s en una taula per negociar i que les nostres propostes, en la mesura
que sigui possible, s’introdueixin en el pressupost i, si no es porta a aprovació el
pressupost en el seu conjunt, que es garanteixi la seva introducció via
modificacions de crèdit o altres fórmules.
A continuació intervé el Sr. Castaño per clarificar la postura i el sentit del vot del
grup municipal socialista. Quan el passat 30 d’abril es va portar al Ple l’aprovació
inicial del pressupost de la Corporació per al 2009, nosaltres –diu- hi vam votar
en contra perquè no compartíem la proposta en la seva globalitat i,
especialment, pel que fa a alguna de les àrees municipals. Avui se’ns proposa
l’aprovació d’una modificació de crèdit que, com ja ha dit el regidor Sr. Arenas,
contempla inversions importants per al nostre municipi, tant per a Sant Celoni
com per a la Batllòria, algunes de les quals van ser planificades anys enrere i
han seguit el seu procés normal, com en qualsevol Administració.
Nosaltres demanem que se’ns doni tota la informació tècnica de les inversions
incloses en aquesta modificació de crèdit, com ara poder disposar de l’estudi de
la variant entre la carretera C-35 i la carretera de Campins, que s’ha fet d’acord
amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. També estem molt
interessats en conèixer el projecte de remodelació del mercat municipal i el
projecte de rehabilitació de Can Ramis (en aquest cas, ens agradaria que
s’escoltés la nostra opinió com a regidors de l’oposició, de la mateixa manera
que també seria bo permetre la participació de les entitats municipals en la
solució definitiva d’un equipament cultural tan important com aquest).
D’altra banda –continua el Sr. Castaño- també voldríem que se’ns clarifiqués
algun dels temes que s’inclouen en aquesta modificació de crèdit, com ara el
projecte d’aparcament municipal soterrat, que creiem que és una necessitat per
al nostre municipi. Sembla que la intenció és que aquest aparcament sigui
promogut per una entitat empresarial pública de caràcter local, però veiem que
tot plegat està a les beceroles, ja que encara no s’ha portar a aprovació del Ple
cap fórmula per fer possible aquest projecte. Voldríem que se’ns informés al
respecte perquè pensem que l’estacionament de vehicles a Sant Celoni s’ha
convertit en un veritable problema. Creiem que, de manera urgent, s’ha
d’estudiar la viabilitat d’aquest projecte.
Nosaltres vam votar en contra de l’aprovació del pressupost municipal de 2009
per una qüestió de responsabilitat política, perquè no estàvem d’acord amb la
globalitat del pressupost que se’ns presentava. En canvi, però, votarem
favorablement aquesta modificació de crèdit perquè, amb algun matís, veiem bé
les inversions que s’hi proposen i entenem que són necessàries per a Sant Celoni
i la Batllòria.
Pren la paraula la Sra. Vinyets i, en primer lloc, diu que no entén que el grup
municipal socialista no es pronunciï sobre el sentit del seu vot fins després que
ho hagi fet el grup municipal de la CUP. El funcionament normal del Ple és
exposar primer l’argumentari i després donar el sentit del vot. No entenem
aquesta manera de fer –diu-. En segon lloc, nosaltres ens abstindrem en la
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votació perquè posem com a condicionant la incorporació de totes les mesures
que hem explicat abans. En tercer lloc, pel que fa l’aparcament soterrat, creiem
que és fonamental fer una revisió del planejament urbanístic general de Sant
Celoni, en tant que un aparcament d’aquestes dimensions pot condicionar molt
el nostre poble. I, en última instància, en l’argumentari del grup socialista hem
trobat a faltar la qüestió de la inseguretat ciutadana a la que es va donar
especial rellevància en el debat del pressupost municipal en l’anterior Ple. El grup
socialista va dir que calien tres policies més per fer front al problema de la
inseguretat. En canvi, avui no hem sentit cap comentari en aquest sentit. Potser
serà que la inseguretat ciutadana no és tanta com la que es va dir que hi havia...
Fetes aquestes reflexions, i tal com ha dit el Sr. Ventura, tenim clar que la
modificació de crèdit que avui ens proposa l’equip de govern és un subterfugi
legal per no portar a aprovació el pressupost com una globalitat. Per tot plegat,
no entenem massa el sentit del vot del grup socialista.
Intervé el Sr. Castaño, per al·lusions, i diu que el seu grup no acostuma a jutjar
el vot dels altres grups municipals. Me’n guardaré prou –diu-! Nosaltres tenim
les nostres raons i quan vam votar en contra de l’aprovació del pressupost de
2009 va ser, bàsicament, perquè enteníem que el fons de contingència social no
era suficient per a les necessitats del municipi. Aquest va ser el nostre argument
fonamental per oposar-nos al projecte de pressupost de l’equip de govern. Vam
donar també altres raonaments, però no eren tan importants com aquest. El Sr.
Arenas ha comentat que vèiem positives les diverses inversions que s’inclouen
en aquesta modificació de crèdit i, amb una mica de perspicàcia, ja es podia
deduir que el nostre vot no seria desfavorable...
Avui el què s’està discutint és una modificació de crèdit i no pas el pressupost de
la Corporació. Considerem que el grup municipal de la CUP no ens ha de dir què
hem de fer. I també entenem que en aquest moment el Ple no és el fòrum per
presentar al·legacions al pressupost de 2009 perquè el que s’està debatent és
una modificació de crèdit. Nosaltres estem d’acord amb les inversions
contemplades en aquesta modificació de crèdit i, per això, hi votarem a favor. Si
estiguéssim parlant del pressupost, en faríem la nostra lectura, però aquest no
és el cas.
Intervé el Sr. alcalde i diu que no li ve gens de gust repetir el que ja va dir en el
Ple del pressupost municipal. Simplement –diu- voldria fer algunes
puntualitzacions per defensar l’actuació de l’equip de govern. En primer lloc, no
podem oblidar que estem en una situació de crisi econòmica (i probablement
social) molt important. Per tant, a l’hora d’elaborar un pressupost i de tirar
endavant els projectes que necessita Sant Celoni, estem enmig d’un triangle
amb tres vèrtexs: la crisi, els recursos econòmics i humans de què disposem i
les polítiques que volem desenvolupar. Si no trobem l’equilibri entre aquests tres
elements és impossible aprovar un pressupost.
El passat mes de desembre l’equip de govern va presentar als grups municipals
el projecte de pressupost de la Corporació per al 2009, que contemplava millores
considerables en atenció social respecte dels pressupostos d’altres anualitats.
Probablement les partides en matèria d’ajuts socials no fossin suficients per als
altres grups municipals, però eren clarament superiors a les existents fins
aleshores.
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Des de l’equip de govern –continua el Sr. alcalde- creiem que s’ha de fer un
esforç en aquest sentit. Ja en el pressupost de l’any passat es va incrementar la
dotació econòmica destinada a beques, la qual cosa va permetre que es
poguessin atorgar totes les sol·licituds que complien els criteris establerts.
Enguany, malgrat que estem funcionant amb el pressupost prorrogat de 2008 (i
en alguns casos això ens genera dificultats), s’estan fent també molts esforços
per atendre totes les peticions de beques que sigui possible. Per exemple, s’ha
concedit el 90% de les beques sol·licitades per al Casal d’estiu, malgrat que les
peticions s’han duplicat respecte d’altres anys (les que no s’han adjudicat és
perquè no complien els criteris tècnics reguladors de la concessió).
Compartim, per tant, totes les demandes que els grups municipals ens feu des
del punt de vista de les necessitats socials. Entenem que hi hem de destinar el
màxim de recursos possible, però d’una manera equilibrada. Entenem que el
projecte de pressupost de 2009 complia aquestes condicions i, en funció de
l’evolució dels ingressos, al llarg de l’any es podien haver fet modificacions de
crèdit per engreixar determinades partides per atendre les situacions socials que
ens anéssim trobant. Això no va ser possible, el pressupost no va ser aprovat i
ara no entraré en més valoracions sobre aquest tema.
Des de l’equip de govern entenem que els grups municipals estem d’acord amb
la part del projecte de pressupost de 2009 destinada a inversions, atès que no
se’ns ha manifestat cap suggeriment ni opinió en contra. Per això, avui portem al
Ple l’aprovació d’una modificació de crèdit del pressupost prorrogat que inclou les
inversions contemplades al projecte de pressupost de 2009. Es tracta de
projectes prou interessants i la nostra voluntat és fer un esforç per mantenir un
ritme d’activitat elevat, que es traslladi a la societat i que generi llocs de treball
en la mesura de les nostres possibilitats.
Compartim moltes de les propostes incloses en el document presentat pel grup
municipal de la CUP, malgrat que algunes seran difícils d’implementar. Ens
caldrà estudiar com fer compatible la despesa que representen aquestes
propostes amb la reducció tan important dels ingressos municipals que es
preveu per a aquest any.
Respecte de l’afirmació que la modificació de crèdit és un subterfugi per no
aprovar el pressupost municipal en la seva globalitat, voldria recordar que l’equip
de govern va presentar en el moment que tocava el projecte de pressupost
municipal per al 2009, i que els grups de l’oposició vàreu considerar que no era
l’adequat i no va ser possible aprovar-lo. Per tant, entenem que mentre no es
presenti al Ple una alternativa de govern, la nostra responsabilitat és seguir
treballant per tirar endavant la gestió municipal, a través de modificacions de
crèdit o de les fórmules que ho facin possible.
Quant a la revisió del Pla general d’ordenació urbana s’ha de dir que les
modificacions puntuals que periòdicament aprovem són per ajustar els
paràmetres urbanístics de zones ja planificades als canvis normatius de la
legislació. Segurament un nou PGOU comportaria igualment que en pocs anys
s’haguessin d’aprovar modificacions puntuals per adaptació a les noves lleis que
sorgissin.
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El procés de revisió del PGOU té un cost econòmic molt important i engegar
aquesta tramitació significaria restar d’altres partides incloses a la despesa
corrent del pressupost municipal. En aquests moments això ja és prou complicat
i, per tant, se’ns fa molt difícil prendre la decisió d’invertir en un nou PGOU
quan tenim altres necessitats socials que cal prioritzar. Això no vol dir, però, que
no puguem abordar aquesta qüestió en el futur...
Quant a la forma de gestió de determinats serveis municipals voldria apuntar
que l’equip de govern no es planteja gestionar el Centre de formació Sax Sala
(actualment en construcció) de manera indirecta. Compartim amb el grup
municipal de la CUP que aquest equipament s’ha de gestionar directament des
del mateix Ajuntament. Pel que fa al servei de neteja dels edificis municipals, en
parlarem en un punt posterior de l’ordre del dia d’aquest Ple. I respecte de
l’Escola de música, estem acabant de recopilar totes les dades referides a les
possibles formes de gestió i les passarem als grups municipals per tal que ho
valorem entre tots i prenguem una decisió col·lectiva al respecte.
Respecte de la petició del grup socialista de disposar dels estudis i projectes
tècnics de les inversions previstes en aquesta modificació de crèdit, voldria
recordar que el projecte de la variant entre la carretera C-35 i la carretera de
Campins es va encarregar per part del govern tripartit anterior, conjuntament
amb el municipi veí de Santa Maria de Palautordera, que hi està especialment
interessat. El document està a la vostra disposició a l’Àrea d’Entorn.
Pel que fa a l’aparcament soterrat, si l’Ajuntament no va iniciar el projecte ni va
prendre cap decisió en temps de bonança econòmica, no s’entén com en el
context de crisi actual se’ns pressioni ara en aquest tema. Tot plegat em
grinyola... En els darrers anys Sant Celoni ha experimentat un creixement de
població importat, fruit de decisions adoptades per anteriors equips de govern,
però no es va planificar mai com s’havia de resoldre adequadament el problema
de la mobilitat i de l’aparcament al centre de la nostra vila. Queda molt bé
reclamar ara la construcció d’un aparcament soterrat, quan els qui han tingut la
responsabilitat política durant molts anys no van ocupar-se del tema, malgrat
que les condicions de l’economia municipal ho feien viable. És bo que la gent que
ens està escoltant ho sàpiga i ho tingui clar...
El moment econòmic actual és complicat. Se’ns fa molt difícil trobar recursos
econòmics. No només els particulars tenen dificultats per accedir als crèdits
bancaris. També les Administracions ens trobem en aquesta situació. La
construcció d’un aparcament soterrat és un projecte molt important, valorat
inicialment en uns quatre milions d’euros, encara que aquesta xifra podria
fàcilment arribar a superar-se... Per tant, la seva execució en aquests moments
presenta moltes dificultats.
En qualsevol cas –continua el Sr. alcalde- celebro que avui s’aprovi aquesta
modificació de crèdit perquè permetrà tirar endavant una sèrie d’inversions molt
importants per al nostre municipi. La voluntat de l’equip de govern és no parar
l’activitat municipal; treballem conjuntament i de manera incansable amb tots
els tècnics i professionals de l’Ajuntament a un ritme altíssim. Les inversions
executades en el transcurs de 2008 (gairebé 6.000.000 €) han estat les més
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altes en la història de Sant Celoni. L’Ajuntament, malgrat totes les dificultats,
està actiu. S’està invertint en projectes de caire social i si no es fa més és
perquè no s’ha aprovat el projecte de pressupost per al 2009. Algun regidor de
l’oposició va reconèixer que en aquest pressupost s’incrementaven, respecte
d’altres anys, els recursos econòmics per a necessitats socials. Al no aprovar-se
el pressupost, la dotació actual per a aquestes necessitats resulta, doncs,
inferior. Aquesta és la realitat i n’hem de ser conscients.
Pren la paraula el Sr. Castaño per fer una puntualització. Ja fa temps –diu- que
es van fer diversos estudis sobre la viabilitat de construir un aparcament soterrat
a Sant Celoni i la seva ubicació més idònia. Tots sabem que un dels motors de
Sant Celoni és el comerç, i resulta evident que el lloc més adequat per construir
un aparcament soterrat és el centre de la vila, que és on hi ha més comerç. Si
ens fixem en altres poblacions veurem que aquest tipus d’aparcament es
construeix a la zona centre perquè la gent hi deixi el cotxe i pugui sortir a
passejar i comprar. Finalment va semblar que la zona més òptima seria la Plaça
dels Comtes del Montseny. Pretendre ubicar un aparcament en un dels sectors
residencials que s’han desenvolupat en els darrers anys hauria estat un negoci
ruïnós i ningú el voldria construir: ni l’Administració ni cap empresari privat.
Intervé el Sr. Ventura i diu que el grup municipal de la CUP es reafirma en la
seva postura de considerar realment necessària una revisió del planejament
urbanístic de Sant Celoni, perquè és l’únic instrument –diu- que ens pot donar
una visió general de com encaixar totes aquestes peces de què s’està parlant:
aparcament soterrat, creixement urbanístic, carreteres variants, etc.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit en el
pressupost prorrogat per a 2009.
Atès que la despesa que s'inclou a la modificació correspon a compromisos
legalment adquirits per l'Ajuntament de Sant Celoni en anys anteriors, per import
de 43.723,50 €, així com incorpora una previsió de despeses per import de
2.756.174,10 € per fer front als projectes d'inversió de l'Ajuntament de Sant Celoni
durant l'any 2009, ja que al no estar aprovat el pressupost per a 2009 per poderlos portar a terme cal incorporar-los a un expedient de modificació de crèdit.
Vista la memòria del regidor d’Economia i els informes a l'efecte emesos 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 abstencions de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el Ple
municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 1/2009, al següent tenor:
DESPESA D’INVERSIÓ
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01
01
02
02
02
04
05
05
05
05
05
05
05
05
06
07
07
07
07
07
07
07
07
06
07
08
08
08
09
09
09
09

121Z0
121Z0
111Z0
452Z0
511Z0
313Z0
433Z0
433Z0
434Z0
434Z0
511Z0
511Z0
511Z0
511Z0
111Z0
422Z0
422Z0
424Z0
451Z0
451Z0
452Z0
452Z0
456Z0
456Z0
457Z0
222Z0
222Z0
223Z0
322Z0
511Z0
511Z0
511Z0

626
63231
62282
623
60199
62274
623
63215
623
625
61105
61121
623
625
600
62285
63206
625
62211
623
623
63252
623
62210
623
623
624
623
623
60137
60138
61122

917.01
916.01
360.78
360.79
755.74
720.03
762.37
755.75
755.76

Equips per processos d’informació
Societat informació
Unió Batllorienca
Maquinària, instal·lacions i estris
Plaça Església
Casal gent gran
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Cementiri
Maquinària, instal·lacions i estris
Mobiliari urbà
Accessibilitat via pública
Enllumenat públic
Maquinària, instal·lacions i estris
Mobiliari
Inversions en terrenys
CEIP Soler de Vilardell
CEIP Josep Pallerola
Mobiliari
Can Ramis
Manteniment Rectoria Vella
Maquinària, instal·lacions i estris
Sant Llorenç de Vilardell
Inversions espai Rentadora
Parc d’activitats del Pertegàs
Maquinària, instal·lacions i estris
Maquinària, instal·lacions i estris
Material de transport
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Maquinària, instal·lacions i estris
Boscos del Montnegre i Royal Park
Urbanització c/ Abat Oliva
Enllumenat c/ Sant Fermí
Total
Finançament
Préstec entitats financeres
Préstec entitats locals
Contribucions especials c/ Abat Oliva
Contribucions especials c/ Sant Fermí
PUOSC Sant Llorenç de Vilardell
Subvenció Estat Can Ramis
Diputació – Subvenció pavelló esports
PUOSC – Subvenció ext. Escola bressol
PUOSC – Subvenció pavelló esports
Total

Suplement de
crèdit
49.066,73
30.000,00

Crèdit
extraordinari
434.350,92
10.000,00
20.000,00
15.000,00
70.400,00
15.000,00

37.000,00
30.000,00
20.000,00
25.000,00
29.000,00
35.000,00
396.633,47
45.000,00
92.250,00
17.500,00
600.000,00
8.000,00
135.600,00
203.220,24
3.500,00
30.000,00
59.800,00
13.675,00
35.000,00
3.000,00
42.000,00
57.804,74
1.004.079,94

160.000,00
33.373,00
1.752.094,16

680.984,39
150.000,00
62.400,00
16.686,50
100.000,00
500.000,00
487.500,00
240.000,00
518.603,21
2.756.174,10

DESPESA CORRENT
07
06
09
09
02

451F0
322E0
432A0
432A0
442A0

22706
22706
22706
462
462

87000
87001

Estudis i treballs tècnics
Estudis i treballs tècnics
Estudis i treballs tècnics
Transferències corrents a municipis
Transferències corrents a municipis
Total
Finançament
Romanent Tresoreria per finançar
crèdits extraordinaris
Romanent Tresoreria per finançar
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Suplement de
crèdit
6.235,00

Crèdit
extraordinari
21.500,00

10.500,00
5.170,00
318,50
17.053,50

26.670,00
26.670,00

17.053,50

suplements de crèdit

2. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del
següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí oficial de la província,
conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals. En cas que
durant el referit període no es presenti cap reclamació, l'acord inicial es considerarà
definitivament aprovat.
13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ DE DOS NOUS
MEMBRES AL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA, A TÍTOL
INDIVIDUAL.
El Sr. alcalde explica que la Comissió informativa de Serveis Personals va
dictaminar favorablement, per la via urgència, la incorporació de dos nous
membres al Consell de Poble de la Batllòria, a títol individual. Ara es porta la
proposta al Ple per a la seva aprovació.
El Sr. secretari informa que es tracta de la incorporació de la Sra. Pascuala
Agulló Barón i de la Sra. Cristina Gálvez Torres.
La Sra. Vinyets diu que el seu grup votarà a favor de la proposta. Voldria
aprofitar l’ocasió –diu- per preguntar si és veritat que el Reglament de
funcionament del Consell de Poble de la Batllòria estableix que els regidors
d’altres formacions polítiques diferents a les que presideix el Consell (el grup
municipal socialista, en la persona del Sr. Bueno, per ser la llista més votada) no
podem assistir a totes les reunions. Quan el Sr. Capote presidia el Consell, el
representant de la CUP era convocat a totes les reunions. Ara no assistim a
totes, però no pas perquè no vulguem, sinó perquè no se’ns convida.
El Sr. Bueno explica que s’han fet diverses reunions de la Comissió Permanent, a
la que no pertanyen tots els membres que formen part del Consell Plenari i per
això no s’ha convocat a la Sra. Vinyets. Aquestes reunions de la Comissió
Permanent –diu- estan obertes a tothom i ella hi pot assistir com qualsevol altre
ciutadà. La propera convocatòria del Consell Plenari es farà al mes de juliol i,
naturalment, la Sra. Vinyets hi estarà convocada com sempre.
La Sra. Vinyets diu que, si no se li notifica, no pot saber quan es reuneix la
Comissió Permanent.
El Sr. Bueno respon que la convocatòria de la Comissió Permanent es notifica a
totes les persones que en són membres i, en endavant, també s’informarà a la
gent de la Batllòria, de forma oberta, amb anuncis en diferents espais del poble.
La Sra. Vinyets diu que haurà de donar una volta per la Batllòria per veure si veu
penjat l’anunci d’aquestes reunions...
El Sr. Bueno indica que li farà arribar la convocatòria de la Comissió Permanent
a la Sra. Vinyets per tal que, si ho vol, hi pugui assistir.
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El Sr. alcalde diu que s’entén, doncs, que el president del Consell de Poble es
compromet a fer arribar també la convocatòria de la Comissió Permanent als
regidors que formen part del Consell Plenari.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El 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 preveu al seu article 61.1 la
possibilitat que el Ple municipal acordi la creació d’òrgans territorials de gestió
desconcentrada.
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta facultat, va considerar adient la
creació d’un canal de participació de les persones i entitats de la Batllòria,
mitjançant la instauració d’un consell de caràcter consultiu que enriqueixi
l’activitat municipal i que representi una via de diàleg permanent amb
l’Ajuntament.
Atesa la necessitat de disposar d’un reglament que possibilités la constitució i
posterior funcionament del Consell de Poble de la Batllòria, el Ple municipal en
sessió del dia 17 de maig de 2004 va aprovar inicialment el Reglament Orgànic
del Consell de Poble de la Batllòria, reglament que es va declarar definitivament
aprovat per resolució de l’Alcaldia de data 21 de juliol de 2004 per no haver-se
presentat cap al·legació en el termini d’exposició pública de l’expedient.
L’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix
que els membres del Consell Plenari han de ser designats pel Ple de l’Ajuntament
de Sant Celoni, i aquesta designació ha de recaure en:
•
•
•
•
•

Les persones a títol individual, majors de 16 anys, que voluntàriament
hagin sol·licitat formar part del Consell de Poble de la Batllòria.
Un representant de cada una de les Associacions sectorials amb seu a la
Batllòria designat pel seu màxim òrgan de govern.
Un representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal
Park, designat per acord del seu màxim òrgan de govern.
Un representant de l’Associació de veïns de la Batllòria, designat per
acord del seu màxim òrgan de govern.
Un regidor o regidora en representació de cada un dels partits polítics
amb representació municipal, computant a aquests efectes el regidor o
regidora que sigui nomenat/da president/a. Aquests mai no suposaran
un número superior a un terç del total de membres del Consell Plenari.

Així mateix, l’article 5 del mateix reglament indica que tots els òrgans del Consell
han de ser renovats i/o ratificats per acord del Ple, amb ocasió de la renovació
dels membres de la corporació local, tant les persones a títol individual, com els
representants de les entitats i/o associacions i els representants polítics.
Per resolució de l’Alcaldia de data 18 de juliol de 2007 va ser nomenat president
del Consell de Poble de la Batllòria el regidor del grup municipal del PSC Josep
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Capote Martín, per ser la llista més votada a l’àmbit territorial de la Batllòria, tal i
com estableix l’article 12 del Reglament Orgànic que en regula el funcionament.
A la vista de les sol·licituds rebudes, en sessió de 30 d’octubre de 2007 el Ple
municipal va aprovar la nova composició del Consell Plenari del Consell de Poble
de la Batllòria, tant les persones que representen les d’entitats com aquelles que
actuen a títol individual.
En sessions posteriors el Ple municipal ha aprovat la incorporació de nous
membres.
Posteriorment, per resolució de l’Alcaldia de data 25 de febrer de 2009 s’ha
nomenat nou president del Consell de Poble de la Batllòria al regidor Sr. Josep
Manuel Bueno Martínez, per renúncia del Sr. Josep Capote Martín.
En dates 11 i 12 de juny de 2009 la Sra. Pascuala Agulló Barón i la Sra. Cristina
Gàlvez Torres han sol·licitat, respectivament, poder formar part del Consell de
Poble de la Batllòria a títol individual, i poder integrar-se en les diferents
comissions de treball.
En atenció a aquestes sol·licituds, a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar les incorporacions de la Sra. Pascuala Agulló Barón i de la Sra.
Cristina Gàlvez Torres al Consell de Poble de la Batllòria, ambdues a títol
individual.
2. Notificar aquest acord a les interessades, per al seu coneixement i als
oportuns efectes, amb expressió dels recursos a què tinguin dret.
14. INICIACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROCEDIMENT PER A LA RESOLUCIÓ
DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL AL
SOT DE LES GRANOTES (FASE 1): PISCINA COBERTA I EDIFICI ANNEX.
El Sr. alcalde explica que l’empresa que va construir la piscina municipal del Sot
de les Granotes (Tiferca SA) ha estat requerida diverses vegades per
l’Ajuntament de Sant Celoni per a que esmeni diverses deficiències detectades
en la construcció d’aquest equipament esportiu municipal. Alguns d’aquests
defectes s’han solucionat, però d’altres encara estan pendents de resoldre’s,
malgrat el temps transcorregut. Per això, s’ha optat finalment per rescindir el
contracte i, d’aquesta manera, poder utilitzar la garantia definitiva dipositada en
aquest Ajuntament per executar aquests arranjaments i solucionar els problemes
que presenta la instal·lació.
El Sr. Castaño i la Sra. Vinyets indiquen que els seus grups hi votaran a favor.
Després d’aquestes intervencions i atès que
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Les obres de construcció del complex esportiu municipal al sector Pla de Palau
(Sot de les granotes), fase I: piscina coberta i edifici annex, van ser adjudicades
pel Ple d’11 de març de 2003 i executades per l’empresa Tiferca SA, d’acord amb
el contracte signat l’11 d’abril de 2003. L’obra va ser objecte de modificació,
aprovada pel Ple de 6 d’octubre de 2005, i formalitzada el 10 d’octubre de 2005.
La garantia definitiva prestada puja a 142.152,84 €, formalitzada a través d’una
assegurança de crèdit i caució.
L’acta de comprovació del replanteig es va signar el 12 de juny de 2003, i el
termini d’execució es va fixar en 16 mesos a comptar des de l’endemà de dita
data.
L’acta de recepció de les obres és de 10 d’octubre de 2005.
La direcció de les obres ha estat dels arquitectes Srs. Moisés Gallego Olmos i
Eduard Calafell Lafuente, autors també del projecte, i de l’arquitecte tècnic Sr.
Jordi Carbonell Lecha
Per resolució de l’Alcaldia d’1 de setembre de 2004 es va encomanar a l’enginyer
municipal Sr. Lluís Obach Martínez el control de les obres amb efectes des de l’1
d’agost de 2004.
Durant l’execució de les obres i especialment amb posterioritat a l’acta de
recepció, s’han anat produint una llarga sèrie de visites, inspeccions, informes,
reunions i actuacions per tal de reparar les deficiències que des de la direcció
facultativa i des dels serveis tècnics municipals s’han anat detectant.
En aquest moment els defectes encara pendents de subsanar, son els que
consten en l’informe de la direcció facultativa de data 7 de març de 2008 que
documenta la reunió mantinguda a l’obra el 4 de març de 2008 entre
l’Ajuntament, la direcció facultativa, dos representants de Tiferca SA i la direcció
del complex esportiu, i que en síntesi són:
1. Esquerda a 45º en un pilar de formigó junt al porxo d’accés
2. Accentuació del gruix de la junta entre el forjat de la terrassa del bar
amb l’edifici
3. Filtracions d’aigua visibles sota les platges de la piscina
4. Filtracions d’aigua de pluja en coberta
En dit informe es detallen les reparacions corresponents.
L’informe de l’enginyer municipal de 4 de març de 2009 posa de manifest que, al
cap d’un any d’aquesta reunió, encara no s’han efectuat cap de les reparacions a
què es va comprometre la constructora, detallant també les reparacions que
actualment cal efectuar després d’algunes actuacions que no van reparar les
deficiències, per la qual cosa proposa l’execució subsidiària de les mateixes, i
annexa el Plec de prescripcions tècniques de les reparacions a efectuar, per un
import estimat de 32.500 €, IVA inclòs.
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Tal com resulta de dits informes i de la documentació que hi ha a l’expedient,
l’empresa contractista no ha reparat totes les deficiències detectades a què es va
comprometre, conegudes per les parts, (Ajuntament, contractista, direcció
facultativa i gestor de les instal·lacions), de manera que cal afirmar que no ha
complert satisfactòriament totes les obligacions derivades del contracte.
Per resolució de l’Alcaldia de 12 de maig de 2009, notificada el 18 de maig de
2009 juntament amb l’informe de l’enginyer municipal de 4 de març de 2009, es
va requerir novament a l’empresa contractista Tiferca SA per tal que en el
termini de 20 dies dugués a terme les obres requerides, donant-li alhora un
termini d’al·legacions de 10 dies. Dins dels terminis concedits, Tiferca SA no ha
formulat al·legacions i tampoc ha efectuat les obres de correcció de defectes
requerides, per la qual cosa es dóna el supòsit de resolució del contracte
establerta a l’article 147.2 en relació al 111 i els efectes establerts a l’article 151
del Decret Legislatiu 2/2000 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques
D’altra banda el BOE de 19 de maig de 2009 publica l’anunci donant publicitat a
la interlocutòria de declaració de concurs voluntari de l’empresa Tiferca SA i de
crida als creditors per posar en coneixement de l’administració concursal els
deutes existents. D’acord amb l’article 111.b en relació al 112 del referit D. Leg.
2/2000, la declaració de concurs és una de les causes per les quals es pot
resoldre el contracte. Encara que no s’ha obert la fase de liquidació, i existir
garantia suficient, el cert és que malgrat el temps transcorregut i els
requeriments efectuats l’empresa no ha complert la totalitat del contracte ni ha
reparat les deficiències existents, per la qual cosa es considera que l’empresa ha
tingut temps suficient per corregir els defectes sense que ho hagi fet i és
procedent resoldre el contracte per tal de poder realitzar les reparacions
pendents.
D’acord amb la Disposició transitòria 1a de la Llei 30/2007 de contractes del
sector públic, els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a
l’entrada en vigor de dita llei (1 de maig de 2008) es regiran per la normativa
anterior, això es, pel D. Leg. 2/2000 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
Vistos els articles 43 i 44, 59, i 111, 113, 147 a 149, 151 del D. Leg. 2/2000;
109, 167 a 169 i 172 del R. D. 1098/2001 pel qual s’aprova el seu reglament; i
52, 57, 275 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya,
Vist l’informe de Secretaria emès a l’efecte.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Iniciar el procediment per a la resolució del contracte signat amb Tiferca SA
per a l’execució de les obres de construcció del Complex esportiu municipal al
sector Pla de Palau (Sot de les granotes), fase I: piscina coberta i edifici annex.
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2. Efectuar la proposta de liquidació provisional de les obres següents:
Import de les certificacions aprovades
Imports abonats al contractista
Deficiències pendents de reparació (estimació)

4.200.320,00 €
4.200.320,00 €
32.500,00 €

3. Proposar la incautació de la garantia definitiva prestada al seu dia, per tal de
garantir l’execució de les obres de reparació de les deficiències detectades, que
segons l’informe dels serveis tècnics municipals s’estima en 32.500 €, sens
perjudici de que, un cop conegudes les despeses reals hagudes per a la
reparació de les deficiències esmentades i fetes efectives, es retorni la part de la
garantia que excedeixi d’aquell import.
4. Notificar aquesta resolució al contractista Tiferca SA, atorgant-li un termini de
10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació
d’aquesta resolució, per tal que pugui examinar l’expedient, manifestar la seva
conformitat, oposició o formular les al·legacions que consideri oportunes.
5. Notificar aquesta resolució a la direcció facultativa i executiva de les obres, i a
la societat asseguradora de la garantia prestada, atorgant-los un termini
d’audiència de 10 dies per tal que puguin examinar l’expedient i formular les
al·legacions que considerin oportunes.
6. Comunicar aquesta resolució al Jutjat mercantil número 8 de Barcelona, en el
procediment concursal 171/2009 secció C, i posar-la en coneixement dels serveis
tècnics municipals i de la gestora de les instal·lacions.
7. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a
l’efectivitat i execució d’aquest acord.
8. Delegar en la Junta de Govern Local, per raons d’operativitat, les facultats
necessàries per a la tramitació, finalització i execució del procediment de
resolució del contracte.
15. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ
LOCAL D’ERC DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA PER DECLARAR LA FESTA
DE SANT JOAN COM A FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS.
El Sr. alcalde indica que, en la seva intervenció a l’inici del Ple, el president de la
Secció Local d’ERC a Sant Celoni i la Batllòria, Sr. Rubiralta, ha exposat ja el
contingut d’aquesta moció.
El Sr. secretari procedeix a llegir la part dispositiva de la moció.
El Sr. Castaño i la Sra. Vinyets diuen que els seus grups hi votaran a favor.
El Sr. Cuminal diu que el grup municipal de CiU també votarà a favor de la
moció. Voldria puntualitzar, però, -diu- que des de fa dos anys les entitats locals
de l’EROL i de la Colla Sardanista es coordinen el dia de la revetlla de Sant Joan
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per fer la recepció de la Flama del Canigó a la Plaça de la Vila, juntament amb
una ballada de sardanes i la lectura d’un manifest. Des de l’equip de govern hem
volgut dignificar la festa de Sant Joan i avui donem suport a aquesta iniciativa de
la societat civil catalana. Val a dir, a títol anecdòtic, que en el programa de les
festes d’estiu a Sant Celoni (que avui s’ha començat a repartir per les cases)
l’alcalde, en el seu text de presentació, fa esment a la reivindicació d’aquesta
festa com a Festa Nacional dels Països Catalans, incidint en el significat especial
de la Flama del Canigó.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Els focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris de parla
catalana, des de la Catalunya Nord fins al sud del País Valencià, passant per la
Catalunya Central, les Illes Balears, la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer.
Els focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966, han
contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la
nostra nació.
La celebració dels focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, col·lectiu i
cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva vigència
actual, que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques i socials, superant
períodes històrics molt difícils al llarg dels temps.
La festa de Sant Joan, arrelada en la major part dels territoris que conformen els
Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una comunitat
històrica com a símbol d’esperança.
Hi ha més de 150 municipis i Consells comarcals que ja ho han aprovat, com ara
els més propers de Santa Maria de Palautordera, Hostalric, Cardedeu, Argentona,
Arbúcies i Tordera.
És una iniciativa que encapçala Òmnium Cultural, entitat de coneguda catalanitat i
de defensa dels valors de la llengua, la cultura i el país.
Per tot això, a proposta de la Secció Local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria, i previ
dictamen de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels 17
regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la festa de Sant Joan com a
Festa Nacional dels Països Catalans.
2. Demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que prenguin en
consideració la iniciativa de declarar la festa de Sant Joan com a Festa Nacional
dels Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en una de les
tradicions més antigues d’aquests territoris; i que emprenguin, així mateix, les
accions necessàries per fer-la efectiva.
3. Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó a la
nostra localitat.

47

4. Comunicar aquest acord a Òmnium Cultural, organitzadora de la Flama del
Canigó.
16. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP PER A LA GESTIÓ DIRECTA I LA DIGNIFICACIÓ
DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS
Pren la paraula el Sr. Ventura i llegeix el text de la moció presentada pel grup
municipal de la CUP. Acabada la lectura del document, explica que actualment el
servei de neteja dels edificis municipals s’està prestant per part de CLECE SA,
una empresa de serveis d’àmbit estatal. Recentment –diu- ens han informat que
CLECE SA està tenint molts problemes en diferents Ajuntaments on presta el
servei de neteja (per exemple, Mataró) a causa de les males relacions laborals
amb els seus treballadors i per la falta de productes que aquests tenen per fer
bé la feina.
Intervé el Sr. Capote per plantejar una qüestió que no li ha quedat clara. Sembla
ser –diu- que el contracte per a la prestació del servei de neteja dels edificis
municipals signat entre l’Ajuntament de Sant Celoni i CLECE SA va finalitzar fa
11 mesos i que el Plec de clàusules que regula el servei estableix que el
contracte no és prorrogable. Davant d’aquest buit legal en què ens trobem,
voldria saber si els treballadors que ara depenen de CLECE SA queden
recuperats una altra vegada per l’Ajuntament. Abans de pronunciar-nos sobre el
contingut de la moció, m’agradaria que se’ns aclarís aquest dubte.
El Sr. alcalde diu que, malgrat que el contracte va finalitzar fa uns mesos, no
existeix cap circumstància legal que impedeixi iniciar una nova licitació per a la
prestació del servei de neteja. Si no és així, que el Sr. secretari o el Sr.
interventor em corregeixin...
El Sr. secretari explica que s’ha retardat la licitació del nou contracte perquè
s’han hagut de fer diversos ajustos al Plec de prescripcions tècniques. Finalment
aquest plec ja està a punt –diu- i en breu s’iniciaran els tràmits per a una nova
contractació del servei.
El Sr. Capote diu que allò que més preocupa al grup socialista no és tant la
forma de gestió del servei de neteja dels edificis municipals, sinó els sous dels
treballadors que presten aquest servei, a la vista de l’experiència que va passar
fa uns anys amb els treballadors del servei de recollida d’escombraries. No sé –
diu- si algú s’ha mirat els sous que estableix el conveni del sector de la neteja i
el sou que cobra un peó de la brigada municipal. La diferència entre gestionar el
servei de manera directa o indirecta podria estar per sobre dels 150.000 €
anuals, i no sé si ara mateix les arques municipals ens permeten aquesta
despesa... Això no vol dir que l’Ajuntament no pugui fer un esforç per mirar
d’elevar progressivament els sous dels treballadors de la neteja, aprofitant que
s’ha de fer un nou Plec de clàusules per regular la nova contractació del servei.
Cal tenir en compte que un peó municipal cobra un sou anual brut de gairebé
20.000 € per 35 hores setmanals, i el conveni de la neteja estableix un sou brut
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anual de 13.000 € per 40 hores setmanals. Si fem la proporció de sou per hores
de treball la diferència encara resulta més desorbitada. Ara mateix difícilment
aquesta diferència podria ser assumida per a l’Ajuntament perquè representa
una quantitat massa elevada, però sí que podem ser valents i introduir una
clàusula en el Plec de condicions per tal que, en el transcurs de la durada del
contracte, els sous dels treballadors de l’empresa contractada s’equiparin mica
en mica als sous dels peons municipals. Passats els 4 ò 5 anys de durada del nou
contracte, sempre serà més fàcil que l’Ajuntament pugui assumir la gestió
directa del servei. Avui per avui això és inviable, però si s’aplica un augment
progressiu dels sous sempre serà més fàcil que en un futur els treballadors de
l’empresa de neteja passin a ser contractats per l’Ajuntament.
Aquesta és la proposta que fem des del grup municipal del PSC -continua el Sr.
Capote-. Votarem en contra de la moció presentada per la CUP perquè a hores
d’ara la considerem inviable econòmicament, però proposem un augment
progressiu dels sous dels treballadors de la neteja, regulat a través del Plec de
clàusules, per tal que d’aquí a uns anys sigui possible assumir la gestió directa
del servei per part de l’Ajuntament.
El conveni de la neteja és un dels convenis sectorials més pobres que existeixen,
juntament amb el de les treballadores familiars. Per això, considerem que
l’Ajuntament ha de fer un esforç per resoldre aquestes injustícies salarials. Ara
bé, que l’Ajuntament pugui arribar a tot arreu ja és una altra qüestió... Si cada
any l’Ajuntament incrementa els recursos que destina al contracte de la neteja
dels edificis municipals, serà més fàcil que d’aquí a uns anys pugui gestionar
directament el servei. En qualsevol cas, de manera immediata, les treballadores
agrairan molt l’increment anual del seu sou. Aquesta és la nostra postura.
El Sr. alcalde diu que la postura de l’equip de govern va també una mica en
aquesta línia. De tota manera, -diu- hem de pensar que ens trobem en un
context econòmic complicat en el que s’ha de ponderar molt bé una decisió com
aquesta i veure com quadren els números al final. Efectivament el conveni que
regeix el sector de la neteja és un dels convenis sectorials amb uns sous més
ajustats, però és el que hi ha. L’empresa contractada actualment per
l’Ajuntament està pagant als seus treballadors d’acord amb el conveni existent,
amb sous a l’entorn dels 900 € nets mensuals.
Nosaltres entenem que cal estudiar molt bé quins són els costos que
representaria optar per la gestió directa del servei de neteja dels edificis
municipals, no només des del punt de vista econòmic, sinó també a nivell
d’organització de la pròpia gestió del servei, és a dir, el que comportaria
estructuralment per a l’Ajuntament la gestió del conjunt de persones que
s’incorporarien a la plantilla. El que sí crec és que a través del Plec de clàusules
hem d’assegurar la dignificació del treball de les persones que prestin el servei i
fer un seguiment de l’empresa adjudicatària que eviti que es produeixin males
pràctiques que no poden ser acceptables per part de cap Administració.
També s’ha comentat que el conveni de les treballadores familiars marca uns
sous molt baixos. En aquest sentit, voldria aclarir que per la prestació del “Xec
servei” (el servei d’ajuda domiciliària a les persones amb dependència)
l’Ajuntament paga molt més del que determina el conveni del sector. En el nou
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contracte l’Ajuntament va decidir incrementar el preu per hora que paga a les
empreses homologades per a la prestació del “Xec servei”, per no empitjorar
indirectament la precarietat dels llocs de treball d’aquestes empreses. És evident
que si des de l’Ajuntament “s’escanya” les empreses, estem afavorint pràctiques
inadequades.
En qualsevol cas, la gestió directa del servei de neteja dels edificis municipals és
un tema que s’ha d’estudiar molt bé. Arran de la presentació d’aquesta moció
per part del grup municipal de la CUP, hem fet quatre números i la diferència
entre la gestió indirecta i la gestió directa se’n pot anar a la xifra que ha
comentat el Sr. Capote, tot i que hi ha elements que són molt difícils de
ponderar econòmicament. En el context de crisi actual es fa difícil prendre una
decisió com aquesta. Potser el més adequat seria que la licitació del nou
contracte fos per a pocs anys, pensant que un contracte curt ens permetrà veure
com evoluciona la crisi econòmica, com avança el finançament local i quines són
les possibilitats reals que l’Ajuntament pot tenir en el futur per gestionar el
servei de manera directa. Si no es va fer quan l’Ajuntament disposava de més
recursos econòmics, ara és molt difícil prendre aquesta decisió. La nostra
postura és acabar-ho d’estudiar, plantejar un contracte curt de 2 anys,
prorrogable per una tercera anualitat com a màxim. I, per això, votarem en
contra d’aquesta moció.
El Sr. Capote indica que el grup municipal del PSC votarà en contra de la moció
pel cost econòmic que representa per a l’Ajuntament, però alhora proposa que la
nova licitació del contracte impliqui uns augments anuals del sou dels
treballadors superiors al que marqui el conveni, per tal que d’aquí a 5 ò 6 anys
sigui possible, si és voluntat de l’Ajuntament, incorporar-los a la seva plantilla de
personal. Però si ara no es posen aquestes bases, d’aquí a tres anys estarem
parlant una altra vegada del mateix.
Ara per ara és inviable que, pel mateix servei, l’Ajuntament hagi de pagar un
40% més, però, si es va fent mica en mica, d’aquí a uns anys la diferència no
serà tan insalvable i les treballadores es veuran beneficiades de manera
immediata. Si ara no fem aquest esforç, d’aquí a tres anys estarem dient el
mateix. Hem d’intentar que el personal de la neteja que, de manera indirecta,
treballa per a l’Ajuntament de Sant Celoni, no tingui una diferència de sou tan
desproporcionada en comparació amb els peons de la brigada municipal. I si ara
no posem aquestes bases, aquesta diferència s’anirà fent cada vegada més gran.
Aquesta és la nostra proposta: en la mesura que la situació econòmica ens ho
permeti, establir en el nou Plec de clàusules del servei de neteja dels edificis
municipals uns increments de sou per als treballadors superiors als que estableix
el conveni sectorial, per tal que d’aquí a uns anys, si és voluntat de l’equip de
govern sigui viable econòmicament el rescat del servei en la forma de gestió
directa. Ara per ara aquesta forma de gestió és inviable, i tots ho sabem.
El Sr. Castaño diu que, si es fa tal com proposa el grup socialista, les empreses
que es presentin a la licitació ja sabran que estan obligades a pagar aquests
increments de sou als seus treballadors. Els convenis laborals són documents de
mínims; gràcies a les negociacions col·lectives s’aconsegueixen condicions
salarials més beneficioses. Es tracta de millorar els sous dels treballadors de
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manera progressiva, tal com es va fer fa uns anys amb els treballadors del
servei de recollida d’escombraries i neteja viària. La idea és anar-ho fent pas a
pas i de mica en mica, amb l’objectiu de dignificar els salaris dels treballadors.
Pren la paraula el Sr. Ventura i diu que, amb aquesta moció, el grup municipal
de la CUP ha volgut posar de manifest les condicions laborals en què treballa el
personal de neteja i les males pràctiques que utilitza l’empresa CLECE SA, que
està escatimant recursos materials als seus treballadors en la prestació del
servei. No veiem malament –diu- la proposta del grup municipal del PSC ja que
pot servir per millorar les condicions laborals del personal del servei de neteja,
que és l’objectiu que perseguíem al presentar aquesta moció. En qualsevol cas,
avui no arribarem a cap acord si no tenim aquesta proposta per escrit. Ens
podem reunir i parlar-ne amb tranquil·litat... Val a dir que aquesta fórmula
potser no és l’única i que podríem estudiar altres possibilitats. Per exemple,
sabem que alguns Ajuntaments han creat empreses públiques per a la gestió de
determinats serveis municipals. Podria ser una opció amb la que s’evitaria haver
de contractar una empresa externa i l’Ajuntament tindria el control sobre la
gestió del servei.
El Sr. alcalde diu que recull les opinions expressades pels grups municipals. Ara
caldrà fer un estudi econòmic acurat del cost econòmic que pot representar per a
l’Ajuntament la gestió directa del servei de neteja dels edificis municipals, i
després valorar-lo conjuntament. Considero –diu- que tots compartim l’opinió
que la situació econòmica de les arques municipals en aquests moments és molt
més desfavorable que l’any 2006, quan es va signar l’actual contracte amb
CLECE SA. Els ingressos municipals han minvat més d’un 10% i el context
econòmic actual és prou complex com per prendre decisions de manera molt
ponderada. En qualsevol cas, farem els números i ho valorarem entre tots.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Fa molts anys que l’Ajuntament de Sant Celoni té externalitzat el servei de
neteja dels edificis municipals, així com molts d’altres (recollida d’escombraries,
Escola de música...). L’externalització i la subcontractació de serveis han
esdevingut una estratègia dels governants per treure’s problemes de sobre,
firmant contractes amb empresaris i precaritzant les condicions laborals dels
treballadors i treballadores.
Des del 31 de juny de 2006 l’Ajuntament de Sant Celoni té externalitzat el servei
de neteja dels edificis municipals amb l’empesa Clece SA.
El contracte existent entre l’Ajuntament i Clece SA, així com el Plec de clàusules
administratives que regulen el servei, estableix la concessió per un període de
dos anys. Aquest període va finalitzar fa 11 mesos, i la disposició general 3.1 i
3.2 del Plec de clàusules determina que la durada de dos anys del contracte no
és prorrogable.
Atès que el contracte amb l’empresa Clece SA està totalment extingit.
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Atès que els treballadors que fan les tasques de neteja dels edificis municipals
perceben, de mitjana, poc més de 600 € nets al més per 40 hores de treball
(dades de 2006). No descobrirem res si diem que la majoria d’aquests llocs de
treball totalment precaritzats són ocupats per dones treballadores.
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP, i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 15 vots a en contra 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 a favor de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el Ple municipal
DESESTIMA la següent proposta d’acord:
1. Crear la brigada municipal de neteja i, per tant, passar a gestió directa el
servei de neteja dels edificis municipals.
2. Equiparar la tasca d’aquestes treballadores (amb condicions laborals, sous,
etc.) a la que duen a terme les brigades municipals ja existents, majoritàriament
formades per homes.
17. 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:
9

Una escrit de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona en què s’adjunta el Catàleg d’ofertes d’accions de
sensibilització per als Ajuntaments 2009.

9

Una carta del secretari general de la UGT de Catalunya en què convida al
Sr. alcalde a l’acte d’inauguració del 13è Congrés nacional ordinari.

9

Un escrit de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona en el
que s’adjunta el catàleg de serveis que l’àrea ofereix a tots els
Ajuntaments de la província de Barcelona.

9

Una carta de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya que
acompanya la instància de sol·licitud d’una subvenció relativa al Programa
borsa jove d’habitatge.

9

Una carta del Sr. Rafael Roig i Milà, president delegat de l’Àrea d’Hisenda
i Recursos Interns de la Diputació de Barcelona, en què es presenta
l’estudi “Anàlisi de serveis municipals mitjançant indicadors de gestió”.

9

Un escrit del Sr. Frederic Linares Aguilar, conseller delegat del
Departament de Medi ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
en el qual es presenta una nova eina informàtica de gestió per a
l’adjudicació i transmissió d’habitatges de protecció oficial.
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9

Una carta del Sr. Miquel Solaz Gavaldà, alcalde de l’Ajuntament de
Gualba, en què convida a l’alcalde de la Corporació a l’acte inaugural del
Casal de Gualba.

9

Un escrit de la Sra. Magda Casamitjana Aguilà, alcaldessa de
l’Ajuntament de Roses, en el qual s’informa del seminari Marca Ciutat
2009 que organitza la seva Corporació.

9

Una carta del Sr. Jordi Hereu Boher, alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona, per convidar l’alcalde de la Corporació a l’acte oficial per a la
promoció del 20è Campionat d’Europa d’Atletisme.

18. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I
PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE MARÇ,
ABRIL I MAIG 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 de març, abril i maig de 2009, i la
Corporació se’n dóna per assabentada.
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE MARÇ DE 2009
Dia
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9

Extracte
Autoritzar la instal·lació d’una plataforma informativa a la Plaça de la Vila
Incorporar un romanent de crèdit a l’Estat de despeses del pressupost
Aprovar les bases d’una convocatòria per a la selecció d’una plaça d’agent de policia
Contractar una persona per a tasques de redacció a l’emissora municipal
Contractar una persona per a tasques de formació del Pla de transició al treball
Facilitar una còpia dels plànols d’un edifici a una Comunitat de propietaris
Aprovar la despesa per treballs de substitució d’òptiques als semàfors del municipi
Contractar una persona per a tasques de reforç a la brigada municipal
Contractar un coordinador de serveis d’informació del Parc natural Montnegre
Contractar una monitora per a l’Escola bressol municipal
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris d’un nínxol del cementiri municipal
Concedir a un ciutadà del municipi una llicència ambiental per a taller de vehicles
Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic (febrer 2009)
Aprovar la taxa per tancament de carrers (febrer 2009)
Aprovar el pagament d’una ajuda econòmica a una entitat del municipi
Confirmar la baixa del padró d’habitants d’una persona no resident al municipi
Concedir una llicència d’activitats classificades
Suspendre la resolució d’una llicència ambiental per legalitzar un taller agrònom
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants
Comunicar a un veí del municipi la inexistència a l’arxiu municipal d’un expedient sol·licitat
Incoar un expedient de protecció de legalitat urbanística
Aprovar la despesa per contractar una disco jove dins la programació Ateneu 2009
Concedir una llicència d’activitats classificades per instal·lar una farmàcia
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obrir una cata a la vorera
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obrir una cata a la vorera
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obrir una cata a la vorera
Aprovar la despesa per treballs de reparació d’un vehicle de la Policia Local
Autoritzar a la UBIC per utilitzar l’escut i el logotip de l’Ajuntament
Facilitar diversa documentació sol·licitada pel grup municipal del PSC
Comparèixer en un recurs contenciós interposat per Telefónica

53

9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19

Concedir una llicència municipal d’obres per enderrocar un edifici
Concedir una llicència de primera ocupació d’un edifici plurifamiliar
Aprovar la liquidació del cànon del servei d’aigües del 3r trimestre de 2008
Aprovar la liquidació del servei de grua municipal (gener 2009)
Trametre informació relativa a beques al grup municipal del PSC
Autoritzar un canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Adjudicar un contracte per a la millora de la via pública al barri de l’estació
Adjudicar un contracte per a la millora de la via pública a la Batllòria
Adjudicar un contracte per a la millora d’una plaça del municipi
Adjudicar un contracte per a la millorar de la senyalització a la via pública
Atorgar una llicència d’abocament a l’Ajuntament de Fogar de Montclús
Ordenar la suspensió d’unes obres de construcció d’un edifici
Incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística
Aprovar el repartiment de la segona quota urbanística de la UASU-19
Aprovar la certificació número 2 de les obres de demolició d’un edifici
Sol·licitar l’autorització d’incorporació temporal a RRHH d’una funcionària
Aprovar la despesa de l’estació depuradora d’aigües residuals (gener 2009)
Aplicar un dipòsit fet per un ciutadà al pagament d’una liquidació de contribució especial
Aprovar la despesa per contractar un espectacle infantil
Aprovar la despesa per contractar un espectacle dins la programació de l’Ateneu
Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical
Acordar la despesa pel servei de transport de persones amb disminució
Aprovar una relació de factures i pagaments en concepte de bestreta de caixa
Trametre al grup municipal socialista còpia de diversos documents sol·licitats
Aprovar la certificació 6a de les obres d’urbanització de la UASU-19
Facilitar a un ciutadà còpia de la llicència d’activitat d’un bar del municipi
Aprovar la despesa per a la contractació dels treballs de diagnosi del Pla local de joventut
Aprovar la despesa per instal·lar un dispensador d’aigua a l’Escola bressol municipal
Aprovar la despesa per treballs d’impressió de la Guia educativa 2009-2010
Aixecar una ordre de suspensió d’una llicència d’obres
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata sobre la vorera
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata sobre la vorera
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata sobre la vorera
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata sobre la vorera
Aixecar una ordre de suspensió d’una llicència d’obres
Concedir una pròrroga per a la presentació de documents per a la restauració de la legalitat
urbanística alterada
Atorgar una targeta d’aparcament a l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny
Incoar expedient de baixa d’ofici de diverses inscripcions padronals
Incoar expedient de baixa d’ofici de diverses inscripcions padronals
Incoar expedient de baixa d’ofici de diverses inscripcions padronals
Incoar expedient de baixa d’ofici de diverses inscripcions padronals
Incoar expedient de baixa d’ofici de diverses inscripcions padronals
Dur a terme la cessió dels actius i passius de la Fundació privada Alfons Moncanut
Autoritzar un canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Autoritzar un canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Concedir una bestreta del seu salari a un treballador municipal
Concedir una llicència d’activitats classificades
Concedir una pròrroga per presentar al·legacions contra una resolució de l’Alcaldia
Comunicar la necessitat d’esmenar deficiències d’un projecte d’obres
Trametre documentació sol·licitada pel grup municipal del PSC
Autoritzar la circulació pel municipi d’un transport especial
Aprovar una certificació d’obres d’urbanització de l’entorn de l’Escola bressol
Generar crèdits a la partida de l’Estat de despeses del pressupost municipal
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Retornar una garantia definitiva per adjudicació d’un contracte de serveis
Contractar una persona per a tasques de suport a l’Àrea d’Esports
Contractar una persona per a la biblioteca municipal
Contractar una persona per dirigir l’obra de construcció d’un equipament municipal
Facilitar dades d’un expedient d’activitats a una empresa interessada
Aprovar la despesa per impressió del llibre “El Centro Popular a Sant Celoni”
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19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27

Modificar el contracte de manteniment dels jocs infantils del municipi
Aprovar la despesa per treballs de reparació d’un vehicle municipal
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retitar-lo de la via pública
Trametre al grup municipal CUP còpia de diversos documents sol·licitats
Aprovar l’ampliació d’una parada al mercat setmanal
Aprovar l’ampliació d’una parada al mercat setmanal
Aprovar l’ampliació d’una parada al mercat setmanal
Autoritzar la instal·lació d’una parada al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
Requerir documentació relativa a les obres menors realitzades en un bar
Incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística
Requerir a una empresa l’execució de mesures correctores a un immoble de la vila
Aprovar les quotes del alumnes matriculats a l’Escola de música (març 2009)
Aprovar les quotes del alumnes matriculats a l’Escola de teatre (març 2009)
Revocar la baixa al padró municipal d’un habitant per renovació de l’empadronament
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retitar-lo de la via pública
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retitar-lo de la via pública
Efectuar el reconeixement de drets de preu públic per un curs de Txi Kung
Declarar la caducitat d’un expedient d’instal·lació d’activitat comercial
Contractar una persona per a la gestió comptable del pressupost de la Corporació
Concedir una llicència municipal per estesa de línia elèctrica
Aprovar el nou preu de contractació del servei “Centre municipal d’expressió”
Retornar un dipòsit urbanístic
Suspendre una llicència d’obres fins a l’execució de les esmenes pertinents
Suspendre una llicència d’obres fins a l’execució de les esmenes pertinents
Aprovar una certificació d’obres d’urbanització d’un carrer de la vila
Aprovar una certificació d’obres en una finca del municipi
Facilitar les dades d’un expedient a una empresa interessada
Incoar un expedient informatiu a un treballador de l’Ajuntament
Atorgar una subvenció a una Junta de compensació del municipi
Sol·licitar una subvenció per a programes d’integració d’immigrants
Autoritzar una reserva de la via pública a una empresa constructora
Retornar l’import de la taxa d’entrada de vehicles a una comunitat de propietaris
Atorgar llicència d’ocupació amb parades de venda ambulant al mercat setmanal
Autoritzar la instal·lació d’una parada de venda al mercat setmanal
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Contractar una persona per a tasques de reforç a la brigada municipal
Aprovar la instrucció interna al personal municipal sobre el control de presència
Concedir gratificacions al personal laboral i funcionari de la Corporació
Concedir un complement de productivitat a la nòmina de març al personal municipal
Trametre còpia de diversos documents sol·licitats pel grup municipal del PSC
Requerir a una empresa del municipi l’esmena de deficiències d’un projecte d’urbanització
Concedir l’ajornament i fraccionament d’una liquidació de contribucions especials
Concedir l’ajornament i fraccionament d’una liquidació de contribucions especials
Aprovar la despesa per contractar els treballs d’atenció psicològica a la dona
Efectuar reconeixement de drets d’ingressos per la venda de carnets a l’OAC
Encomanar la direcció facultativa d’una obra a l’arquitecte municipal
Concedir una llicència de primera ocupació de dos habitatges
Cancel·lar un aval bancari dipositat com a garantia d’unes obres d’urbanització
Cancel·lar un aval bancari dipositat com a garantia d’unes obres d’urbanització
Cancel·lar un aval bancari dipositat com a garantia d’unes obres d’urbanització
Cancel·lar un aval bancari dipositat com a garantia d’unes obres d’urbanització
Trametre al grup municipal del PSC còpia de diversa documentació sol·licitada
Trametre al grup municipal del PSC còpia de diversa documentació sol·licitada
Aprovar la despesa per al subministrament i transport de l’arbrat viari
Atorgar beques als alumnes de les escoles de la vila
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Aprovar la participació en una convocatòria del Departament de Medi ambient i Habitatge
Autoritzar la instal·lació d’una parada de venda al mercat setmanal
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Autoritzar la cancel·lació d’un aval bancari de dipòsit urbanístic
Autoritzar la cancel·lació d’un aval bancari de dipòsit urbanístic
Aprovar la despesa per renovació de l’assegurança d’accidents del personal
Contractar una persona per a tasques de coordinació del Pla Tritó Baix Montseny
Encomanar la direcció facultativa d’una obra a l’arquitecte municipal
Aprovar la despesa per fer un curs de premonitor per infants i joves
Aprovar la despesa del servei d’assistència i neteja del colomar municipal
Aprovar la despesa per treballs d’impressió dels programes de la festa de Sant Jordi
Aprovar la despesa per treballs d’impressió del llibre “Fuirosos, Montengre profund”
Aprovar la despesa per treballs d’impressió del quadern de l’oficina de català
Concedir una pròrroga per acabar unes obres de construcció d’un edifici
Retornar una garantia dipositada en concepte d’obres d’urbanització
Retornar un dipòsit urbanístic
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Acceptar la cessió de diversos bancs d’espai urbà
Aprovar la despesa de la nòmina de març
Aprovar la despesa per instal·lar una pilona retràctil al carrer Sant Pere
Prorrogar el termini per presentar la certificació EMAS del Complex esportiu municipal
Retornar una garantia dipositada per unes obres d’urbanització
Cancel·lar un aval bancari dipositat com a garantia d’unes obres d’urbanització
Aprovar una relació de factures i pagaments en concepte de bestreta de caixa
Aprovar el pagament de la taxa d’escombraries a l’ajuntament de Gualba
Ordenar la suspensió d’unes obres de construcció d’un edifici plurifamiliar
Donar de baixa una parada de venda al mercat setmanal

RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE
MARÇ DE 2009
Dia
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
20
20
20

Extracte
Estimar resolució Sr. Juan Luis Marmaneu Vilar
Estimar resolució Sr. Jesús Pacheco Julià
Desestimar resolució Sr. Antonio Robles Cuenca
Estimar resolució Sr. Xavier Monclús Pagès
Estimar resolució Sr. Valentín Palomo Rubio
Estimar resolució Sr. Salvador Pou Colomer
Estimar resolució Sra. Marta Isach Balaciart
Estimar resolució Sr. Marc Bosch Pérez
Estimar resolució Sra. M. Augusta Costa Ferreira
Desestimar resolució Sr. Lluís Ibàñez Gassiot
Resolució acord incoació de zona blava
Resolució incoació 9990
Resolució proposta sanció

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’ABRIL DE 2009
Dia
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Extracte
Aprovar la despesa pel contracte de manteniment de programes informàtics
Aprovar el contracte d’arrendament d’un immoble
Autoritzar l’ocupació de la via pública d’una parada al mercat setmanal
Concedir una autorització per instal·lar una terrassa a la via pública
Concedir una autorització per instal·lar una terrassa a la via pública
Concedir una autorització per instal·lar una terrassa a la via pública
Facilitar còpia d’una llicència d’obres a un particular
Estimar un escrit d’al·legacions relatiu a la protecció de la legalitat urbanística
Dur a terme diverses exposicions d’arts visuals
Requerir a SOREA SA l’execució d’unes actuacions subvencionades
Comunicar un termini per a l’esmena de deficiències en un projecte d’obres
Aprovar la liquidació del servei de retirada de vehicles de la via pública (febrer 2009)
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
16
16
16

Aprovar la despesa per contractar una assegurança per un vehicle municipal
Contractar una tècnica auxiliar per al Pla educatiu d’entorn
Contractar una tècnica auxiliar per al Pla educatiu d’entorn
Facilitar còpia d’un projecte d’obres a un particular
Facilitar dades d’un expedient d’activitats no classificades
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Considerar acomplerts els requisits per a la concessió d’una subvenció
Concedir una llicència d’obres per a l’obertura d’una cata sobre la vorera
Aprovar la despesa per al subministrament de material elèctric
Denegar la legalització d’una activitat d’emmagatzematge d’àrids al municipi
Suspendre el tràmit de sol·licitud d’una llicència d’obres
Facilitar còpia dels plànols d’un habitatge a un particular interessat
Desestimar les al·legacions presentades contra el funcionament d’un equipament municipal
Cancel·lar un aval bancari dipositat com a garantia d’obres d’urbanització
Elevar a definitiva l’adjudicació provisional d’un contracte
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Estimar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Estimar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Declarar la caducitat de diverses inscripcions al Padró municipal d’habitants
Desestimar una sol·licitud d’instal·lació de mirall a la via pública
Trametre documents sol·licitats pel grup municipal del PSC
Trametre documents sol·licitats pel grup municipal del PSC
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Aprovar un projecte d’estudi de l’Oficina d’habitatge Baix Montseny
Sol·licitar una subvenció al Departament d’Acció Social de la Generalitat
Aprovar un projecte de creació i desenvolupament de l’espai web municipal
Aprovar un projecte de publicitat i propaganda
Aprovar un projecte d’estudi d’habitatges desocupats
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació de la via pública
Requerir al propietari d’un local documentació relativa a la limitació acústica
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per contractar un servei de neteja de clavegueram
Aprovar una factura relativa a les despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovar la despesa pels treballs de modificació del traçat d’una línia de gas
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar
Incoar un expedient de clausura d’una activitat comercial
Trametre documents sol·licitats pel grup municipal del PSC
Estimar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Nomenar els representants municipals en una acció judicial
Denegar la incoació d’un expedient de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Aprovar la despesa per treballs d’impressió d’un revista
Aprovar la despesa pel subministrament de noves lluminàries a la via pública
Aprovar la despesa pel subministrament de targes de bus per a la gent gran
Aprovar la despesa pel subministrament de mobiliari al CEIP Montnegre
Elevar a definitiva l’adjudicació provisional d’un contracte
Modificar el contracte per a la redacció d’una modificació puntual del planejament urbanístic
Modificar el contracte per a la redacció d’una modificació puntual del planejament urbanístic
Retornar una garantia dipositada en concepte d’aval d’obres d’urbanització
Retornar una garantia dipositada en concepte d’aval d’obres d’urbanització
Encomanar tasques de coordinació de RRHH a una funcionària
Aprovar la liquidació del cànon d’una màquina de vending al bar del camp d’esports
Elevar a definitiva l’adjudicació provisional d’un contracte
Revocar el nomenament de director de RRHH
Facilitar a un particular còpia d’un recurs de reposició sol·licitat
Facilitar a un particular còpia de diversos plànols sol·licitats
Suspendre el retorn d’un aval bancari
Autoritzar l’ocupació de la via pública amb taules i cadires
Cancel·lar un aval bancari dipositat com a garantia d’obres d’urbanització
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
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16
16
16
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
29

Concedir una llicència d’activitats classificades
Concedir una pròrroga per a la finalització d’unes obres
Aprovar la llista d’admesos i exclosos per una plaça de delineant
Aprovar els contractes de publicitat a l’emissora de ràdio municipal
Concedir un canvi de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Incoar un expedient d’ordre d’execució relativa a una finca del municipi
Aprovar la despesa pel manteniment de les jardineres de la Casa de la Vila
Elevar a definitiva l’adjudicació d’un contracte
Aprovar la despesa pel subministrament de samarretes d’educació viària
Elevar a definitiva l’adjudicació d’un contracte
Elevar a definitiva l’adjudicació d’un contracte
Elevar a definitiva l’adjudicació d’un contracte
Iniciar un procés de concurrència per adjudicar beques per a l’Escola bressol
Autoritzar la instal·lació d’una parada al mercat setmanal
Concedir l’autorització per instal·lar una terrassa a la via pública
Concedir l’autorització per instal·lar una terrassa a la via pública
Concedir l’autorització per instal·lar una terrassa a la via pública
Aprovar la despesa per treballs d’impressió de la Guia d’activitats d’estiu 2009
Suspendre la resolució d’un expedient d’obres
Estimar un escrit d’al·legacions relatiu a una alteració de la legalitat urbanística
Lliurar còpia d’un informe tècnic d’enllumenat
Facilitar a un particular l’accés a la informació relativa a una activitat
Elevar a definitiva l’adjudicació d’un contracte
Elevar a definitiva l’adjudicació d’un contracte
Encomanar la coordinació d’unes obres a l’enginyer municipal
Incoar un expedient per donar de baixa un habitant del padró municipal
Facilitar a un particular documentació relativa a un projecte d’obres
Incoar un expedient per donar de baixa del padró a diversos habitants
Aprovar el pressupost estimatiu de les Festes de Sant Jordi
Concedir una pròrroga del termini de presentació de documents en una llicència d’obres
Declarar il·legals unes obres fetes sense llicència municipal
Ampliar el termini de presentació de sol·licituds per una plaça de tècnic jardiner
Declarar la caducitat d’una activitat
Aprovar la certificació d’unes obres d’urbanització
Assignar una retribució a una funcionària de la Corporació
Concedir gratificacions al personal laboral i funcionari
Aplicar un increment sobre les retribucions de diversos funcionaris
Incoar un expedient d’ordre d’execució relatiu a una finca
Concedir un complement de productivitat al personal laboral i funcionari
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música
Aprovar la despesa per reparar el sòcol de la pista poliesportiva
Trametre documents sol·licitats pel grup municipal del PSC
Autoritzar l’ocupació de la via pública d’una parada al mercat setmanal
Aprovar el Pla de seguretat i salut d’unes obres
Atorgar una subvenció a una entitat del municipi
Aprovar la nòmina d’abril del personal i dels càrrecs polítics
Declarar la nul·litat d’una resolució de l’Alcaldia
Aprovar la quarta quota d’urbanització de la UASU-48
Declarar la caducitat d’una activitat comercial
Declarar la caducitat d’una activitat comercial
Aprovar la despesa pel manteniment d’un programa informàtic de la ràdio municipal
Autoritzar la col·locació de taules i cadires en un espai públic d’ús privat
Facilitar a un particular còpia d’un informe policial relatiu a un precinte limitador acústic
Autoritzar a una entitat del municipi l’ús d’espais públics per un acte
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic
Suspendre la tramitació d’un expedient de llicència d’activitats
Concedir una llicència d’obres
Autoritzar el canvi de nom de dues parades al mercat municipal
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Aprovar una certificació d’obres d’urbanització d’un carrer de la vila
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29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Retornar un aval bancari dipositat per garantir unes obres d’urbanització
Aprovar la despesa per impressió del butlletí municipal
Cancel·lar un aval bancari en concepte de garantia d’obres d’urbanització
Autoritzar el canvi de titularitat d’un establiment del municipi
Contractar una persona per a la redacció de projectes tècnics a l’Àrea d’Entorn
Contractar una persona per substituir un treballador de baixa
Concedir una llicència d’obres per obertura de rasa
Obrir un compte bancari en una entitat del municipi
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes feta per l’interventor municipal
Concedir autorització per instal·lar una terrassa a la via pública
Concedir autorització per instal·lar una terrassa a la via pública
Efectuar el reconeixement de drets relatiu als ingressos per cursos a l’Escola d’adults
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el padró d’habitants
Revocar diverses baixes al padró d’habitants per renovació d’inscripció
Aprovar els preus del suport externs de la programació “Primavera a l’Ateneu 2009”

RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES
D’ABRIL DE 2009
Dia
14
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Extracte
Revocació resolució sancionadora contra Sr. Yeray Pedret Font
Resolució acord incoació de zona blava
Resolució incoació 9990
Resolució proposta sanció
Estimar resolució Sr. Angel Duarte Cuní
Desestimar resolució Sr. Angel Vázquez Enciso
Desestimar resolució Sr. Antonio Espejo Expósito
Estimar resolució Sr. Antonio García García
Estimar resolució Sr. David García García
Estimar resolució Sra. Elena Peris Serrats
Estimar resolució Sra. Eva Gómez Burgos
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Inadmissió resolució Sr. Joan Matas Lloret
Desestimar resolució Sr. Joan Mola Mata
Arxiu expedient per sentencia dictada en procés penal Sr. Jorge González Pujol
Estimar resolució Sra. Lidia Pérez López
Estimar resolució Sra. Maria Jose Martínez Martínez
Estimar resolució Sra. Mercè Riera Berenguer
Estimar resolució Sr. Pedro Gómez Lopez
Inadmissió resolució Sra. Rosa Pereira Rodríguez
Desestimar resolució Sra. Victoria Gironès Escobar

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE MAIG DE 2009
Dia
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5

Extracte
Concedir una bestreta del seu salari a un treballador municipal
Desestimar una sol·licitud de bonificació sobre l’impost de construccions i obres
Aprovar la despesa per contractar dues sessions de Disco Jove a l’Ateneu
Concedir una llicència d’obres
Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost
Concedir una reducció horària a una treballadora municipal
Encomanar tasques de control d’obres a un tècnic d’Esports
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants
Aprovar la despesa pel subministrament de cartelleres metàl·liques
Retornar un dipòsit urbanístic
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5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14

Aprovar una liquidació de taxa per tancament de carrers
Retirar un vehicle de la via pública i portar-lo al dipòsit municipal
Decretar la caducitat d’expedients relatius a l’aprovació de modificacions del PGOU
Decretar la caducitat d’expedients relatius a l’aprovació d’un Pla de millora urbana
Concedir un canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Aprovar la despesa pel subministrament d’entrepans a la Jornada d’educació viària
Facilitar a un particular còpia d’un projecte d’obres de divisió horitzontal
Autoritzar l’ocupació de la via pública per instal·lació d’una terrassa
Aprovar el canvi de nom d’una parada al mercat setmanal
Aprovar la despesa per contractar els treballs de redacció d’un projecte
Concedir un ajornament i fraccionament en el pagament de contribucions especials
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Aprovar la despesa per contractar treballs en un procés de participació sobre la Llei de barris
Incoar expedient de baixa d’ofici de diverses inscripcions padronals
Aprovar la despesa pel manteniment de les alarmes dels edificis municipals
Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial
Desestimar una sol·licitud per reobrir un expedient de responsabilitat patrimonial
Aprovar la liquidació de la taxa pel servei de retirada de vehicles de la via pública
Aprovar la participació en una convocatòria de subvenció sobre la protecció d’animals
Atorgar una targeta de transport i aparcament per a persones amb disminució
Atorgar una targeta de transport i aparcament per a persones amb disminució
Atorgar una targeta de transport i aparcament per a persones amb disminució
Denegar una targeta de transport i aparcament per a persones amb disminució
Denegar una targeta de transport i aparcament per a persones amb disminució
Atorgar una targeta de transport i aparcament per a persones amb disminució
Aprovar la despesa pel subministrament de vestuari per la brigada municipal
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’obres per obertura de rasa sobre vorera
Aprovar la despesa pel manteniment del sistema de reg al camp de futbol
Sol·licitar una ajuda econòmica per un projecte d’intervenció en el nucli històric
Aprovar la despesa per treballs de revisió i reparació d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per a l’adquisició d’elements de senyalització vertical
Aprovar la liquidació de la taxa pel servei de grua municipal
Modificar el contracte d’assessorament jurídic extern
Autoritzar la instal·lació d’una pantalla gegant a la plaça de la Vila
Retornar una garantia definitiva per obres d’urbanització
Acceptar la donació de diversos llibres
Aprovar la despesa pel manteniment d’un sistema de comunicacions
Concedir una llicència d’obres
Decretar la caducitat d’un expedient sobre un projecte de reparcel·lació
Desestimar la sol·licitud d’ampliació d’un termini per aprovar un projecte d’urbanització
Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial
Autoritzar l’ocupació de la via pública per instal·lació de terrassa
Facilitar a un particular còpia de diversos expedients de llicència d’obres
Requerir l’esmena de deficiències al constructor de la piscina municipal
Retornar un dipòsit urbanístic
Concedir una llicència d’obres de reparació de façana
Aprovar la despesa per organitzar diversos tallers de còmic
Aprovar la despesa per organitzar diverses sortides culturals
Ampliar un contracte de dipòsit amb una entitat financera
Ampliar un contracte de dipòsit amb una entitat financera
Concedit drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Retornar un dipòsit de gestió de runes
Retornar un dipòsit de gestió de runes
Aprovar el pla de seguretat i salut d’unes obres municipals
Concedir una llicència d’obres de construcció d’un tàbic pluvial
Concedir una llicència municipal per pintar una façana
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants
Revocar diverses baixes en el padró d’habitants per canvi de domicili
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15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25

Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’obres per construir una piscina
Acceptar la renúncia d’una sol·licitud de llicència de primera ocupació d’un habitatge
Autoritzar l’ocupació de la via pública per instal·lar una terrassa
Autoritzar la instal·lació d’una grua torre per a l’execució d’unes obres
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Incoar un expedient d’ordre d’execució
Incoar un expedient d’ordre d’execució
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Declarar acomplerta una ordre d’execució d’obres en una finca del municipi
Resoldre un contracte menor per renúncia de l’adjudicatari
Resoldre un contracte menor per renúncia de l’adjudicatari
Desestimar una petició de responsabilitat patrimonial
No admetre una reclamació per danys per inexistència de responsabilitat patrimonial
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Autoritzar l’ocupació de la via pública per instal·lar una terrassa
Aprovar la despesa per subministrament d’aglomerat asfàltic per reparacions
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar una factura de despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals
Retornar un aval bancari dipositat com a garantia d’obres d’urbanització
Declarar prescrit un procediment de legalitat urbanística
Aprovar les quotes d’activitats complementaries dels alumnes de l’Escola bressol
Aprovar la llista d’admesos i exclosos per una plaça de tutor de PTT
Autoritzar l’ocupació de la via pública per instal·lar una terrassa
Acceptar una renúncia d’instal·lació d’una activitat comercial
Facilitar còpies d’un expedient a un particular interessat
Immobilitzar i precintar un vehicle per impagament de deutes tributaris
Concedir ajornament i fraccionament d’una liquidació de contribucions especials
Adquirir 2 saunes per al complex esportiu municipal
Aprovar la relació de crèdits incobrables tramesos per l’ORGT
Retornar un dipòsit urbanístic
Revocar diverses baixes del padró d’habitants per canvi de residència
Mantenir la suspensió provisional d’unes obres de construcció d’un habitatge
Aprovar una liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública
Aprovar una liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública
Autoritzar l’ocupació de la via pública per instal·lar una terrassa
Autoritzar l’ocupació de la via pública per instal·lar una terrassa
Desestimar un recurs de reposició interposat contra una taxa per tancament de carrers
Aprovar la despesa per contractar un espectacle teatral
Tenir per contestades les peticions d’un particular en relació amb un establiment d’oci
Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes
Desestimar una petició de responsabilitat patrimonial
Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial
Aprovar la reducció d’una parada del mercat setmanal
Aprovar la reducció d’una parada del mercat setmanal
Incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística
Acceptar una renúncia de sol·licitud de llicència d’obres
Acceptar una renúncia de sol·licitud de llicència d’obres
Acceptar una renúncia de sol·licitud de llicència d’obres
Aprovar la llista d’admesos i exclosos per a la borsa de monitors de l’Escola bressol
Aprovar la llista d’admesos per a la borsa de tècnics de l’Escola bressol
Retornar un dipòsit urbanístic per obres de reforma d’un local
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Ordenar la clausura d’una activitat de locutori públic del municipi
Autoritzar l’ús d’un espai públic a una entitat del municipi
Autoritzar l’ús d’un espai públic i de mobiliari municipal a una entitat del municipi
Requerir diversos documents relatius a la urbanització i reparcel·lació del sector P-12
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25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
30
31

Acceptar la renúncia a la instal·lació d’una activitat comercial
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre
Estimar un recurs interposat contra una liquidació de la taxa d’activitats
Suspendre la resolució d’un expedient d’obres
Aprovar la despesa per col·locar sauló sobre unes restes arqueològiques
Aprovar la despesa per treballs de dinamització de l’aula informàtica del CEIP Josep Pallerola
Autoritzar la instal·lació d’una pantalla a la plaça de la Vila
Contractar una monitora per l’Escola bressol municipal
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Aprovar diversos projectes municipals
Aprovar la despesa per renovar llicències informàtiques antivirus
Aprovar la despesa per reparar una tanca metàl·lica a la pista poliesportiva
Elevar a definitiva l’adjudicació provisional d’un contracte
Adjudicar un contracte menor de millora de la via pública
Adjudicar un contracte menor d’adequació i millora de la via pública
Autoritzar l’ocupació de la via pública per instal·lar una terrassa
Autoritzar l’ocupació de la via pública per instal·lar una terrassa
Aprovar la despesa per substituir un vidre de la pista coberta del Camp d’esports
Contractar una persona per a tasques de muntatge i edició a l’emissora municipal
Contractar un conserge per a l’Ateneu municipal
Aprovar el pagament de gratificacions al personal laboral i funcionari
Concedir a Endesa una llicència d’estesa de línia elèctrica
Aprovar la nòmina de maig del personal funcionari, laboral i càrrecs polítics
Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal de l’ajuntament
Aprovar la despesa per treballs de reparació i revisió d’un vehicle municipal
Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes
Contractar una persona per substituir un treballador de baixa a la brigada municipal
Comunicar a un particular el control favorable d’una activitat de bar al municipi
Comunicar a un particular el control favorable d’una activitat de bar al municipi
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical
Retornar un dipòsit per a la reposició d’elements urbanístics
Denegar una sol·licitud de llicència d’obres
Incoar un expedient d’aprovació de projecte de rehabilitació d’una masia
Autoritzar l’ocupació de la via pública per instal·lar una terrassa
Aprovar la instal·lació d’una parada de venda ambulant al mercat setmanal
Autoritzar l’ocupació de la via pública per instal·lar una terrassa
Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes
Notificar un tràmit d’audiència relatiu a un expedient de responsabilitat patrimonial
Suspendre la resolució d’un expedient d’obres
Autoritzar l’ocupació de la via pública per instal·lar una terrassa
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes i la relació de pagaments en concepte de
bestreta de caixa
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats el maig a l’Escola bressol municipal

RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE
MAIG DE 2009
Dia
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Extracte
Desestimar resolució
Desestimar resolució
Estimar resolució Sr.
Desestimar resolució
Desestimar resolució
Estimar resolució Sr.
Desestimar resolució
Estimar resolució Sr.
Desestimar resolució
Desestimar resolució
Desestimar resolució

Sra. Aïda Macià Pi
Sr. Albert Campeny Monsonís
Albert Diaz Boada
Sr. Cecilio Boadilla Nieves
Sr. Jaume Grau Xena
Joan Valls Deulofeu
Sr. José Bayardi Begoña
Josep Alfaras Panareda
Sr. Josep M. Gimeno Xucla
Sra. Lidia Garcia Lopez
Sra. Natalia Lopez Prades

62

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
15
15
15
15
15
15
15
15
15
22
22
22
22
22
22
22

Desestimar resolució Sra. Raquel Aliaño Sevilla
Resolució acord incoació de zona blava
Resolució incoació 9990
Resolució proposta sanció
Estimar resolució Sra. Rosa Cornet Ciurana
Desestimar resolució Sr. Salvador Delgado Àlvarez
Desestimar resolució Sra. Sonia Bernat Garcia
Desestimar resolució Sra. Susana Hernández Hernández
Estimar resolució Sra. Teresa Sibina Bellvehi
Desestimar resolució Sra. Yolanda Valiente Pavon
Desestimar resolució Sr. Daniel Arrabal Cobos
Desestimar resolució Sr. Jaume Escalé Casas
Desestimar resolució Sr. Jaume Pere Soles Bosch
Desestimar resolució Sr. Julian Hernández González
Desestimar resolució Sra. Karen Estefania Guillen Vera
Desestimar resolució Sr. Lluis Costa Hernández
Desestimar resolució Sr. Marc Vázquez Varela
Desestimar resolució Sra. Mercè Collet Sabé
Desestimar resolució Sra. Nuria Garcia Lopez
Desestimar resolució Sra. Ana Maria Pastor Campos
Estimar resolució Sra. Dolors Teixidor Balaguer
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Desestimar resolució Sr. Javier Diaz Ramírez
Desestimar resolució Sr. Jose Garcia Herrera

19. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE MARÇ, ABRIL I MAIG
DE 2009.
Durant els mesos de març, abril i maig de 2009, i per raons de màxima urgència,
l’Alcaldia ha procedit a la contractació del personal que es descriu a continuació:
Març 2009
-

Una tècnica auxiliar per a la redacció de l’informatiu de l’emissora de ràdio
Un tècnic mitjà per informar i orientar sobre el Pla de transició al treball
Un peó de reforç a la brigada municipal
Un coordinador de serveis d’informació del Parc Montnegre-Corredor
Una monitora per a l’Escola bressol municipal
Un peó per a tasques de suport a l’Àrea d’Esports
Un auxiliar administratiu per a la biblioteca municipal
Un arquitecte tècnic per dirigir les obres de construcció d’un equipament
municipal
Una tècnica per a la gestió comptable del pressupost de la Corporació
Un peó per al servei de millora de l’accessibilitat a la via pública
Una tècnica per a tasques de coordinació del Pla El Tritó Baix Montseny

Abril 2009
-

Dues tècniques auxiliars per fer tasques dins el programa del Pla educatiu
d’entorn
Un tècnic auxiliar per a la redacció de projectes tècnics
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-

Un peó de reforç a la brigada municipal

Maig 2009
-

Un conserge per a l’Ateneu municipal en substitució d’un treballador en
situació de baixa
Una monitora per a l’Escola bressol municipal en substitució d’una
treballadora municipal de baixa
Una tècnica auxiliar per a l’emissora de ràdio municipal
Un peó per a la brigada municipal, en substitució d’un treballador de baixa

Atès el que estableix l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de personal, l'Alcaldia
INFORMA al Ple de les contractacions temporals del següent personal, efectuades
durant els mesos de març, abril i maig de 2009, i la Corporació se’n dóna per
assabentada:
Març 2009
Gemma Pascual Pou
Gabriel José Santiago Rodríguez
Albert Reverter Garcia
Sergi Travesa Danés
Maria Ortiz Espinosa
Angel Roque López López
Carles Galcerán Almirón
David Gil Aysa
Sheila Melgarejo Vicente
David Villegas Gómez Pardo
Anna Urrutia Marpons

Tècnica auxiliar
Tècnic mitjà
Peó
Informador
Monitora
Peó
Auxiliar administratiu
Arquitecte tècnic
Tècnic mitjà
Peó
Tècnic mitjà

Abril 2009
Alba Muntané Collet
Alba Muñoz Rosés
Mario Cazorla Diaz
Joan Albert Castaño

Tècnic auxiliar
Tècnic auxiliar
Tècnic auxiliar
Peó

Maig 2009
Lluís Escuté Cuadro
Eva Llorca Vall·llosera
Ester Montjer Jiménez
Albert Reverter Garcia

Peó-conserge
Monitora
Tècnica auxiliar
Peó

20. PRECS I PREGUNTES.
9

La Sra. Miracle pregunta com ha anat la matriculació d’alumnes a
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l’Escola bressol municipal “El blauet”. Quants nens i nenes s’han
quedat sense poder matricular? S’ha fet algun seguiment
d’aquestes famílies des de l’Ajuntament?
El Sr. alcalde respon que en el procés de preinscripció a l’Escola bressol
municipal s’han quedat unes 60 famílies aproximadament sense poder matricular
el seu fill o filla. Fins ara –diu- no s’ha fet cap seguiment per conèixer la situació
d’aquestes famílies, però si se’ns planteja alguna problemàtica amb alguna
d’elles, es farà el seguiment que correspongui, tant des dels serveis educatius
com des dels serveis socials.
La Sra. Magalí pregunta si s’ha donat algun tipus de solució a les famílies que
s’han quedat sense poder inscriure els seus fills a l’escola.
El Sr. alcalde diu que d’Escola bressol municipal només n’hi ha una i no podem
oferir més places de les que tenim. Sortosament aquest any moltes famílies han
pogut acollir-se a aquest servei municipal que fins ara no teníem. En qualsevol
cas –diu-, us farem arribar les dades exactes de la preinscripció.
9

La Sra. Miracle pregunta també per la campanya “Estima, cuida
l’entorn”. Volem saber –diu- quin és el projecte, quins recursos
s’hi han destinat, quina informació s’ha traspassat a les famílies,
quantes carmanyoles s’han repartit, a quins cursos, a quines
escoles i si hi ha dades de quants nens i nenes les utilitzen i en
fan ús.

El Sr. alcalde indica que en aquests moments no disposa de totes les dades per
poder contestar a aquestes preguntes. Us farem arribar per escrit la informació
sol·licitada –diu-.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:15 hores de la
nit, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde

El secretari
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