ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2010

Sant Celoni, 25 de febrer de 2010
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:05 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. Jordi Costa Daniel, en representació del veïnat de la
discoteca “Quatre”. Bona nit –diu- volem formular algunes preguntes en relació a
la problemàtica de la discoteca. En primer lloc, ens agradaria saber si ja es
disposa dels resultats de les sonometries que es van fer el passat 22 de gener.
Hem llegit en un article de premsa que el Sr. alcalde es lamentava que alguns
veïns no deixessin entrar la Policia Local i els tècnics municipals per fer proves
de soroll als seus domicilis. Voldria aclarir que una persona no va permetre que
es fes una sonometria a casa seva perquè se la va avisar a ¾ de 2 de la
matinada. Em sembla que no són hores...
Hem parlat del cas amb la Sindicatura de Greuges i se’ns ha dit que no tenen
coneixement dels resultats de cap sonometria i que calia trobar un equilibri. Així
mateix, a la darrera reunió que vam tenir amb la regidora Sra. Lechuga se’ns va
informar que, com a mínim, 5 de les sonometries que s’han fet donaven
resultats per sobre dels límits de soroll permesos.
Hem parlat també amb tècnics de la Direcció General del Joc i d’Espectacles de
la Generalitat de Catalunya i els hem informat del resultat d’aquestes
sonometries i del consum reiterat de drogues que es produeix al barri com a
conseqüència de la discoteca. No sé si n’esteu al corrent, però vam trucar la
Policia Local per denunciar i deixar constància de dues paperines amb restes de
cocaïna que es van trobar en un portal del carrer Bon Record. Trobar ampolles i
gots trencats al carrer és una cosa, però trobar-hi droga ja és un tema més
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seriós. Des de la referida Direcció General se’ns va dir que s’obriria un nou
expedient, del que suposo que s’informarà a l’Ajuntament.
A la reunió de la comissió també se’ns va dir que la discoteca contractaria uns
agents cívics per actuar a la sortida del local, però el propietari de “Quatre” m’ha
comentat que no tenia cap intenció de fer-ho. En canvi, tenim coneixement que
l’Ajuntament ha contractat un agent cívic per controlar les deposicions dels
gossos al carrer...
En el darrer Ple municipal el Sr. alcalde va dir que la discoteca es podria tancar
en el cas que la seva activitat no s’ajustés a la legalitat o infringís la normativa.
Considero que els resultats de les 5 sonometries fetes darrerament constitueixen
una infracció de la normativa. Fa més d’un any que estem donant voltes al tema
i crec que ara l’Ajuntament ja disposa de motius suficients per actuar contra la
discoteca (per tancar-la o, si més no, reduir-ne l’horari), cosa que fins ara no ha
fet. Qualsevol sonometria que s’hagués realitzat un cap de setmana qualsevol en
el darrer any hagués donat resultats fora dels límits permesos, i això ho sap
tothom...
El tècnic que va venir a fer la sonometria a casa el dia 22 de gener em va dir
que, en proves anteriors, l’havien intentat enganyar (no va especificar en quin
sentit...) i que aquest cop intentaria fer-ho bé. Està clar que quan es fan
mesuraments de soroll pràcticament no s’escolta la música de la discoteca al
carrer, però la resta dels dies el soroll ens molesta com sempre.
De tota manera, la majoria del veïnat no és queixa només del soroll de la
discoteca, sinó que per a la majoria del barri els problemes majoritaris són uns
altres, que tothom coneix i que no cal esmentar...
Intervé el Sr. alcalde i diu que alguna de les qüestions que ha exposat el
representant dels veïns de la discoteca “Quatre” es comentaran en la propera
reunió de la comissió de seguiment. Crec –diu- que la comissió és el fòrum
adequat per analitzar amb detall els resultats de les darreres sonometries que,
certament, no es van poder fer en dos dels domicilis que en principi s’havien
previst. Prenc nota que una de les persones no havia estat avisada amb prou
temps. Jo tenia constància que tothom ho sabia amb antelació... Revisarem com
s’ha fet aquesta comunicació i ho aclarirem a la propera reunió de la comissió de
seguiment. En qualsevol cas, els domicilis en què no es va poder fer cap prova
sonomètrica van ser dos...
Tant el Síndic de Greuges com la Direcció General del Joc i d’Espectacles ens han
remarcat la importància de disposar dels resultats de les sonometries, a l’hora
de prendre decisions. Tota aquesta informació es posarà sobre la taula en la
propera reunió i en podrem parlar.
Revisarem també quina informació s’ha traslladat al Síndic de Greuges, però em
consta que se li ha remès tota la documentació de què es disposava fins al
moment. Caldrà veure si se li ha donat trasllat d’informacions aparegudes
posteriorment. Val a dir que sempre s’ha proporcionat al Síndic de Greuges tot
allò que ens ha demanat, en qualsevol situació que s’hagi pogut produir. És una
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institució que tenim en molt alta consideració. Des de l’equip de govern també
hem parlat amb ell per recollir quina era la seva opinió en la problemàtica que
ens ocupa, atesa la seva experiència en la gestió de problemàtiques similars. De
la mateixa manera, també hem parlat amb responsables de la Direcció General
del Joc i d’Espectacles, als efectes de disposar de més informació que ens ajudi a
prendre una decisió. En el darrer any, des de l’equip de govern portem fetes
moltes accions en aquest tema (les darreres sonometries en són un exemple),
per poder disposar de tot la informació que ens permeti decidir al respecte.
D’altra banda, des de l’Ajuntament no podem fer que la discoteca contracti
agents cívics perquè no hi ha cap reglamentació que els obligui a fer-ho. Han de
tenir un control a la porta d’entrada, com així tenen. Ells mateixos ens van
comunicar que posarien algunes persones al carrer per vigilar les actuacions de
la gent en l’entorn més immediat de la discoteca, per minimitzar les molèsties
que els clients de la discoteca ocasionen als veïns. Se’ns va comunicar aquesta
intenció per escrit, malgrat que ara diguin que no ho pensen complir... En
qualsevol cas, però, no els podem obligar a fer-ho...
De tota manera, -conclou el Sr. alcalde- considero que quan es reuneixi
novament la comissió de seguiment serà el moment adequat per poder-ne parlar
i contrastar totes les opinions. Per la nostra part, revisarem alguna de les
qüestions que s’han comentat i ampliarem la informació al respecte.
Pren la paraula el Sr. Bueno. No explicaré ara –diu- quina és la posició del grup
municipal del PSC en aquest tema perquè ja és pública i coneguda per tothom.
En aquest Ple, i per unanimitat de tots els regidors es va aprovar la constitució
d’una comissió de seguiment de la problemàtica de la discoteca “Quatre”,
formada per regidors dels diferents grups municipals i per veïns de la zona.
L’objectiu de la comissió és buscar una solució a la problemàtica que pateixen
aquests veïns, solució que passa pel trasllat de la discoteca a un lloc més idoni
com el polígon industrial o el centre comercial “Altrium”. Mentrestant es poden
prendre mesures alternatives com la reducció de l’horari de l’activitat (que
nosaltres hem proposat) i que des de l’any 2007 permet la normativa.
Vull reivindicar que la comissió de seguiment es reuneixi de forma urgent. Fins
ara ens hem reunit en dues ocasions, la darrera de les quals va ser, si no
recordo malament, el passat 22 de desembre, ja fa més de dos mesos. En
aquella reunió es va demanar que no s’autoritzés l’ampliació de l’horari de la
discoteca amb motiu de les festes de Nadal i Cap d’Any i la regidora de
Seguretat Ciutadana es va comprometre a contractar agents cívics. Es va dir
també que, passades les festes, la comissió es reuniria immediatament per
tractar sobre la possible reducció de l’horari de l’activitat, amb tots els informes
sobre la taula. Han passat dos mesos des d’aquella reunió i, malgrat les
reiterades peticions que hem fet a la regidora de Seguretat Ciutadana, fins ahir a
la tarda no se’ns va dir que la comissió es tornaria a reunir el proper 11 de març.
Les darreres sonometries es van fer el passat 22 de gener i els veïns continuen
reivindicant (i tenen tot el dret a fer-ho) que la discoteca els ocasiona molèsties
tots els caps de setmana. Entre tots hem de buscar una solució i creiem que no
hi ha necessitat d’esperar quinze dies per tornar-nos a reunir els components de
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la comissió de seguiment. La reunió es podria convocar, sinó per demà, per
dilluns mateix. Això és el que nosaltres demanem: que s’avanci la reunió de la
comissió per a principis de la setmana vinent, per tal de decidir si s’obliga a
reduir l’horari de la discoteca, ara que ja es disposa de tots els informes
necessaris per poder prendre una decisió.
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP també considera que ha
passat massa temps des de la reunió del passat 22 de desembre. Agrairíem a
l’equip de govern –diu- que convoqui d’una vegada als membres de la comissió
de seguiment ja que tot plegat s’està allargant massa.
Intervé de nou el Sr. alcalde i diu que la data de l’11 de març s’ha posat perquè
és la més oportuna a l’hora de conjugar les diverses agendes dels assistents i
perquè ens donarà temps per disposar de tota la informació necessària.
Respecte dels comentaris del Sr. Bueno, voldria recordar que des del propi
govern socialista durant molts anys s’ha autoritzat per resolució de l’Alcaldia
l’ampliació de l’horari de la discoteca en dates especials, a banda que no es va
fer mai un seguiment del compliment de les condicions de la llicència d’activitats.
Sorprèn ara l’actitud tan decidida dels regidors socialistes de voler resoldre les
coses amb tanta immediatesa, fins al punt d’encapçalar una manifestació... No
deixa de ser sorprenent tot plegat. Durant molts anys l’alcalde i el regidor de
Seguretat Ciutadana anteriors no van donar cap solució a aquest problema i crec
que el seu posicionament i les seves exigències actuals són fruit d’un interès
polític i de “sortir a la foto”. Em remeto simplement als fets...
En aquest últim any s’han fet més accions en relació al control i seguiment de
l’activitat de la discoteca del que s’havia fet mai. Abans de prendre cap decisió
volem disposar de tots els elements necessaris perquè la decisió que s’adopti no
tindrà marxa enrere. És en aquesta línia que estem treballant.
Intervé el Sr. Castaño i, per al·lusions, diu que en aquest moment el que li
sembla lògic és mirar endavant i recorda que actualment la responsabilitat
política de governar correspon al Sr. Deulofeu i el seu equip, que són els qui han
de solucionar el problema. Ja estem una mica tips –diu- que es retreguin coses
que van passar 15 ò 20 anys enrere... En parlàvem fa uns dies amb veïns del
barri: abans els horaris eren diferents, la discoteca tancava a les 3.00 h, els
fluxos de gent també eren uns altres perquè a Sant Celoni funcionaven 3
discoteques i s’havien muntat serveis de vigilància per tal de reduir les molèsties
a l’entorn.
Ara és responsabilitat del grup municipal de CiU solucionar aquest problema.
Nosaltres volem col·laborar i aportar tot el que bonament puguem. Per això, vam
demanar que es fes una comissió de seguiment d’aquesta problemàtica. Fins ara
mai no s’havia produït la mobilització veïnal dels últims temps, i axò vol dir que
les molèsties han anat a més. Entre tots hem de mirar de solucionar aquest
problema; nosaltres hi estem disposats.
Cal mirar endavant: avui és avui. Quan es va obrir la discoteca “Quatre” els
socialistes no governàvem a Sant Celoni. La normativa d’usos d’aquell moment
permetia l’existència d’aquest tipus d’activitat. Ara les normes són unes altres,
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les vam canviar per evitar l’existència de discoteques en el nucli urbà que
causessin molèsties als veïns.
Sant Celoni ha passat de tenir tres discoteques a tenir-ne una i això ha provocat
un increment en l’afluència de gent cap a “Quatre” per ser l’únic local d’aquestes
característiques al nostre municipi. Fa uns anys no hi havia pas tanta gent, ni
tants cotxes, ni tan consum d’alcohol i d’altres substàncies... L’actual govern
municipal ha de mirar endavant i assumir les seves responsabilitats en aquest
tema.
Pren la paraula la Sra. M. Àngels Fernández Bolívar i diu que tothom coneix la
situació que pateixen els veïns de la discoteca “Quatre”. Ens és igual –diu- quin
partit polític està governant a l’Ajuntament, quins partits van governar abans o
qui governarà demà. Nosaltres tenim el problema ara i hem de comptar amb
l’actual equip de govern per poder-lo resoldre. No ens serveix de res que es digui
que el govern municipal anterior no va solucionar el problema. Ara mateix són
vostès els qui governen i a qui correspon desencallar aquest conflicte. Segur que
no és l’únic tema que el govern anterior es va deixar pendent de solució...
Nosaltres, el poble, en això no hi podem fer res. Només podem demanar que qui
està actualment al capdavant del govern actuï i ens doni una solució. El veïnat
no som un pati d’escola que se’ns pugui dir que els polítics d’abans no van fer
res. No som canalla, som gent gran que volem enraonar, gent que necessita, ara
mateix, que qui governa actuï. Tenim el problema ara i si els altres no van fer
res (perquè no van voler o perquè no van poder) no és culpa nostra.
Us demanem que no us passeu la pilota els uns als altres... Els afectats
continuem sent nosaltres, i a nosaltres ningú ens resol res, ni els d’abans ni els
d’ara. Què hem de fer? Hem d’esperar a veure si el proper govern municipal ens
ajuda més? Ens sembla vergonyós.... Si-us-plau, actueu!
A continuació intervé el Sr. Cuminal i diu que vol intervenir en la seva qualitat de
regidor de Joventut per fer una cosa impopular, però que toca fer-la després de
les intervencions d’aquests veïns. Ara ja no –diu- però sóc fill d’aquest veïnat,
els meus pares encara viuen al carrer Doctor Barri i, per tant, sóc coneixedor de
la problemàtica que s’ha explicat. El veïnat de la discoteca “Quatre” us heu
mobilitzat i us han donat esperances (cosa que podria ser més o menys criticable
políticament). Des de l’equip de govern hem d’assumir la responsabilitat que ens
pertoca, però el fet de queixar-vos perquè potser les coses no van tan ràpides
com voldríeu, no significa que no us respectem, ni que us tractem de manera
infantil, ni que no us tinguem en consideració... Com ha dit el Sr. alcalde,
qualsevol decisió que es prengui ha de respectar la llei, per evitar que es pugui
recórrer i que l’Ajuntament s’hagi de fer enrere.
Com a regidor de Joventut, voldria explicar-vos que aquests dies estem
preparant el Pla local de joventut i, fent memòria, em sembla recordar que de
les 17.000 persones que viuen a Sant Celoni, 4.500 estan en una franja d’edat
entre 16 i 35 anys (aproximadament un 25% de la població total) És a dir, 1 de
cada 4 persones de Sant Celoni té una edat susceptible d’anar algun dia a
aquesta discoteca (independentment que també hi pugui anar gent més gran).
Els qui ja no hi van tant, els qui defensen altres models d’oci i els qui no els
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agrada el soroll d’aquests locals, algun dia també han passat per la discoteca
“Quatre”, i segurament que han begut més del compte i s’han quedat a parlar
fora del local o han fet alguna cosa que potser no està del tot bé... Tots hem
sigut joves i, si mirem enrere, veurem que gent que avui té 50 anys van anar en
el seu moment a aquesta discoteca (l’antiga “Copa Cabana”) i segurament van
fer alguna cosa d’aquestes...
Jo demanaria -continua el Sr. Cuminal- que en aquest debat no es criminalitzi la
gent jove pel fet, simplement, de ser jove. Sabem que hi ha actituds incíviques
que hem d’intentar millorar, però no ho mirem aïlladament. Els joves que van a
la discoteca “Quatre” són majoritàriament els nostres joves, els mateixos que
aplaudim quan fan esport, quan surten a cantar o fan teatre, els mateixos que
van a l’institut... Entenc les queixes dels veïns, però quan es parla d’un greu
problema, de posar més policia al carrer i d’incrementar els controls, jo
demanaria que no es posés a tota la joventut en el mateix sac, sinó que es
considerin com uns fets puntuals. Són els nostres joves, són els joves del poble i
tenen coses bones i coses dolentes, i és en aquest marc des d’on el govern
municipal hem de prendre les decisions. No és que no tinguem en compte als
veïns, no és que no ens posem a la seva pell, no és que no ens vulguem
comprometre, sinó que sabem que cal tenir una visió molt més global de les
coses a l’hora de prendre determinades decisions.
En aquest sentit, sense voler cridar al mal temps, fer que la discoteca tanqui les
portes a les 3.00 no vol dir que els joves se’n vagin cap a casa, sinó que
segurament agafaran el cotxe per anar a un altre local. Creiem que hem de
valorar totes aquestes coses abans de prendre una determinació... A tall
d’exemple, en el seu moment, la col·locació de la barana en el pont d’entrada a
la vila va ser una mesura impopular i molt criticada perquè es ratllaven cotxes i
es trencaven retrovisors. No obstant, nosaltres vam preferir assumir les crítiques
abans que lamentar que un dia resultés atropellada alguna persona carregada
amb bosses del supermercat, que tan de bo no passi mai...
Per tant, tot i comprendre les queixes dels veïns, hem de valorar les
conseqüències de prendre segons quines decisions. Deixar els joves de Sant
Celoni sense cap alternativa d’oci nocturn és obligar-los a agafar el cotxe per
desplaçar-se a altres localitats. Potser una solució és que la discoteca canviï la
seva ubicació, però mentre això no passi, hem de pensar en el conjunt del nostre
poble i no només en un veïnat en concret. El poble ha crescut; les dinàmiques
actuals són diferents; seria bo trobar una sortida a la problemàtica de la
discoteca “Quatre”; però mentre no es trobi, jo demano que no es criminalitzi a
ningú i que, si no s’avança prou de pressa, ningú pensi que és per
despreocupació. Hi ha altres variables a considerar, més enllà de les queixes dels
veïns, que comprenem i respectem.
El Sr. Costa diu que entén que són els nostres joves els que van a la discoteca;
però els que no podem dormir –diu- som nosaltres, els nostres pares i els
nostres fills. No cal que la discoteca tanqui, es pot traslladar a una altra ubicació
en el municipi. I, de la mateixa manera que molts joves agafen el cotxe per anar
al bar musical “Berlín” o a la mateixa discoteca “Quatre”, també poden fer uns
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metres més, si la discoteca es trasllada al centre comercial”Altrium” o al polígon
industrial.
El Sr. alcalde diu que s’està treballant per fer que això sigui possible. Les
actuacions que estem fent –diu- s’estan encarrilant cap a aquesta possibilitat.
Ens hem reunit amb els titulars de la discoteca i hem posat aquesta opció sobre
la taula, però és una decisió que només poden prendre ells de forma unilateral.
Nosaltres els podem empènyer, els podem pressionar d’alguna manera (com ja
estem fent), però la decisió final és d’ells. Segurament hi estem més a prop avui
que un any enrere... Les coses, però, s’han de fer ben fetes. Hem d’actuar amb
molta prudència amb el que es diu en aquest debat perquè tot queda recollit a
l’acta de la sessió i segons quines afirmacions podrien resultar contraproduents i
donar lloc a una actuació judicial.
No és cert, insisteixo, que en aquest darrer any no s’hagi fet cap actuació per
evitar les molèsties que ocasiona la discoteca “Quatre”. Som conscients que la
situació no està resolta, però a dia d’avui les coses estan millor que un o dos
anys enrere perquè s’han pres una sèrie de mesures al respecte (que,
probablement, encara podem potenciar més).
Seria bo que es reconegués per part dels veïns que s’ha produït una millora i que
la situació no és tan dramàtica com ho era abans (alguns veïns així ens ho han
dit). L’activitat de la discoteca genera un moviment de cotxes i de gent, genera
sorolls i, de tant en tant, algun acte d’incivisme i de consum de drogues (que
també es produeixen en altres llocs).
El Sr. Costa diu que cada cap de setmana es repeteix la mateixa situació en els
mateixos portals del carrer Bon Record. Els agents de policia han hagut de
retirar paperines amb restes de cocaïna. No estem parlant de fumar porros, sinó
de fets molt més seriosos.
En relació a l’exemple que ha posat el regidor Sr. Cuminal sobre la barana del
pont, considero que aquesta barana està molt bé perquè pot evitar que alguna
persona resulti atropellada. Però, quan s’obre la sortida d’emergència de la
discoteca, les dues portes envaeixen totalment la vorera. Déu faci que, si un dia
passa res, no hi hagi cap cotxe aparcat davant de la sortida d’emergència,
perquè la gent no podrà sortir... Aquesta és una altra qüestió que els tècnics
municipals haurien de revisar.
El Sr. alcalde diu que les portes d’emergència sempre han d’obrir cap a fora.
El Sr. Costa diu que això és veritat, però les portes no poden envair tota la
vorera. Hem consultat al Col·legi oficial d’arquitectes –diu- i ens ho han
confirmat. Si les portes ocupen tota la vorera i hi ha un cotxe aparcat al davant,
la gent no pot sortir pels costats (perquè les portes no obren més), ni pel davant
(perquè el cotxe ho impedeix).
Intervé la Sra. Vinyets i diu que el grup municipal de la CUP ja ha dit moltes
vegades que, a part de resoldre la problemàtica concreta de “Quatre”, cal
treballar per un model d’oci alternatiu i de qualitat a Sant Celoni. Per això, -diu-
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hem emplaçat als dos partits polítics majoritaris a asseure’ns per parlar d’aquest
nou model d’oci, que pot anar més enllà de les discoteques. Està clar, però, que
hem de donar una resposta global a les demandes dels joves de Sant Celoni en
aquest sentit. Hem d’encarar aquest debat, malgrat que no sabem quan serà
això... Cal recordar que en la comissió de treball encarregada de la modificació
del Reglament orgànic municipal el més calent està a l’aigüera...
Intervé de nou el Sr. alcalde per puntualitzar que abans la discoteca tancava a
les 3.00 h. Després l’horari es va ampliar fins a les 5.00 h, i a partir de 2002 es
van autoritzar ampliacions puntuals fins a les 6.00 h en ocasions festives
especials.

~~~~~~~~~~
Després d’aquestes intervencions, i atès que ningú més vol fer ús de la paraula,
es dóna inici a la sessió del Ple.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES DUES SESSIONS
ANTERIORS.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular alguna
observació a les actes dels Plens municipals de 21 de desembre de 2009 i 12 de
febrer de 2010, l’esborrany de les quals 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 les referides actes.
2. RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, D’UN RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT
CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE TÈCNIC DE
CONSTRUCCIÓ D’UN PONT SOBRE EL RIU TORDERA A LA BATLLÒRIA.
El Sr. alcalde explica que en el darrer Ple municipal es va aprovar definitivament
el projecte tècnic de construcció d’un pont sobre el riu Tordera a la Batllòria.
Contra aquest acord –diu- s’ha rebut a l’Ajuntament un recurs de reposició per
part de la propietària d’un terreny que haurà de ser ocupat temporalment amb
motiu de la construcció del pont. D’acord amb l’informe tècnic que figura a
l’expedient, i que tothom ha pogut veure, es proposa la desestimació del recurs
interposat.
Després d’aquesta intervenció i atès que
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de 21 de desembre de 2009 va
acordar, resumidament, (i) corregir d’ofici la relació de béns i drets afectats
formulada inicialment, ateses les raons que allà s’exposen, i aprovar-la
definitivament en els termes que consten al document annex de l’acord; (ii)
estimar en part les al·legacions presentades per Roser López Fugarolas, en el
sentit de modificar la ubicació de l’ocupació temporal prevista a la finca número
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2 als efectes de generar el menor perjudici, desestimant-la en la resta de punts;
(iii) aprovar definitivament el projecte d’execució del pont sobre el riu la Tordera
a la Batllòria; (iv) declarar la utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i
drets que apareixen identificats a l’annex de l’acord; comunicar als propietaris i
titulars dels béns i drets que s’expropien que durant els següents quinze dies
hàbils s’obre el període per assolir un mutu acord; (v) disposar l’inici de
l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que s’expropien en el supòsit
en què no s’arribi a l’acord esmentat anteriorment; (vi) disposar la publicació
dels acords; (vii) autoritzar l'alcalde tant àmpliament com calgui en dret per
impulsar i resoldre el procediment d'expropiació forçosa.
L’anunci d’aprovació definitiva del projecte es va publicar en el diari El Periódico
del dia 29 de desembre de 2009, en el Butlletí Oficial de la Província número 312
de 30 de desembre de 2009 i en el Diari Oficial de la Generalitat número 5544
de 13 de gener de 2010. Aquest acord també va estar notificat a Rosario
Fugarolas Casas, Roser López Fugarolas i Anna M. López Fugarolas com a
propietàries i titulars de béns i drets.
Tots aquests acords del Ple de 21 de desembre de 2009 van quedar supeditats a
la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la Modificació
puntual del Pla general d’ordenació relativa al pont sobre el riu Tordera, al nucli
de la Batllòria, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona en sessió de 17 de desembre de 2009.
L’esmentada publicació ha tingut lloc al DOGC número 5560 de 4 de febrer de
2010, assolint a partir d’aquesta data plena eficàcia l’acord plenari de 21 de
desembre de 2009.
En data 15 de gener de 2010 Roser Lopez Fugarolas va presentar un recurs de
reposició contra l’acord abans referit, per considerar-lo contrari a dret i lesiu i
perjudicial pels seus drets, entenent que l’Ajuntament s’està atribuint el domini
públic de terrenys de la seva propietat. Al recurs hi adjunta un plànol cadastral,
un foto-plànol i la transcripció del plànol cadastral al plànol del projecte. A la
vegada a l’escrit manifesta que no renuncia a assolir un mutu acord amb
l’Ajuntament, per acabar demanant que s’estimi el recurs i es reconegui que els
terrenys són de la seva propietat, tal i com constava a l’acord d’aprovació inicial
del projecte.
La tècnica municipal d’administració general ha emès informe on indica envers al
recurs de reposició presentat per Roser López Fugarolas que la recurrent no
aporta els títols de propietat i que els plànols que adjunta, on grafia amb
retolador la seva propietat, fins i tot i inclou part del cobert, avui en desús, que
s’havia destinat a vestidors del camp de futbol de la Batllòria.
Segons la mateixa tècnica tant el camp de futbol com el camí públic que el
voreja van ser adquirits per l’Ajuntament de Sant Celoni mitjançant escriptura
pública de segregació de finques i cessió unilateral atorgada per INACSA a favor
de l’Ajuntament de Sant Celoni, autoritzada pel Notari José Bauza Corchs el dia
22 d’octubre de 1997, número 4253 del seu protocol, i degudament inscrita al
Registre de la Propietat, que el document públic incorpora un plànol on és
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perfectament constatable que aquests terrenys són municipals i que, a més, en
el cadastre d’urbana datat de 1997 també és fàcilment comprovable que el camí
descrit anteriorment, paral·lel al camp de futbol, constava com a zona de domini
públic, no inclòs en cap terreny privat, i indica que ambdós documents consten a
l’expedient administratiu, com a documentació adjunta a l’informe tècnic de 17
de desembre de 2009.
També consta en el seu informe que en la documentació gràfica ja esmentada
adjuntada al recurs, grafiada la seva finca en retolador, també s’hi inclou com a
propietat privada el camí que transcorre paral·lel a la Tordera, que separa les
parcel·les 10 i 106 del polígon 33 del cadastre de rústica, però que, tant al
cadastre de rústica de 1954, com el “vol aeri dels americans”, de 1956, es pot
comprovar que aquest camí ha estat sempre de domini públic (igual que el camí
colindant al camp de futbol, abans referit) i que tota aquesta documentació
consta a l’expedient administratiu, adjunta a l’informe tècnic de 17 de desembre
de 2009.
Finalment, la tècnica municipal indica que consultat el Registre de la Propietat,
tampoc consta com a propietat de la recurrent els camins esmentats; de la
parcel·la 10 del polígon 33 del cadastre de rústica (registral 1827) consta una
segregació d’una porció de 220 m2 arrel d’una expropiació a favor de Compañia
Logística de Hidrocarburos CLH SA, per la instal·lació en superfície d’una vàlvula
MVPLGE 0810 de l’Oleoducte “Tarragona-Barcelona-Girona”; aquesta porció
segregada passa a constituir una finca registral independent, inscrita al Registre
de la Propietat de Sant Celoni al tom 1975, llibre 302, foli 55, finca registral
número 13.813. A la nota marginal d’aquesta finca hi consta que el Registre va
arxivar un plànol amb el número 157 de desembre de 2007 i que, obtingut el
referit plànol, es pot comprovar que l’espai objecte d’expropiació es situa a
l’extrem sud-oest de la parcel·la 10 del polígon 33 i llinda amb dos camins, que
coincideixen amb les zones que el projecte constructiu del pont per error anava a
expropiar, i que la recurrent considera de propietat privada.
A criteri dels tècnics municipals, l’error del projecte i de l’aprovació inicial ha
ocorregut arrel de la superposició dels cadastres de rústica i d’urbana en aquest
punt, ja que hi ha hagut un solapament de les finques rústiques privades per
sobre de camins municipals, i així pot observar-se, per exemple, en el document
número 13 que s’adjunta a l’informe tècnic de 17 de desembre de 2009, obrant
a l’expedient.
Pels motius exposats, la tècnica d’administració general municipal proposa
desestimar íntegrament el recurs presentat.
Atès l’article 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis és competència del Ple
l’aprovació dels projectes d’obres que comportin expropiació.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
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1. Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat Roser López
Fugarolas contra l’acord del Ple de 21 de desembre de 2009 d’aprovació
definitiva del projecte d’execució d’un pont sobre el riu la Tordera a la Batllòria.
2. Notificar aquest acord a tots els propietaris i titulars de béns i drets objecte
d’expropiació, amb expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.
3. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE
LES OBRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS CARRERS SANT FERMÍ I SANT
ISIDRE.
El Sr. alcalde explica que des dels Serveis Tècnics municipals s’ha redactat el
projecte de reforma de l’enllumenat públic dels carrers Sant Fermí i Sant Isidre,
que té un pressupost de 33.316,99 €. Tal i com vam acordar els tres grups
municipals –diu- respecte de la imposició de contribucions especials, els veïns
assumiran el 50% del cost dels treballs i l’Ajuntament n’assumirà el 50%
restant. L’import que han de pagar els veïns s’ha repartit en funció de la longitud
de façana i del volum edificable de les finques. Ja s’ha fet una reunió explicativa
amb els propietaris de les finques d’aquests dos carrers.
El Sr. Castaño i la Sra. Vinyets indiquen que votaran a favor de la proposta.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Per resolució de l’Alcaldia de data 12 de gener de 2010 s’ha aprovat inicialment el
projecte tècnic d’instal·lació i ampliació d’enllumenat públic dels carrers Sant
Fermí i Sant Isidre d’aquesta vila, redactat per l’Àrea municipal d’Entorn, el
pressupost del qual ascendeix a la quantitat de 33.316,99 €, IVA inclòs.
Es considera necessari procedir a l’execució dels treballs que contempla aquest
projecte tècnic, atès que l’actual enllumenat públic dels carrers Sant Fermí i Sant
Isidre és insuficient per poder donar un bon servei.
La realització dels treballs beneficiarà especialment una sèrie de persones que
obtindran un especial avantatge i un augment de valor en els seus béns, per la
qual cosa procedeix recórrer a la imposició de contribucions especials, a fi de
rescatar part d'aquest benefici i permetre així la realització dels treballs projectats.
Per això, malgrat que les contribucions especials són un tribut voluntari, es
considera procedent la seva imposició, motivada perquè a Sant Celoni des de
sempre s’ha recorregut a aquesta forma de finançament en totes les obres que
es realitzen i que són susceptibles de configurar el seu fet imposable. D’altra
banda, s’estima just que les persones que es veuran especialment beneficiades
per l’actuació contribueixin al seu finançament.
D’acord amb els criteris acordats pels tres grups polítics municipals en la
distribució de costos entre l’Administració i els contribuents a l’hora d’imposar
contribucions especials, i per tractar-se d’unes obres d’enllumenat que es
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realitzen a iniciativa municipal, anirà a càrrec de l’Ajuntament el 50% del
pressupost del projecte.
En el repartiment de les contribucions especials i d’acord novament amb els
criteris acordats pels tres grups municipals, s’aplicaran els metres lineals de
façana i el volum edificable, ambdós de manera conjunta i al 50%.
Vistos els informes que obren a l’expedient, a proposta de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el
Ple municipal ACORDA:
1. Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per l'execució de les
obres definides al projecte tècnic d’instal·lació i ampliació d’enllumenat públic dels
carrers Sant Fermí i Sant Isidre d’aquesta vila, redactat per l’Àrea d’Entorn.
2. Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució de les referides obres d’enllumenat, d'acord amb els següents
paràmetres d'aplicació:
a) Total cost previst de les obres (segons projecte) .......................... 33.316,99 €
b) Cost suportat per l'Administració (deduïda la subvenció) ............... 33.316,99 €
c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà del 50% de l’import que es
finança mitjançant contribucions especials, és a dir, 16.658,50 €, que constituirà
la base del tribut imposable.
d) Els criteris de repartiment que s’aplicaran sobre la quantitat esmentada són:
50% metres lineals de façana
50% metres cúbics de volum edificable
3. Advertir que els costos anteriorment expressats tenen caràcter de mera
previsió i que en base a allò preceptuat a la Llei d'hisendes locals poden patir
variacions a l'alça o baixa en funció del cost efectiu de les obres i serveis.
4. Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions especials les persones
físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general
tributària especialment beneficiades per la realització de les obres, tenint aquesta
consideració de persones especialment beneficiades els propietaris dels béns
immobles afectats per l'execució del projecte; subjectes passius que es relacionen
a continuació, juntament amb les seves quotes provisionals:

ENLLUMENAT DELS CARRERS SANT FERMÍ I SANT ISIDRE
Pressupost d’execució
Benefici industrial i despeses generals 19%
Suma
IVA 16%
COST TOTAL

24.135,75
4.585,79
28.721,54
4.595,45
33.316,99

Ajuntament 50%

16.658,50
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Veïns 50%

16.658,50

Façana 50%
Edificable 50%

8.329,25
8.329,25

Coeficient
participació
%

Solar
m2

Façana
m

Edificable
PGOU
m3

Cost
€

Carrer

Núm.

Propietari

Sant Fermi

1-3-5

Clopés Coll, Maria

100,00

1.885,00

102,11

6.220,50

5.213,88

100,00
100,00

1.002,00
597,00

23,91
23,62

3.306,60
1.970,10

1.935,20
1.411,17

Sant Fermi

2

Auledas Busquets, Montserrat
Comunitat de propietaris

Sant Fermi

4

Sabaté Polo, Jose Antonio

50,00

Iglesias Terrats, M Lluïsa

50,00

Sant Isidre
Sant Isidre
Sant Isidre

4
6
8

Sant Isidre

10

Sant Fermi

Sant Fermi

10

s/n

705,58
705,58

Serra Armangué, José Maria
Park, Myung Ho
Arconpel SA

100,00
100,00
100,00

493,00
343,00
189,00

43,48
16,55
8,60

1.626,90
1.131,90
623,70

1.825,58
892,82
477,66

Arconpel SA

100,00

560,00

20,92

1.848,00

1.289,67

Comunitat de propietaris

100,00

802,98

47,20

3.854,30

2.788,07

Miralpeix Icart / Monclus Mateu

33,87

Hernández González, Julián

16,13

449,72

Hernández González, Julián

50,00

1.394,04

Viura Ginesta, Josep

TOTAL

944,32

329,91

16,06

989,73

824,43

6.201,89

302,45

21.571,73

16.658,50

5. Facultar la Junta de Govern Local per a la efectivitat i execució del present
acord i en especial per a que pugui subsanar qualsevol error que es detecti i, a
resultes dels mateixos adaptar, si s'escau, la relació de contribuents, els
coeficients i les quotes provisionals aprovades d’acord amb dites contingències,
efectuar les liquidacions que corresponguin, resoldre el seu fraccionament i fixar
les quotes definitives en funció de les mateixes i del cost definitiu de les obres.
6. Remetre's, en allò que no estigui previst en aquest acord i en aplicació de
l'article 34.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les d’hisendes locals i a l'Ordenança general de contribucions
especials vigent al municipi de Sant Celoni.
7. Acordar l'exigència per avançat del pagament de les contribucions especials en
funció del cost previst, en base a l'article 33.2 del Text refós de la Llei reguladora
de les d’hisendes locals.
8. Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta dies mitjançant
edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels de major
difusió de la província i al tauler d'anuncis de la corporació.
9. Declarar que, en cas de no formulació de reclamacions en el període
d'informació pública, l'acord esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.
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10. Advertir els propietaris afectats que podran constituir l'Associació
Administrativa de Contribuents en els termes i als efectes d'allò que disposen els
articles 36 i 37 del Text refós de la Llei reguladora de les d’hisendes locals.
4. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA, EN QUAN A LA
QUALIFICACIÓ D’UN ESPAI LLIURE EN EL NUCLI DE LA BATLLÒRIA.
El Sr. alcalde explica que en el Ple de 21 de desembre de 2009 es va aprovar
inicialment la verificació del text refós d’aquesta modificació puntual del
planejament urbanístic. Durant el període d’exposició pública de l’expedient no
s’ha rebut cap al·legació en contra, per la qual cosa avui es porta novament al
Ple per a la seva aprovació provisional.
Després d’aquesta intervenció i atès que
Per a la construcció d’un pavelló poliesportiu a la Batllòria integrat a les
instal·lacions del centre escolar CEIP Montnegre es va redactar la modificació
puntual del pla parcial del sector P-7 La Plana de la Batllòria per reservar el sòl
suficient per permetre la construcció d’aquest equipament amb una situació de
proximitat respecte del recinte escolar.
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 21 de desembre de 2009 va acordar
verificar el text refós de la modificació puntual del pla parcial del sector P-7 La
Plana de la Batllòria, que incorpora les prescripcions de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de 18 de juny de 2009, acordant obrir una nova
informació pública i sol·licitar de forma simultània l’emissió d’informes als
organismes afectats.
Una de les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme consistia en
reconsiderar la ubicació dels espais lliures i es recomanava la tramitació d’una
modificació puntual del Pla general per resituar els espais lliures.
La modificació puntual del Pla general d’ordenació en quant a un ajust
d’equipaments i espais lliures a la Batllòria, redactada per donar compliment a
les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 18 de juny de 2009,
va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 21 de desembre
de 2009.
L’expedient ha estat exposat al públic durant el període d’un mes, prèvia
publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al diari
L’actualitat del Baix Montseny de 24 de desembre 2009, al Butlletí Oficial de la
Província número 312 de 30 de desembre de 2009 i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 5542 d’11 de gener de 2010.
Durant el termini d’exposició pública s’ha notificat als Ajuntaments dels municipis
limítrofes amb el municipi de Sant Celoni.
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A l’expedient consta certificat de Secretaria conforme no s’ha presentat en
aquest Ajuntament cap mena d’al·legació ni reclamació a l’expedient.
Arrel de l’aprovació inicial de la modificació es va sol·licitar informe preceptiu del
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
El dia 12 de febrer de 2009 van tenir entrada dos informes del Departament de
Medi Ambient i Habitatge referents a la modificació puntual del Pla general
esmentada i al text refós de la modificació puntual del pla parcial P-7 La Plana de
la Batllòria, en els quals es considera viable l’aprovació d’aquests dos documents
amb el benentès que caldrà donar compliment a la normativa ambiental vigent.
L’article 83.9 del Decret Legislatiu 1/2005 admet la tramitació simultània de
figures de planejament urbanístic, condicionant l’executivitat de cadascuna a la
de l’instrument superior.
D’acord amb l’article 100 del Decret Legislatiu 1/2005, les diverses figures de
planejament urbanístic l’aprovació definitiva de les quals correspon a
l’Administració de la Generalitat són executives a partir de la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva i de
les normes urbanístiques corresponents.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació de
Sant Celoni, promoguda per l’Ajuntament, relativa a un ajust d’equipaments i
espais lliures a la Batllòria.
2. Trametre còpia de l’expedient i de la modificació puntual del Pla general
d’ordenació municipal, relativa a un ajust d’equipaments i espais lliures a la
Batllòria a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ D’UN NOU MEMBRE
AL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA, A TÍTOL INDIVIDUAL.
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.
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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
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 data 20 de gener de 2010 la Sra. Raquel Marmolejo Moron ha sol·licitat poder
formar part del Consell de Poble de la Batllòria a títol individual i poder-se
integrar en alguna de les diferents comissions de treball.
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En atenció a aquesta sol·licitud, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar la incorporació de la Sra. Raquel Marmolejo Moron al Consell de Poble
de la Batllòria, a títol individual.
2. Notificar aquest acord a la interessada, per al seu coneixement i als oportuns
efectes, amb expressió dels recursos a què tingui dret.
6. PRENDRE CONEIXEMENT, SI S’ESCAU, D’UN ACORD DEL CONSELL DE
POBLE DE LA BATLLÒRIA REFERENT A LA MILLORA DE L’ESPAI SITUAT
ENTRE ELS CARRERS BREDA I MAJOR DE LA BATLLÒRIA.
El Sr. alcalde explica que el Consell de Poble de la Batllòria va aprovar, en sessió
del seu Consell Plenari, que es donés compte en el Ple de l’Ajuntament d’un
acord en relació a l’arranjament de l’espai públic situat entre els carrers Breda i
Major de la Batllòria. A continuació llegeix els tres punts que constitueixen la
part dispositiva d’aquest acord.
Val a dir –continua el Sr. alcalde- que l’arranjament d’aquest espai (que ja
estava previst) es va decidir posposar fins i tant no acabessin les obres de
l’edifici de la Unió Batllorienca, perquè aquestes obres podrien malmetre
l’arranjament que es fes d’aquests espai públic, atesa la seva proximitat. En
diverses reunions amb els veïns, tècnics municipals i el regidor Sr. Bueno ja es
va acordar que es faria així.
Després d’aquesta intervenció i atès que
La Comissió Permanent del Consell de Poble de la Batllòria, en sessió de 2 de
desembre de 2009, va prendre un acord en relació a la millora de l’espai situat
entre els carrers Breda i Major de la Batllòria.
El Consell Plenari del Consell de Poble de la Batllòria, en sessió de 13 de gener
de 2010, va acordar que es doni compte del referit acord al Ple de l’Ajuntament
de Sant Celoni en la primera sessió que celebri, en aplicació d’allò que estableix
l’article 7 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria, segons el
qual una de les competències del Consell Plenari és proposar al Ple municipal la
inclusió dels assumptes que consideri convenients.
Per això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, el Ple
municipal PREN CONEIXEMENT de l’acord adoptat pel Consell de Poble de la
Batllòria, en sessió plenària de 13 de gener de 2010, i que diu:
DONAR COMPTE AL PROPER PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI DE
L’ACORD ADOPTAT EN LA COMISSIÓ PERMANENT DE 2 DE DESEMBRE DE
2009 AMB ELS VEÏNS I VEÏNES DEL CARRER BREDA DE LA BATLLÒRIA
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Atès que s’ha fet la urbanització del carrer Breda, però que encara queda
per acabar la millora de l’espai públic comprès entre el carrer Breda i el
carrer Major, a l’alçada de l’església (placeta davant de l’església).
Atès que amb els veïns del carrer afectats per la urbanització es va
consensuar el compromís de la millora d’aquest espai.
Atès que en el seu moment, en un acord de Ple de 18 de juny de 2009,
relatiu a una modificació de crèdit per a inversions, es va aprovar la
dotació de 20.000 € per a aquesta millora.
Atès que han passat més de 6 mesos i encara la millora no s’ha fet.
Ateses les reunions que s’han fet últimament entre el president del Consell
de Poble, Sr. Manel Bueno, i veïns del carrer amb tècnics i el regidor de
l’Àrea municipal d’Entorni, Sr Marià Perapoch, en les que s’ha informat que,
degut a les properes obres de la Unió Batllorienca, és necessitarà una part
de l’espai de la placeta citada per infraestructures de la mateixa obra, i des
del Consistori es creu oportú que les millores de l’espai citat es facin un cop
realitzat l’equipament de la Unió Batllorienca.
En la reunió del Consell de Poble de la Batllòria de 2 de desembre de 2009
es va aprovar un acord entre el Consell de Poble i els veïns del carrer
Breda, consistent en instar i demanar a l’Ajuntament el següent:
1. Que el compromís de millora de l’espai citat (placeta davant de
l’església) sigui ferm.
2. El compromís de l’Ajuntament de millorar aquest espai el més aviat
possible, tal com s’havia acordat en el seu moment, un cop finalitzades les
obres de la Unió Batllorienca, o un cop no sigui necessari l’espai citat per a
la realització de les obres de l’equipament.
3. La revisió i concreció dels acabaments en la millora de l’espai citat.
El plenari del Consell de Poble de la Batllòria, per la potestat que li atorga
el Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria d’incorporar punts
al Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, demana la inclusió de donar compte
d’aquest acord com a punt en l’ordre del dia del proper Ple municipal.
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ
LOCAL D’ERC PER A L’APLICACIÓ DELS AVANTATGES FISCALS, EN
L’ÀMBIT MUNICIPAL, A QUÈ DÓNA ACCÉS EL NOU TÍTOL DE FAMÍLIA
MONOPARENTAL.
Intervé el Sr. alcalde i diu que avui, entre el públic de la sala, no hi és present el
Sr. Rubiralta, el qual habitualment pren la paraula a l’inici de la sessió i explica el
contingut de les mocions presentades per la Secció Local d’ERC. De fet –diu-,
avui li he enviat un correu (que també he enviat als altres dos grups municipals)
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suggerint una modificació dels acords que es proposen en aquesta moció. La
proposta que fem des de l’equip de govern -diu- és que els diversos acords que
conformen la part dispositiva de la moció és concentrin en un únic acord, més
genèric. Això ens donarà temps per estudiar amb més tranquil·litat la possibilitat
d’incorporar bonificacions sobre determinats impostos i taxes per a les famílies
monoparentals, sempre d’acord amb allò que la llei ens permeti fer.
Intervé el Sr. Castaño i manifesta que el grup municipal del PSC està d’acord
amb la modificació proposada pel Sr. alcalde. Amb l’aprovació de la Llei 18/2003,
de 4 de juliol, de suport a les famílies -diu-, una part de les famílies
monoparentals de Catalunya han pogut rebre ajuts pels seus fills. Em sembla
que actualment són 6.000 i escaig les famílies monoparentals que reben aquest
suport. Estem d’acord amb el plantejament que es proposa des de l’Alcaldia
d’estudiar la possibilitat d’establir bonificacions en les taxes i els impostos
municipals per a les famílies monoparentals. Cal aclarir, però, que la llei
distingeix dues categories dins d’aquest tipus de famílies i s’haurà d’aclarir si les
bonificacions s’apliquen a totes dues i en quin percentatge.
Intervé la Sra. Vinyets i diu que el grup municipal de la CUP felicita la Secció
Local d’ERC per la presentació d’aquesta moció, ja que la seva aprovació podria
tenir una incidència directa sobre el benestar dels veïns i veïnes.
El Sr. alcalde diu que el Sr. Rubiralta probablement estigui escoltant el Ple a
través de la ràdio municipal.
Malgrat aquesta felicitació –diu la Sra. Vinyets- els regidors de la CUP ens
haguéssim abstingut en la votació perquè trobem a faltar en la proposta que es
tingui en consideració la renda de les persones a l’hora d’establir bonificacions a
les famílies monoparentals. Sense això la Infanta Elena, per exemple, podria
resultar bonificada. Creiem que s’ha d’ajudar les famílies monoparentals, però
sempre aplicant la renda com a criteri. Atès que l’esmena que proposa l’equip de
govern tampoc no conté aquesta menció a la renda, ens abstindrem en la
votació.
El Sr. alcalde puntualitza que l’esmena que introdueix l’equip de govern
(“Estudiar, en el marc de les Ordenances fiscals dels pròxims anys, la
incorporació de bonificacions en els impostos, taxes i preus públics municipals,
destinades a les famílies monoparentals”) pretén ser el més oberta possible,
precisament, per permetre incorporar tots els criteris addicionals que es
consideri oportú, com en el seu moment es va fer per a les famílies nombroses.
El Sr. Castaño indica que es tractava de buscar un redactat que permetés posar
sobre la taula totes les qüestions, inclosa la renda familiar.
La Sra. Vinyets diu que, fetes aquestes precisions, i atès que es tindrà en
compte el criteri de la renda a l’hora d’establir bonificacions per a les famílies
monoparentals, el grup municipal de la CUP votarà a favor de la proposta, amb
l’esmena introduïda per l’equip de govern.
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Pren la paraula la Sra. Costa i explica que en les ajudes que es presten a les
famílies des dels serveis socials municipals per a llibres, menjador escolar, casal
d’estiu, productes bàsics, urgència social, etc. (el que s’anomena Serveis
específics d’atenció a les famílies) existeix una equiparació entre les famílies
monoparentals i les famílies nombroses. Primer es valora cada cas en funció de
la renda mínima d’inserció i, posteriorment, s’apliquen els anomenats agregats
positius (que són d’un 10% tant si es tracta d’una família monoparental com
d’una família nombrosa). És a dir, que en les ajudes socials que atorga
l’Ajuntament ja es contempla aquest criteri.
Després d’aquestes intervencions i a la vista dels posicionaments manifestats
pels tres grups polítics, la moció presentada per la Secció Local d’ERC queda
esmenada com s’indica a continuació, i resulta aprovada tal i com s’expressa:
ESMENA A LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ LOCAL D’ERC PER A
L’APLICACIÓ DELS AVANTATGES FISCALS, EN L’ÀMBIT MUNICIPAL, A
QUÈ DÓNA ACCÉS EL NOU TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL.
Les polítiques familiars són un element fonamental en les polítiques públiques,
en tant que es dota d’instruments col·lectius a les ciutadanes i els ciutadans per
tal de millorar la seva qualitat de vida. La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport
a les famílies, recull aquesta necessitat de reforçament de la família com a
estructura bàsica.
D’altra banda, a la nostra societat no hi ha un sol model de família. La diversitat
de tipologies familiars és una realitat evident que s’ha de tenir en compte a
l’hora de desenvolupar les polítiques públiques de suport. En aquest sentit, el
Govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsat un Decret de
desenvolupament de la Llei de suport a les famílies en la que es crea un títol
específic per a les famílies monoparentals que equipara els drets amb les
famílies nombroses.
A partir de que la Llei 18/2003 estableix, de forma àmplia, com a família
monoparental “una família amb infants menors que hi conviuen i que depenen
econòmicament d’una sola persona”, el decret defineix de forma molt més
concreta les diferents formes de convivència monoparental que seran
reconegudes:
- Aquella en què el pare o la mare, amb fills o filles menors, conviu alhora amb
una altra persona o persones amb cap de les quals té un vincle matrimonial ni
hi forma una unió estable de parella.
- Aquella constituïda per una persona vídua o en situació equiparada, amb fills o
filles menors, que en depenguin econòmicament, sense que a aquest efecte es
tingui en compte la percepció de pensions de viduïtat i/o orfenesa.
- Aquella en què la persona progenitora que té la guarda dels fills o filles no
percep pensió per aliments o si la percep, és inferior a la meitat de l'import de
l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya mensual per cada fill o filla.
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- Aquella en la qual la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha patit
violència de gènere per part de l’altra persona progenitora o convivent.
- Aquella en què la persona progenitora amb fills o filles ha estat abandonada
per l’altra persona progenitora o convivent.
- Aquella en la qual una de les persones progenitores convivents hagi estat
durant un període igual o superior a un any en situació d’empresonament,
d’hospitalització o altres causes similars.
La creació d’aquest títol és una iniciativa pionera a Europa i equipara els drets
de famílies monoparentals i nombroses. És per això que la Secció Local d’ERC
creu convenient la implicació municipal en aquest reconeixement, així com
seguir treballant per tal que les famílies nombroses tinguin accés a més
avantatges dels que ja té reconeguts al municipi.
Ara mateix el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha impartit
instruccions en la normativa d'inscripció de l'alumnat dels centres escolars per
tal que les famílies monoparentals s'equiparin a les nombroses a l'hora de fixar
els punts que permeten l'accés a una plaça escolar.
En aquest sentit, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
Estudiar, en el marc de les Ordenances fiscals dels pròxims anys, la incorporació
de bonificacions en els impostos, taxes i preus públics municipals, destinades a
les famílies monoparentals.
8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ
LOCAL D’ERC PER LA DIVERSITAT SEXUAL.
Pren la paraula la Sra. Costa i diu que els tres grups municipals han estat parlant
del contingut d’aquesta moció i, en principi, han arribat a un acord. Abans
voldria recordar, però que Catalunya va ser la primera comunitat autònoma de
l’Estat espanyol (i una de les primeres d’Europa) en regularitzar la situació de les
parelles de fet, l’any 1998 i de la mà de la Consellera de Justícia d’aquell
moment, Sra. Núria de Gispert. Actualment -diu- en el si de CiU continuem
treballant en aquest tema a través d’una comissió sectorial concreta (“Convert
gays”) i per mitjà de l’entitat Dones joves nacionalistes per la igualtat. Pel que fa
a l’Ajuntament, es fan diverses accions en el marc del Pla municipal d’igualtat,
així com també continuadament es fan tallers de coeducació a les escoles, per a
la no discriminació per l’orientació sexual.
El passat mes d’octubre de 2009 –continua la Sra. Costa- la Secció Local d’ERC
va presentar una moció al Ple municipal per a que Sant Celoni es declarés
“municipi gay friendly”. En aquell moment els tres grups municipals vam valorar
que una declaració d’aquest tipus seria més una etiqueta turística o una marca
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comercial, que una veritable acció amb contingut per ajudar a millorar el
municipi i, per això, la moció es va deixar sobre la taula.
Pel que fa a la moció sobre la diversitat sexual que la Secció Local d’ERC
presenta avui al Ple, voldríem proposar algunes esmenes al contingut de la part
dispositiva per tal que no tingui un caràcter tan propagandístic, però sense que
la moció perdi el seu sentit.
Així, proposem suprimir el segon dels acords proposats per ERC (que planteja
l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni al manifest “Per què no?” impulsat pel
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per lluitar
contra la discriminació sexual) perquè pensem que es tracta d’una campanya
sense continguts, ni recursos, ni accions associades.
Respecte del tercer dels acords de la moció presentada per ERC, nosaltres
proposem afegir la següent frase: “En definitiva, que es planifiquin i s’impulsin
actuacions que permetin reflexionar i treballar a favor de la igualtat de les
persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, amb la col·laboració i els
recursos necessaris que ofereixi el programa per al col·lectiu gai, lesbià i
transsexual del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya.”
Pel que fa el quart dels acords proposats (“Penjar al balcó de l’Ajuntament la
bandera de l’arc de Sant Martí cada 28 de juny, dia de l’alliberament del
col·lectiu LGBT”), considerem que cada dia és el dia internacional d’alguna causa
i, si ho volguéssim commemorar tot, no donaríem a l’abast... Entenem que si no
es fan accions associades, el fet de penjar una bandera al balcó es converteix en
un simple acte propagandístic. Per això, proposem substituir el redactat per una
altre que digui: “Commemorar el dia de l’alliberament lesbià, gai, bisexual i
transsexual (28 de juny) amb accions públiques que visualitzin que el municipi
és respectuós amb la diversitat sexual, i accions de coeducació i prevenció per
avançar en la lluita de la igualtat d’oportunitats i la llibertat.”
El Sr. Arenas diu que el grup municipal del PSC està d’acord amb les
modificacions proposades per l’equip de govern en la moció presentada per la
Secció Local d’ERC. Per tant -diu-, hi votarem a favor. Volem dir, però, que al
nostre municipi no s’ha generat mai cap conflicte amb el tema dels gais i les
lesbianes. Ja fa alguns anys que es celebren matrimonis civils entre persones del
mateix sexe, amb total i absoluta normalitat. Ens sembla perfecte que es
commemori el dia internacional de l’alliberament lesbià, gai, bisexual i
transsexual, però creiem que la millor forma de conscienciació en aquest tema
és la normalitat.
La Sra. Vinyets diu que els regidors de la CUP també votaran a favor de la
moció, amb les esmenes que s’han proposat. Creiem –diu- que cal treballar per
la llibertat de les persones, sigui quina sigui la seva opció sexual. I això
requereix un esforç més profund que una simple marca comercial.
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Després d’aquestes intervencions i a la vista dels posicionaments manifestats
pels tres grups polítics, la moció presentada per la Secció Local d’ERC queda
esmenada com s’indica a continuació, i resulta aprovada tal i com s’expressa:
ESMENA A LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ LOCAL D’ERC PER LA
DIVERSITAT SEXUAL
Catalunya és capdavantera en la defensa dels drets de totes les persones i un
referent internacional en la normalització del col·lectiu de lesbianes, gais,
bisexuals i transsexuals (LGTB). En els darrers anys, el Govern català ha aplicat
mesures de reconeixement de drets i en contra de la discriminació. En aquest
sentit, la campanya “Per què no?” del Departament d’Acció Social i Ciutadania,
continua amb l’impuls de polítiques de generin igualtat plena de les ciutadanes i
ciutadans, independentment de la seva orientació sexual.
Malauradament, encara avui dia l’homosexualitat es condemna amb pena de
mort en 11 països, mentre que en 87 més es mantenen les penes de presó i la
violència física. A més, tot i que en molts països com el nostre hi ha legislacions
que protegeixen el col·lectiu LGBT, persisteix una fòbia social en sectors
minoritaris que es manifesta amb discriminacions, i encara no s’ha arribat a una
situació d’igualtat de les diferents orientacions afectives en àmbits públics com
els mitjans de comunicació. Creiem que l’Administració pública, i també la
municipal, ha de contribuir a normalitzar aquest col·lectiu en la mesura que li
sigui possible.
Per això, a proposta de la Secció Local d’ERC i amb les esmenes introduïdes pel
grup municipal de CiU, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Manifestar el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en
igualtat de drets, en llibertat i en la diversitat afectiva, i declarar Sant Celoni i la
Batllòria municipi respectuós amb la diversitat sexual.
2. Introduir actuacions de millora dins l’Ajuntament de Sant Celoni a favor de la
diversitat sexual, com ara fer accions formatives o sensibilitzadores per a
treballadors i treballadores municipals d’àmbits d’atenció a la persona, revisar la
documentació i els impresos de l’Ajuntament perquè les parelles del mateix sexe
s’hi puguin sentir reflectides amb igualtat de condicions que les parelles de sexe
diferent i activar des de la Regidoria corresponent una actuació per a joves
específica i d’altres que es considerin oportunes. En definitiva, que es planifiquin
i s’impulsin actuacions que permetin reflexionar i treballar a favor de la igualtat
de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, amb la col·laboració i
els recursos necessaris que ofereixi el programa per al col·lectiu gai, lesbià i
transsexual del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya.
3. Commemorar el dia de l’alliberament lesbià, gai, bisexual i transsexual (28 de
juny) amb accions públiques que visualitzin que el municipi és respectuós amb la
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diversitat sexual i accions de coeducació i prevenció per avançar en la lluita de la
igualtat d’oportunitats i la llibertat.
4. Trametre aquests acords als organismes públics i als serveis que l’Ajuntament
consideri convenients.
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ
LOCAL D’ERC PER INSTAR L’ESTAT ESPANYOL A CANCEL·LAR
IMMEDIATAMENT EL DEUTE EXTERN CONTRET PER HAITÍ.
El Sr. alcalde diu que li sembla que l’Estat espanyol ja ha pres la decisió de
cancel·lar el deute extern contret amb Haití. Hem decidit, però, mantenir la
moció en l’ordre del dia del Ple perquè conté altres propostes d’acord, -diu-. Si
algú vol fer algun comentari...
El Sr. Castaño diu que la Secció Local d’ERC demana que el Govern espanyol
cancel·li el deute extern d’Haití, després del terratrèmol del passat 12 de gener,
que ha ocasionat milers de morts i la destrucció de la capital i d’una part
important del país. Però, abans d’un terratrèmol tan espantós com el que s’ha
produït, Haití ja era un país amb una pobresa extrema, ofegat per les
adversitats. Tots els grups estem d’acord amb el contingut de la moció –diu-,
però cal dir que fa pocs dies, en una compareixença en el marc del Club de París,
el ministre d’afers exteriors espanyol va recordar que el juny de l’any passat el
Govern espanyol ja va anunciar la condonació del deute bilateral amb Haití, i que
s’estan finalitzant els tràmits definitius. Això es va decidir molt abans que es
produís el terratrèmol. Així mateix, el Govern espanyol ha anunciat que en una
conferència que es farà properament a Paris proposarà a tota la comunitat
internacional que, d’una manera unànime, es faci un esforç solidari per a la
condonació del deute que Haití té contret amb altres països. Per tant, si la moció
es sotmet a votació del Ple, hi votarem afirmativament, però considerem que és
ser reiteratiu amb un compromís que ja està assumit.
La Sra. Vinyets indica que el grup municipal de la CUP votarà a favor de la
moció. A més –diu-, hi voldríem afegir que, a part de condonar el deute, el que
hauria de fer l’Estat espanyol és parar de vendre armament i demanar perdó per
tots els anys d’imperialisme i colonialisme que ha vingut exercint.
La Sra. Costa diu que, de fet, aquesta és una moció que presenta l’Observatori
del deute en la globalització, entitat creada l’any 2000 per iniciativa de la Xarxa
ciutadana per l’abolició del deute extern i que des del seu inici ha rebut el suport
de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de
Catalunya. Per tant, la moció ve avalada per un organisme que realment està
fent molt bona feina a Catalunya. Nosaltres –diu- estem a favor de la moció,
però en la mateixa línia apuntada per la Sra. Vinyets volem manifestar el nostre
desacord amb la política l’Estat espanyol i de molts països del Primer Món que
estan mantenint una situació d’injustícia, amb deutes no només econòmics, sinó
també ecològics, històrics i socials, que sumat amb els sistemes polítics
totalitaris d’algunes zones del planeta, provoquen que molts països pateixin
condicions d’extrema pobresa.
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En aquest sentit, volia posar de manifest que a Sant Celoni cada primer dimarts
de mes es reuneix la Coordinadora d’Entitats Solidàries, que agrupa una dotzena
d’associacions del municipi: Creu Roja, Proide, Cor de Maria, Mans Unides,
Càritas Parroquial, Al Madaa-Horitzons, l’Agrupació de Senegalesos, Oudiodial,
Nical, Trup de Nassos, Grimm i l’Associació d’Equatorians. En una d’aquestes
reunions s’ha decidit engegar una campanya d’ajuda a Haití, conjuntament amb
la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni. Arran d’aquesta campanya es
poden trobar guardioles a totes les botigues de la vila, per recollir donacions per
ajudar els damnificats. Animo a tothom que tingui inquietuds en aquest sentit a
unir-se a la Coordinadora d’Entitats Solidàries.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El terratrèmol del passat 12 de gener de 2010 a Haití ha causat més de 150.000
morts, amb milers de desapareguts i desplaçats, i ha causat incalculables danys
materials.
Haití té contret un deute extern que ascendeix a un total de 1.885 milions de
dòlars, dels quals, el juliol de 2009 la comunitat internacional es va
comprometre a cancel·lar-ne 1.200 milions, donat que Haití havia acomplert amb
els compromisos internacionals per a la cancel·lació de bona part del seu deute.
L’Estat espanyol reclama prop de 30 milions d’euros en concepte de deute extern
i està sotmès al compromís de cancel·lació del 100% del que encara reclama.
El Club de París (que agrupa els principals països creditors del món) es va reunir
el passat 19 de gener i va emetre un comunicat en què “exhortava a tots els
creditors bilaterals d’Haití a condonar el seu deute extern, considerant les
necessitats financeres que afronta aquest país”.
Bona part d’aquest deute ha estat considerat per les organitzacions de la
societat civil d’aquests països com a un deute il·legítim, contret sovint per
governs dictadors i corruptes, com han estat els de la família Duvalier.
La campanya “Qui deu a qui?” (conformada per més de 50 organitzacions de
l’Estat espanyol) i les xarxes internacionals de deute com són JUBILEU SUD
(moviment d’oposició al deute extern integrat únicament per col·lectius de països
del sud), EURODAD (xarxa europea conformada per 59 organitzacions que
treballa per a la cancel·lació del deute a més de 18 països europeus) i el CADTM
(Comitè d’Anul·lació del Deute al Tercer Món, que treballa arreu del planeta), a
més d’incomptables organitzacions i moviments socials d’arreu del món estan
sol·licitant l'anul·lació total del deute d’Haití afectat pel terratrèmol.
Existeix un alt perill de militarització de l’ajuda internacional que està rebent
Haití, com a resposta a la catàstrofe que esta patint.
Per això, a proposta de la Secció Local d’ERC i vist el dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el
Ple municipal ACORDA:
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1. Reclamar al Govern espanyol la cancel·lació total i immediata del 100% del
deute extern que encara reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i
sense cap tipus de contraprestació, tal i com també li sol·licita la comunitat
internacional.
2. Instar al Govern espanyol a realitzar una auditoria del deute extern que
reclama a Haití per tal d’aclarir l’origen d’aquest deute, contret per governs
dictadors i corruptes, com han estat els de la família Duvalier i, en cas necessari,
prendre les accions pertinents contra les persones i/o administracions que han
originat il·legítimament el deute extern.
3. Demanar al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití siguin
donacions no reemborsables i que, en cap cas, aquestes ajudes es facin en
forma de crèdits FAD (Fons d’Ajuda al Desenvolupament), crèdits a l'exportació
lligats a la contractació de béns i serveis a empreses espanyoles amb unes
condicions per sota de les del mercat, però que acaben perjudicant encara més
els països receptors, ja que com tot crèdit va acompanyat d’interessos, aquest
fet contribueix a incrementar encara més el deute extern d’aquest països.
4. Sol·licitar al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití no siguin
militaritzades; és a dir, que s’atorguin només mitjançant les administracions
públiques civils i organitzacions i moviments de la societat civil organitzada.
5. Reclamar al Govern espanyol que, en un moment en què ostenta la
presidència de torn a la Unió Europea, insti a la comunitat internacional, ja siguin
països o institucions financeres internacionals on hi té representació (Fons
Monetari Internacional, Banc Mundial, Banc Interamericà de Desenvolupament) a
cancel·lar el 100% del deute que se li reclama a Haití, de manera immediata,
incondicional i sense cap tipus de contraprestació. De la mateixa manera, que
tota l’ajuda internacional sigui en forma de donació no reemborsable, no
condicionada i de manera no militaritzada. Especialment, sol·licitem que s’insti ja
al Fons Monetari Internacional a reconvertir el crèdit de 100 milions de dòlars al
que s’ha compromès, en una donació no reemborsable i no condicionada.
6. Traslladar el contingut de la present moció a la Secretaría General de
Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a la Dirección
General de Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda, a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament de la Secretaria d’Afers Exteriors del
Departament de la Vicepresidència, al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i a l’Observatori del Deute en la Globalització.
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP PER DEMANAR L’ABSOLUCIÓ DELS ENCAUSATS
PER DELICTE ELECTORAL AL PENEDÈS.
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Pren la paraula la Sra. Vinyets i explica que aquesta moció s’emmarca en la
campanya que s’està portant a terme per part de la CUP de Vilafranca del
Penedès, en relació a uns fets que van passar a l’abril de 2007.
La Plataforma pel Dret de Decidir –diu- va endegar la campanya Decideixo
Decidir, amb l’objectiu de recollir signatures per demanar que l'Estat espanyol
transferís al Parlament de Catalunya la competència per poder convocar
referèndums. I es va decidir aprofitar les Eleccions generals per recollir
signatures entre els votants. Seguint les directrius de la Junta Electoral de
Barcelona, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Vilafranca del Penedès van
identificar les persones responsables de les taules on es recollien signatures, tot i
que no estaven interferint en el procés electoral, ni demanaven el vot per a cap
força política.
Al cap de 2 anys, 12 persones han estat acusades per delicte electoral per
aquells fets i han rebut citacions per comparèixer davant el Jutjat. Una
d’aquestes persones és el regidor de la CUP de Vilafranca del Penedès, el Sr.
Xavier Navarro. En la moció que presentem es demana bàsicament que el Ple
municipal es solidaritzi amb els 12 encausats, i més si tenim en compte que una
condemna per delicte electoral porta implícita la inhabilitació per a l’exercici de
qualsevol càrrec públic. Entenem que d’alguna manera s’està perseguint el Sr.
Xavier Navarro per a que no es pugui tornar a presentar a unes Eleccions
municipals.
Considerem que el fet de perseguir unes persones pel sol motiu d’estar recollint
signatures (no a favor de la independència de Catalunya, sinó reclamant
simplement que el Parlament de Catalunya pugui convocar referèndums) és
d’una extrema injustícia i constitueix una arbitrarietat per part de la Justícia
espanyola. Per això, demanem que l’Ajuntament de Sant Celoni mostri el seu
suport als encausats i ho comuniqui a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de
Justícia i a la jutgessa que porta el cas.
El Sr. Arenas indica que el grup municipal del PSC votarà a favor de la moció.
El Sr. alcalde diu que el grup municipal de CiU també hi votarà a favor. Pensem
–diu- que el fet de poder decidir i opinar sobre el que un desitja per al seu país
és un acte de democràcia important. Recentment a Sant Celoni s’han fet dues
accions participatives: la consulta popular sobre l’Àrea residencial estratègica de
Can Riera de l’Aigua i la consulta popular sobre la independència de Catalunya.
Aquestes accions es van dur a terme malgrat els informes negatius del Govern
espanyol i podria ser que demà fóssim nosaltres els encausats. Crec –diu- que
cal ser-ne conscients, però no hem de deixar de ser valents a l’hora de recolzar
aquelles iniciatives que no fan sinó promoure la democràcia i la participació
ciutadana.
Després d’aquestes intervencions i atès que
L'abril de 2007 la Plataforma pel Dret de Decidir (PDD) i la Plataforma Sobirania i
Progrés (SiP) van endegar la campanya Decideixo Decidir. Aquesta campanya
pretenia recollir signatures per demanar que l'Estat espanyol transferís les
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competències al Parlament de Catalunya per tal que aquest pogués convocar
referèndums vinculants. Aquesta campanya va finalitzar el 20 de gener de 2009
amb la presentació de les 71.826 signatures que donaven suport a aquesta
iniciativa popular.
Per fer més efectiva la recollida de signatures, s’aprofitaven actes amb una alta
presència ciutadana. Amb aquesta intenció, va decidir-se d’aprofitar les eleccions
generals a les Corts Espanyoles, el 9 de març del 2008, per dur a terme una
acció de recollida massiva de signatures.
Tot i que la recollida de signatures no vulnera la llei electoral, les Juntes
electorals provincial de Barcelona i Tarragona van prohibir la recollida de
signatures, mentre la de Girona i Lleida ho van permetre sense problemes.
Tot i conèixer la prohibició de la Junta electoral de Barcelona i Tarragona,
centenars de ciutadans i ciutadanes del Principat de Catalunya i en aquest cas
del Penedès, van decidir muntar taules el mateix dia 9 de març per recollir
signatures per la campanya Decideixo Decidir, entenent que aquest era i és un
exercici democràtic i pacífic que no alterava, en cap cas, la jornada electoral.
Seguint directrius de la Junta Electoral de Barcelona, els Mossos d'esquadra i la
Policia municipal de Vilafranca van començar a buscar taules on es recollien
signatures per desmuntar-les, aprofitant aquest fet per demanar la identificació
d'algunes persones que es trobaven en aquell moment recollint signatures.
Tot i que les taules no estaven interferint en el procés electoral, ni es demanava
el vot per a cap força política, ara, quasi 2 anys després d'aquells fets, el Jutjat
número 2 de Vilafranca ha iniciat els tràmits per encausar per delicte electoral a
12 penedesencs i penedesenques que van ser identificats tant pels Mossos
d'esquadra com per la Policia municipal de Vilafranca.
Entenem que, en un temps en què es parla tant de la desafecció envers la
política, portar a judici un conjunt de persones per haver participat en una
campanya que el que pretenia era facilitar la participació dels ciutadans i
ciutadanes del Principat no és la millor manera d’engrescar la ciutadania en la
seva implicació en la política. També volem recordar que al Penedès hi ha deu
persones més encausades per delicte electoral per haver participat en una
manifestació el 19 de febrer de 2005 contra la Constitució Europea, amb els
quals volem mostrar també la solidaritat. Creiem que una democràcia
consolidada no s’aconsegueix reprimint aquells que reclamen més democràcia ni
aquells que es manifesten de manera pacífica, sinó ampliant els instruments de
participació, tal com succeeix en altres països d’arreu del món.
Davant de l'arbitrarietat, la injustícia i la desproporció d'aquests fets, a proposta
del grup municipal de la CUP i vist el dictamen de la Comissió informativa de
Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Que l'Ajuntament de Sant Celoni doni ple suport i es solidaritzi amb aquestes
12 persones encausades.
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2. Que l’Ajuntament de Sant Celoni manifesti el seu malestar per aquest fet, tant
a la Conselleria de Justícia com al seu homònim espanyol.
3. Que l’Ajuntament de Sant Celoni mostri la seva preocupació pel fet que a
hores d’ara hi hagi 22 encausats per delicte electoral a la comarca del Penedès.
4. Que l'Ajuntament de Sant Celoni demani al Jutjat número 2 de Vilafranca que,
un cop hagin declarat els imputats, arxivi el cas.
5. Que l’Ajuntament de Sant Celoni entén que en cap cas no s’hauria hagut de
recórrer a la Policia Local per censurar un exercici democràtic i pacífic per part de
la ciutadania com és la recollida de signatures.
6. Que l'Ajuntament de Sant Celoni faci arribar aquest acord al regidor imputat
del grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
11. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I
PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE
DESEMBRE DE 2009 I GENER DE 2010.
Es dóna compte al Ple municipal de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la
regidora de Seguretat Ciutadana en els mesos de desembre de 2009 i gener de
2010, i la Corporació se’n dóna per assabentada.
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE DESEMBRE DE 2009
Dia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Extracte
Acceptar la renúncia a una llicència ambiental per instal·lar una activitat industrial
Adjudicar definitivament el contracte per a la direcció facultativa d’unes obres
Adjudicar definitivament el contracte per a la direcció tècnica d’unes obres
Retornar una garantia definitiva dipositada amb motiu de l’adjudicació d’un contracte
Aprovar la despesa pel subministrament i instal·lació d’un aparell d’aire condicionat
Aprovar la despesa pel subministrament d’un martell rotatiu picador antivibració
Aprovar la despesa pel subministrament d’un martell picador
Aprovar la despesa per contractar els treballs de reparació d’un vehicle
Aprovar la llista d’aspirants al procés de selecció d’un enginyer
Aprovar la llista d’aspirants al procés de selecció d’un tècnic d’Administració General
Aprovar la llista d’aspirants al procés de selecció d’un tècnic d’informàtica
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants
Desestimar una reclamació per inexistència de responsabilitat patrimonial
Suspendre la resolució d’un expedient d’obres per condicionament de local
Aprovar la despesa pel lloguer de material de muntatge de llums nadalenques
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SA per obertura de cata sobre vorera
Aprovar la despesa pel lloguer d’un envelat per a la festa major de la Batllòria
Aprovar la despesa per contractar una orquestra per la festa major de la Batllòria
Aprovar la despesa per contractar una orquestra per la festa major de la Batllòria
Reconèixer a un funcionari municipal l’antiguitat dels serveis prestats
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Atorgar una subvenció a una associació sense ànim de lucre
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2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Atorgar una subvenció a una entitat sense ànim de lucre
Aprovar la liquidació de 2009 de la taxa per ocupació de la via pública
Ampliar la jornada laboral d’una treballadora de l’Ajuntament
Ampliar la jornada laboral d’una treballadora de l’Ajuntament
Concedir una llicència ambiental per instal·lació de sales de cinema
Facilitar a un particular còpia de la llicència d’instal·lació d’un bar
Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Autoritzar la modificació d’una llicència d’abocament
Desestimar les al·legacions contra la LIIA presentades pel titular d’un local d’oci
Aprovar l’ampliació d’un crèdit per a l’adquisició d’una finca
Mantenir la vigència del contracte d’una treballadora laboral de l’Ajuntament
Retornar un dipòsit de runes per obres d’ampliació d’un habitatge
Atribuir temporalment a una treballadora d’Espai Públic les tasques d’agutzil
Comparèixer i oposar-se a un recurs de cassació interposat per Telefónica SA
Concedir una llicència d’obres menors
Concedir una llicència d’obres menors
Concedir una llicència de manteniment
Retornar un dipòsit urbanístic i un dipòsit per runes per obres
Declarar un vehicle com residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Concedir a un funcionari municipal una bestreta del seu salari
Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Concedir una llicència d’obres menors
Mantenir la vigència del contracte del personal de l’Oficina d’habitatge
Contractar una tècnica auxiliar per a l’Àrea d’Espai Públic
Contractar una persona per al control de les colònies urbanes de gats
Contractar una persona per a la redacció del Catàleg de masies del municipi
Adjudicar definitivament un contracte d’obres
Declarar un vehicle com residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Acceptar un crèdit per al finançament d’una obra
Declarar la caducitat d’una activitat comercial
Aprovar la signatura d’un préstec pel finançament de despesa corrent
Donar de baixa del padró de l’impost de vehicles la relació proposada per l’ORGT
Mantenir la vigència del contracte d’un peó de la brigada municipal
Contractar una persona per a la senyalística dels equipaments municipals
Contractar una persona per al servei d’informació i tramitació d’ajuts socials escolars
Contractar una persona per al projecte de socialització de llibres de text
Contractar diverses persones per al control dels accessos al Parc natural del Montnegre
Prorrogar la vigència del contracte d’un tècnic de l’Àrea d’Entorn
Aprovar la liquidació definitiva dels costos de 2007 del conveni del CDIAP
Aprovar la liquidació definitiva dels costos de 2008 del Pla integral sobre consums
problemàtics de drogues
Imposar una sanció econòmica a una empresa per incompliment de normativa
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un automòbil municipal
Adjudicar definitivament un contracte per a la redacció d’un projecte tècnic
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Denegar la concessió d’una bonificació de la quota de recollida d’escombraries
Aprovar la concessió d’una bonificació de la quota de recollida d’escombraries
Aprovar una certificació de les obres de construcció d’un Centre de formació Sax Sala
Facilitar a una comunitat de propietaris els plànols d’una finca
Declarar la incompatibilitat d’una activitat d’airsoft
Procedir a l’obertura d’un compte corrent per als ingressos del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local
Contractar una persona per cobrir la baixa d’un treballador municipal
Concedir a un particular l’ajornament en el pagament de contribucions especials
Retornar un dipòsit per a la gestió de runes i de reposició d’elements urbanístics
Aprovar la liquidació del servei de grua municipal (octubre 2009)
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic
Aprovar la despesa per fer una auditoria de la xarxa informàtica de l’Ajuntament
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Aprovar la despesa per a treballs de decoració del pavelló municipal d’esports
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Concedir a Gas Natural SA una llicència d’obres per obertura de rasa sobre vorera
Aprovar la despesa pels treballs d’adaptació de dues porteries del camp de futbol
Mantenir la vigència del contracte d’una treballadora municipal
Concedir a un ciutadà un ajornament en el pagament de contribucions especials
Concedir a un ciutadà un ajornament en el pagament de contribucions especials
Aprovar la transferència de crèdits entre partides de despeses del pressupost de 2009
Concedir a un ciutadà un ajornament en el pagament de contribucions especials
Contractar parcialment una persona com a peó d’esports
Contractar parcialment una persona com a tècnic de l’emissora municipal
Contractar parcialment una persona com a peó de la brigada municipal
Contractar parcialment una persona com a peó de la brigada municipal
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Aprovar la despesa per contractar una assegurança per un vehicle municipal
Encomanar a l’arquitecte municipal la direcció facultativa d’unes obres
Retornar una garantia definitiva dipositada per l’adjudicació d’unes obres
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Trametre diversos documents al grup municipal del PSC
Trametre diversos documents al grup municipal del PSC
Aprovar el pressupost estimatiu de la festa major d’hivern de la Batllòria
Aprovar el pressupost estimatiu de la festa major d’hivern de Sant Celoni
Atorgar una subvenció a una associació sense ànim de lucre del municipi
Atorgar una subvenció a una associació sense ànim de lucre del municipi
Atorgar una subvenció a una associació sense ànim de lucre del municipi
Atorgar una subvenció a una entitat del municipi
Atorgar una subvenció a una entitat del municipi
Atorgar una subvenció a una entitat del municipi
Declarar la caducitat d’una activitat de venda al detall
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers del (novembre 2009)
Arxivar un expedient per instal·lar un establiment de venda de roba
Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Aprovar la despesa pel subministrament de carros per la campanya de compra sostenible
Aprovar la despesa per a la consolidació d’un mur de l’ermita de Sant Martí de Pertegàs
Resoldre el reparament fet per l’interventor i aprovar diverses factures
Atorgar una subvenció a una entitat sense ànim de lucre del municipi
Donar de baixa de la taxa d’escombraries dues finques
Aprovar una liquidació de la taxa per parades del mercat setmanal
Aprovar la concessió a diversos ciutadans d’una bonificació en la taxa d’escombraries
Aprovar la minuta d’un conveni de col·laboració per al manteniment d’un camí rural
Concedir a un ciutadà els drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir a un ciutadà els drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Comunicar a una empresa l’acta de control favorable de la seva activitat
Aprovar la despesa pel subministrament d’un equip de GPS de camp i cartografia
Aprovar la despesa pel subministrament de dues fonts d’aigua potable
Atorgar llicència d’abocament al clavegueram públic a un taller de reparació de vehicles
Autoritzar les obres de rehabilitació de la façana d’un edifici
Aprovar la despesa pel subministrament dels lots de Nadal
Aprovar la despesa pel subministrament de maquinària per a la brigada municipal
Acordar l’autorització d’una despesa pel canvi de paviment del pavelló
Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora de ràdio municipal
Prendre coneixement de l’informe econòmic per la participació en sortides culturals
Aprovar una liquidació de la taxa per parades del mercat setmanal
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23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Aprovar la despesa pel lloguer d’un grup electrogen per ales festes d’hivern
Concedir una llicència d’activitats per instal·lar un establiment comercial
Mantenir la concessió d’ajuda social a famílies amb nens menors de 3 anys
Prendre coneixement de l’informe econòmic de les entrades de la festa de Carnestoltes
Autoritzar una despesa per construir una escala d’evacuació al CEIP Soler de Vilardell
Generar crèdits a la partida de l’estat de despeses del pressupost municipal
Aprovar la despesa per treballs d’impressió dels programes de la festes d’hivern
Traslladar informació relativa a les obres del FEIL al grup municipal del PSC
Concedir una llicència per a la tinença d’animals perillosos
Aprovar una despesa per subministrament d’un marcador al pavelló d’esports
Autoritzar una despesa per fer obres al Casal de la gent gran
Aportar una quantitat econòmica al Pla de pensions del personal de l’Ajuntament
Aprovar una transferència de crèdits entre partides de despeses del pressupost de 2009
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Donar de baixa de la comptabilitat municipal la subvenció a una associació del municipi
Aprovar la despesa pel subministrament de material per al pavelló d’esports
Autoritzar el canvi de nom d’una activitat comercial
Facilitar una còpia de la llicència d’ampliació d’un establiment d’alimentació
Facilitar una còpia dels plànols d’una finca
Aixecar l’ordre de suspensió d’una llicència municipal d’obres
Aprovar la despesa per a l’actuació d’una orquestra durant les festes d’hivern
Generar crèdits a la partida de l’estat de despeses del pressupost municipal de 2009
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 la despesa pel subministrament de lluminàries a la Rectoria Vella
Aprovar un projecte tècnic d’instal·lació i ampliació d’enllumenat públic
Aprovar una certificació de les obres de construcció del pavelló poliesportiu municipal
Aprovar la despesa pel subministrament de material al pavelló d’esports
Aprovar el pagament de gratificacions extraordinàries al personal de la Corporació
Assignar un complement de productivitat als treballadors de l’Ajuntament
Aprovar una transferència de crèdits entre partides per al pagament del complement de
productivitat al personal de la Corporació
Aprovar la despesa pel subministrament de dues porteries d’handbol
Aprovar el pagament d’un complement de productivitat als treballadors de l’Ajuntament
Trametre diversos documents al grup municipal del PSC
Trametre diversos documents al grup municipal del PSC
Aprovar la despesa per treballs de reparació d’un vehicle municipal
Autoritzar la reserva d’una plaça d’aparcament per a persones amb disminució
Autoritzar la reserva d’una plaça d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir a un particular una bonificació sobre l’impost de construccions
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats al Centre municipal d’expressió
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal
Efectuar el reconeixement de drets corresponent a la programació de l’Ateneu 2009
Adjudicar definitivament un contracte de redacció d’un projecte tècnic
Aprovar un annex al conveni signat amb la Creu Roja
Atorgar una subvenció a una Junta de compensació del municipi
Aprovar la despesa per obres d’impermeabilització al cementiri municipal
Aprovar la despesa pel subministrament de jocs infantils per a espais públics
Aprovar la despesa pel subministrament de jocs infantils per a espais públics
Concedir a Endesa una llicència municipal per estesa de línia elèctrica
Concedir una llicència d’obres menors per a la reforma interior d’un edifici
Concedir una llicència a Telefónica SA per a obres de canalització de cablejat
Concedir una llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos
Aprovar la despesa pel subministrament de material a la cuina de l’Escola bressol
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre
Suspendre una llicència de primera ocupació de dos edificis plurifamiliars
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Aprovar la despesa per col·locar una superfície amortidora en una àrea de jocs infantils
Aprovar la despesa pel subministrament d’una xarxa de protecció al camp d’esports
Donar de baixa una llicència de gual d’un habitatge del municipi
Donar de baixa una llicència de gual d’un habitatge del municipi
Donar de baixa una llicència de gual d’un habitatge del municipi
Donar de baixa una llicència de gual d’un habitatge del municipi
Atorgar ajudes socials a diversos alumnes d’escoles del municipi
Aprovar dues certificacions per l’ampliació de la sala de deshidratació de fangs de l’EDAR
Aprovar una certificació per obres de millora de la via pública a Sant Celoni
Aprovar una certificació per obres de millora de la via pública a la Batllòria
Aprovar la despesa per obres de canalització del clavegueram públic
Aprovar la despesa per obres de connexió del clavegueram públic
Acordar l’autorització d’una despesa per obres de connexió d’aigües residuals
Aprovar els Plecs de clàusules per a la contractació de la climatització de l’Ajuntament
Aprovar una factura de despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals
Autoritzar una despesa per a obres d’enllumenat públic
Aprovar una factura de despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovar la despesa per millores a l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovar la licitació per al subministrament de mobiliari per a la biblioteca
Aprovar la nòmina del personal funcionari, laboral i polític (desembre 2009)
Autoritzar una despesa per obres d’adequació d’una plaça de la Batllòria
Autoritzar una despesa per obres de millora del Parc d’activitats del Pertegàs
Autoritzar una despesa per obres d’adequació de l’Oficina de turisme
Desestimar una sol·licitud de bonificació sobre l’impost de construccions
Aprovar una factura de regularització de preus de l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes (desembre 2009)
Aprovar una despesa per contractar el seguiment de la qualitat ecològica de la Tordera
Autoritzar una despesa pel subministrament d’infraestructura informàtica
Aprovar una despesa per contractar un projecte de diagnosi d’usos del sòl
Clausurar una activitat de bar per manca de llicència d’activitats
Aprovar l’autorització d’una despesa per al subministrament de cartells publicitaris
Considerar justificada una subvenció per a una associació de cooperació internacional
Donar de baixa diverses persones del Padró municipal d’habitants
Donar de baixa diverses persones del Padró municipal d’habitants
Donar de baixa diverses persones del Padró municipal d’habitants
Generar crèdits a la partida de l’estat de despeses del pressupost municipal
Considerar justificada una subvenció a la Fundació per l’esclerosi múltiple
Aprovar la despesa pel subministrament d’una porta d’accés al CEIP la Tordera
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal
Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost
Atorgar una subvenció al CEIP la Tordera per a activitats extraescolars
Aprovar la despesa per contractar un estudi de contaminació de metalls en rius
Aprovar una despesa pel subministrament d’antenes per a l’Escola bressol municipal
Aprovar la certificació d’unes obres de millora de la via pública
Aprovar la certificació d’unes obres de millora de la via pública
Atorgar una subvenció a una associació de cooperació del municipi
Atorgar una subvenció a una associació de cooperació del municipi
Atorgar una subvenció a la Fundació per l’esclerosi múltiple
Atorgar una subvenció a una associació de cooperació del municipi
Aprovar una despesa pel subministrament d’una impressora per a l’Àrea d’Entorn
Considerar justificada una subvenció per a un projecte solidari
Aprovar una despesa pels treballs de muntatge de llums de les carrosses de Reis
Aprovar una despesa pel subministrament de papereres a la via pública
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes (desembre 2009)
Donar de baixa per prescripció les obligacions reconegudes de l’exercici de 2005
Aprovar una despesa per treballs de senyalització a diversos carrers del municipi
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Aprovar una despesa per instal·lar un sistema de subjecció a les porteries de futbol
Atorgar una subvenció a un club esportiu del municipi
Atorgar una subvenció a una entitat esportiva de la Batllòria
Atorgar una subvenció a una entitat del municipi
Atorgar una subvenció a una associació cultural del municipi
Atorgar una subvenció a una associació cultural del municipi
Atorgar una subvenció a una entitat del municipi
Aprovar una despesa pel subministrament d’un tobogan al CEIP la Tordera
Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost
Aprovar una despesa per a la col·locació d’una cortina al camp municipal d’esports

RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE
DESEMBRE DE 2009
Dia
21
21
21

Extracte
Resolució acord incoació zona blava
Resolució incoació 9990
Resolució proposta sanció

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE GENER DE 2010
Dia
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Extracte
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança contra incendis d’una escola municipal
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança contra incendis d’una escola municipal
Prorrogar el pressupost de l’exercici 2009 fins a l’aprovació del nou
Aprovar la despesa per treballs de decoració de la llotja per la festa de Reis
Autoritzar el canvi de nom del dret funerari sobre un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de nom del dret funerari sobre un nínxol del cementiri municipal
Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Aprovar la despesa per treballs de muntatge de les carrosses dels Reis
Concedir una pròrroga per acabar unes obres
Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Aprovar la despesa pel lloguer de sonorització per a les carrosses dels Reis
Autoritzar l’ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal
Aprovar la factura de despeses de l’estació depuradora d’aigües (novembre 2009)
Aprovar la factura de despeses de l’exercici de 2009 de la depuradora d’aigües
Concedir una pròrroga per acabar unes obres
Contractar una persona per a tasques de monitora a l’Escola bressol municipal
Contractar una persona per treballar a la colla de jardineria de l’Àrea d’Espai Públic
Retornar un dipòsit de gestió de runes
Retornar un dipòsit de gestió de runes i de reposició d’elements urbanístics
Aprovar les liquidacions de la taxa de tancament de carrers (desembre 2009)
Declarar la caducitat i l’arxiu d’una llicència d’activitats
Autoritzar la cancel·lació d’un aval bancari dipositat com a garantia d’unes obres
Facilitar còpia d’un expedient d’obres
Aprovar la despesa pels treballs d’impressió de programes culturals
Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora de ràdio municipal
Contractar dos peons per l’Àrea d’Espai Públic
Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes
Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient de responsabilitat patrimonial
Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient de responsabilitat patrimonial
Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
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8
8
8
8
8
8
8
8
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22

Aprovar la relació de beneficiaris dels ajuts a famílies amb infants de 0 a 3 anys
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Nomenar funcionari de carrera un tècnic d’administració general
Nomenar funcionari de carrera un enginyer municipal
Desestimar un recurs de reposició contra una resolució d’Alcaldia
Desestimar una reclamació per inexistència de responsabilitat patrimonial
Desestimar una reclamació per inexistència de responsabilitat patrimonial
Requerir a una empresa el compliment d’unes llicències d’obres i activitats
Comunicar una llicència ambiental d’exposició i venda de vehicles
Concedir a Gas Natural SA una llicència d’obres per obertura de rasa sobre vorera
Retornar un dipòsit de gestió de runes i de reposició d’elements urbanístics
Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública
Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública
Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública
Aprovar una liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública
Aprovar una liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança de l’estació de vigilància atmosfèrica
Aprovar un projecte tècnic d’ampliació d’enllumenat públic
Concedir a un treballador un permís de reducció de la jornada laboral
Revocar la baixa en el Padró d’habitants d’un ciutadà per renovació d’inscripció
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró municipal d’habitants
Concedir a un treballador un permís de reducció de la jornada laboral
Concedir a una treballadora un permís de reducció de la jornada laboral
Retornar un dipòsit de runes
Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic (desembre 2009)
Aprovar una certificació de les obres de construcció del Centre de formació Sax Sala
Denegar la concessió d’una bonificació de la taxa d’escombraries a diverses persones
Aprovar la concessió d’una bonificació de la taxa d’escombraries a diverses persones
Concedir una subvenció a un ciutadà per al pagament de l’IBI
Aprovar una operació jurídica complementària al text refós d’un projecte de reparcel·lació
Mantenir la vigència d’un contracte temporal d’obra
Desestimar una reclamació per inexistència de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’activitats classificades
Contractar una tècnica auxiliar per a l’Àrea de Comunicació
Liquidar el cànon pels ingressos de la màquina de vènding del camp d’esports
Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient de responsabilitat patrimonial
Amortitzar anticipadament la quantitat d’un préstec per finançar despesa corrent
Aprovar una certificació de les obres de construcció del pavelló poliesportiu municipal
Aprovar la factura de l’estació depuradora d’aigües residuals (desembre 2009)
Autoritzar el canvi de titularitat del dret funerari sobre un nínxol del cementiri municipal
Atorgar una subvenció a una Junta de compensació del municipi
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient de responsabilitat patrimonial
Estimar una sol·licitud de baixa de la taxa de recollida d’escombraries
Prendre coneixement de l’informe econòmic sobre les entrades de la festa major
Concedir una llicència d’obres menors
Ordenar la suspensió provisional d’unes obres
Facilitar fotocòpies d’un expedient a una associació de veïns del municipi
Aprovar diverses factures corresponents al servei de guarderia d’animals abandonats
Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Aprovar la despesa per contractar activitats educatives
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Concedir una bestreta del salari a un funcionari de la Corporació
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28
28
28
28
28
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Concedir una bestreta del salari a un funcionari de la Corporació
Aprovar la despesa pel manteniment del programa informàtic de nòmines
Aprovar la despesa pels treballs d’impressió de la Guia educativa 2010-2011
Aprovar la despesa per la revisió de calderes de calefacció dels equipaments municipals
Aprovar la despesa per contractar un servei de prevenció de riscos laborals
Aprovar una transferència de crèdits entre partides del pressupost municipal
Aprovar la llista d’aspirants en el procés selectiu d’una plaça d’administratiu
Aprovar la llista d’aspirants en el procés selectiu de 6 places d’auxiliar administratiu
Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Aprovar la signatura d’un contracte amb una fundació privada cultural
Aprovar el pagament de gratificacions al personal de l’Ajuntament
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Aprovar la nòmina del personal funcionari i laboral i dels càrrecs polítics
Aprovar el pagament d’un complement de productivitat a diversos treballadors municipals
Reconèixer l’antiguitat d’un funcionari
Acceptar la renúncia a una llicència d’obres menors
Concedir el fraccionament en el pagament de contribucions especials
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (gener 2010)
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre (gener 2010)
Aprovar una transferència de crèdits entre partides del pressupost municipal
Desestimar una reclamació per inexistència de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Desestimar una reclamació per inexistència de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Desestimar una reclamació per inexistència de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Desestimar una reclamació per inexistència de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Desestimar una reclamació per inexistència de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Concedir a un ciutadà drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar una reserva de la via pública per càrrega i descàrrega
Autoritzar una reserva de la via pública per càrrega i descàrrega
Aprovar una certificació d’obres d’urbanització
Aprovar la gestió econòmica de la venda d’entrades de la festa major de novembre
Incorporar una modificació del Pla de gestió de dejeccions ramaderes a una llicència
ambiental
Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes
Concedir una pròrroga per finalitzar unes obres de rehabilitació de façana
Reconèixer l’antiguitat d’un funcionari
Acceptar la renúncia a una llicència d’obres
Incrementar les retribucions del personal laboral i funcionari de la Corporació
Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Aprovar una sol·licitud d’ampliació d’una parada del mercat setmanal
Aprovar una sol·licitud de reducció d’una parada del mercat setmanal
Aprovar una sol·licitud de reducció d’una parada del 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
Acceptar la renúncia a la instal·lació d’una activitat comercial
Contractar una monitora per a l’Escola bressol municipal
Contractar una persona per reforçar el Serveis d’ocupació municipal
Aprovar l’atorgament d’ajuts a famílies amb infants escolaritzats de 0 a 3 anys
Facultar una persona per signar documents i tràmits de l’Àrea de Comunitat
Aprovar la despesa per impressió de tríptics i cartells
Aprovar la despesa per contractació d’una obra teatral
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Aprovar la despesa per treballs de pintura a l’escala de la biblioteca
Acceptar la renúncia a una llicència d’obres
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28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
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Aprovar la despesa per treballs de reparació d’un vehicle municipal
Aprovar la liquidació de 2009 de l’Oficina local d’habitatge del Baix Montseny
Aprovar la participació en una convocatòria d’ajuts als ens locals
Prendre coneixement de l’informe relatiu als ingressos de l’Escola d’adults
Prendre coneixement de l’informe relatiu als ingressos dels cursos de l’Escola de música
Acceptar les millores de les condicions de l’assegurança d’edificis municipals
Incorporar mesures correctores a una llicència d’activitats classificades
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes dels pagaments per bestreta de caixa
Mantenir la vigència del contracte d’una treballadora laboral
Mantenir la vigència del contracte d’una treballadora laboral
Ampliar la jornada laboral d’una treballadora
Denegar a un Policia Local la sol·licitud de torn laboral fix
Aprovar l’augment de preus del servei de transport de viatgers
Concedir a un ciutadà drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal

RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE
GENER DE 2010
Dia
11
11
11

Extracte
Resolució acord incoació zona blava
Resolució incoació 9990
Resolució proposta sanció

12. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE DESEMBRE DE 2009 I
GENER DE 2010.
Durant els mesos de desembre de 2009 i gener de 2010, i per raons de màxima
urgència, l’Alcaldia ha procedit a la contractació del personal que es descriu a
continuació:
Desembre 2009
-

Una tècnica auxiliar per fer tasques d’agent cívic, en el marc d’un Pla
d’ocupació amb la Generalitat de Catalunya
Un peó per fer tasques d’implantació de colònies urbanes controlades de
gats, en el marc d’un Pla d’ocupació amb la Generalitat de Catalunya
Una tècnica per fer el servei d’ordenació de la senyalística dels equipaments
municipals, en el marc d’un Pla d’ocupació amb la Generalitat de Catalunya
Una tècnica per realitzar el servei d’informació i tramitació d’ajuts socials
escolars, en el marc d’un Pla d’ocupació amb la Generalitat de Catalunya
Una tècnica per al projecte de socialització de llibres de text, en el marc
d’un Pla d’ocupació amb la Generalitat de Catalunya
Tres persones per a tasques de control dels accessos al Parc del Montnegre,
en el marc d’un Pla d’ocupació amb la Generalitat de Catalunya
Un treballador familiar per cobrir la baixa per incapacitat laboral d’una
treballadora de l’Àrea de Comunitat

Gener 2010

37

-

Una monitora per a l’Escola bressol municipal
Un peó de suport a la colla de jardineria de la brigada municipal
Dos peons de suport a les consergeries de les instal·lacions esportives
Una tècnica auxiliar per a l’emissora de ràdio municipal
Una monitora per a l’Escola bressol municipal per substituir una altra
treballadora de baixa per incapacitat laboral
Una tècnica per reforçar els serveis d’ocupació municipals
Una auxiliar administrativa per cobrir la baixa per incapacitat temporal de
dues treballadores municipals

Atès el que estableix l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre
contractació urgent de personal, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les
contractacions temporals del següent personal, efectuades durant els mesos de
desembre de 2009 i gener de 2010:
Desembre 2009
Cristina Tallo Chicón
Margarita Muñoz Zafra
Núria Provinciale Antó
Diana Tubau Gassiot
Maria Àngels Fernández Marín
Noemí Navarrete Arias
Miquel Pera Garcia
José Manuel Acosta Romero
José Ortiz López
Josep Lamiel Carrera

Tècnica auxiliar
Peona
Tècnica mitjana
Tècnica mitjana
Tècnica mitjana
Tècnica mitjana
Peó
Peó
Peó
Treballador familiar

Gener 2010
Laura Dou Blanché
Pere Garriga Llavina
Santiago Margarit Gascón
Carlos Sánchez Martínez
Gemma Grau Serra
Anna Pujolràs Giol
Eva Carreras Molins
M. Mercè Prat Perpiñà

Monitora
Peó
Peó
Peó
Tècnica auxiliar
Monitora
Tècnica mitjana
Auxiliar administrativa

13. PRECS I PREGUNTES.
9 El Sr. Castaño diu que ha recollit diverses queixes dels veïns dels barris de les
Torres i de les Illes Belles en relació a un mur paral·lel a la via del tren que
s’ha construït per part de Renfe o d’Adif al carrer Comerç, entre el pas a nivell
i el carrer Olzinelles. Es tracta –diu- d’un mur fet amb panot gris i mal acabat,
que ens sembla un veritable “nyap”. Demanem a l’equip de govern que
s’ho miri i que tingui cura per a que en aquest tram del carrer Comerç
es faci el mateix que s’ha fet a tot el llarg de la via que travessa
aquesta zona urbana, és a dir, que es construeixi una paret més
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baixa, amb una tanca visualment transparent. Entenem que aquesta
opció garanteix igualment la seguretat, però en canvi dóna una
imatge molt millor.
9 El Sr. Castaño formula un altre prec. Vam llegir a la premsa –diu- que en els
pressupostos generals de l’Estat espanyol per al 2010 estava prevista la
construcció d’un taller de manteniment de Renfe al nostre municipi. Recordo
que farà uns quatre anys Renfe es va posar en contacte amb l’anterior equip
de govern per exposar-nos la seva intenció de construir una nau al solar
existent davant de l’estació del ferrocarril (on actualment hi ha dues vivendes
per al personal de Renfe). La nostra valoració en aquell moment va ser
negativa. En primer lloc, perquè es tractava d’una nau de grans dimensions
(amb capacitat per encabir diversos trens) que tindria un gran impacte visual
en aquella zona. En segon lloc, perquè s’eliminava bona part de les places
d’aparcament on els usuaris del tren estacionen els seus vehicles (malgrat
que tota aquella esplanada estigui sense arranjar). En tercer lloc, perquè la
construcció de la nau-taller impossibilitaria el condicionament de tot aquell
espai com a gran zona d’aparcament (el Park and Raid que es contempla al
Pla general d’ordenació urbana aprovat l’any 1997) i que pretén alliberar
moltes places d’aparcament dels carrers propers a l’estació on part dels
usuaris de Renfe deixen també els seus vehicles.
Malgrat tot, entenem que aquest taller de manteniment ha d’existir i pensem
que una bona solució seria traslladar la seva ubicació a l’estació de Breda, per
exemple, que és una zona àmplia i allunyada del nucli urbà. Amb aquesta
opció s’evitaria l’impacte visual que abans he explicat i aconseguiríem que els
nous llocs de treball (que no són molts) es quedessin al Baix Montseny. Alhora
també es podria obtenir una major freqüència dels trens que arriben fins a
Breda (i, per tant, fins a Gualba i la Batllòria), pretensió que tenen molts
municipis de la província de Girona. Demanem, doncs, a l’equip de govern
informació sobre la possible construcció d’aquesta nau-taller, poder
fer-ne un seguiment i que se’ns permeti opinar al respecte.
El Sr. alcalde diu que, pel que fa al primer prec, les obres menors realitzades per
l’Adif al carrer Comerç són fruit d’una demanda feta des de l’Ajuntament de Sant
Celoni per al tancament de la via del tren, amb l’objectiu de protegir els
vianants. Recordem –diu- que fa un any i mig va morir una persona just al límit
dels termes de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera al caure en un pas que
la gent havia anat fent per accedir al barri del Pont Trencat, travessant la via.
Arran d’aquest cas, ens vam posar en contacte amb l’Adif per recordar-los que
no fa massa temps també es va produir un altre accident en aquest mateix punt:
un noi va caure del pont del tren i l’endemà el van trobar al riu; no va morir,
però va patir lesions importants. Fruit de la nostra insistència, Adif ens va
comunicar que procediria al tancament de la via en aquella zona i en la resta del
pas de la via per la trama urbana. Certament hem constatat que s’han fet uns
treballs molt barroers, en especial, en un tram del carrer Comerç. Hem
intervingut i ens hem posat en contacte amb l’Adif per aquest tema, però segur
que el Sr. Castaño és coneixedor de la prepotència i de la dinàmica de
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funcionament de l’Adif... En qualsevol cas, hi estem a sobre per intentar que ens
deixin el mur de manera més adequada.
El Sr. Castaño diu que s’ha constatat que aquest mur opac de color gris,
construït entre el carrer Olzinelles i el pas a nivell amb barreres, impedeix fins i
tot la visibilitat de la gent dels pisos de la plaça Carles Damm a l’hora de veure si
vénen cotxes. Sense voler ser dramàtics, no es pot negar que hi ha un cert perill
i que aquest mur està molt mal fet...
El Sr. alcalde diu que s’han fet gestions davant l’Adif i esperem –diu- trobar-hi
una solució, però ja sabeu que aquesta empresa pública adjudica les obres i
després es fa molt difícil trobar la persona que se’n faci responsable i que et doni
una solució. Hi estem treballant...
Respecte de la construcció d’un taller de Renfe -continua el Sr. alcalde- la veritat
és que la primera informació que vam tenir-ne va ser a través dels mitjans de
comunicació, no pas del Govern de l’Estat. Arrel de veure aquesta notícia, ens hi
vam posar en contacte per demanar informació i, fa alguns mesos, vam
mantenir una reunió en què se’ns va explicar el que es pretén construir.
Probablement la idea inicial deu haver canviat respecte del que ha comentat el
Sr. Castaño. A dia d’avui el Govern central no té data per tirar endavant aquest
projecte (que és un simple avantprojecte) i de moment només s’ha previst una
partida en els pressupostos generals de l’Estat. El plantejament és construir
quatre vies mortes, on quedarien estacionats els trens per poder-hi fer petits
treballs de manteniment i de neteja. No es tractaria d’un taller de reparació com
potser s’havia plantejat en el seu moment. De fet, l’únic que es construiria seria
un edifici per a banys i vestidors destinats al personal que hi treballi. Val a dir,
però, que amb aquest projecte sí que es perdria una part important dels
aparcaments per a vehicles.
De fet, fa aproximadament un any i mig, ja ens vam posar en contacte amb
Renfe i Adif per mirar de potenciar aquell espai com a zona d’estacionament (el
Park and Raid que abans s’ha dit). No vam trobar que els nostres interlocutors
estiguessin ben predisposats en aquest tema. L’Adif té molt clar que aquests
terrenys són de la seva propietat i no té intenció de cedir-los a canvi de res. En
tot cas pretén negociar amb l’Ajuntament alguna actuació urbanística per la
qual, a canvi d’aquesta finca, l’Adif pugui disposar de sostre edificable o obtingui
una compensació econòmica directa. En qualsevol cas, l’Adif no es planteja fer
cap inversió per a aparcament a Sant Celoni. El projecte de convertir aquesta
zona en una espai per al manteniment de trens va en contra d’aquesta idea,
malgrat que no és un projecte imminent. Des de l’equip de govern vam
manifestar a l’Adif que no hi estàvem d’acord i que enteníem que la necessitat
d’aparcament ve generada, precisament, per l’existència de l’estació de tren.
Vam deixar clar que des de l’Ajuntament estem disposats a col·laborar per mirar
de solucionar conjuntament el problema de l’aparcament, però aquesta és tota la
informació que us puc traslladar a dia d’avui.
El Sr. Castaño celebra que el projecte inicial hagi quedat descartat perquè es
tractava –diu- d’una nau immensa. De ben segur que la posició negativa de
l’equip de govern anterior hi deu haver ajudat. Animo l’actual equip de govern a

40

fer possible que, a la llarga, aquest espai es continuï utilitzant com a zona
d’aparcament, en millors condicions que les actuals. Cal recordar que quan
l’Ajuntament va urbanitzar la plaça de l’Estació va pactar amb la companyia
Renfe (que és propietària de bona part de la plaça) per possibilitar-ne
l’arranjament i la creació de les actuals places d’estacionament. Demanem que
es continuï en aquesta línia de buscar el pacte i que se’ns mantingui informats.
9 El Sr. Ventura diu que en els darrers mesos s’està construint una
canonada d’aigua al terme municipal de Sant Celoni, que afecta la llera
del riu Tordera. Volem saber –diu- si des de l’Ajuntament s’està
fent algun tipus de seguiment d’aquesta actuació i, en especial, de
les afectacions ambientals que pot tenir sobre la Tordera.
D’altra banda, amb motiu de la construcció d’aquesta canonada s’han
suprimit una sèrie d’horts que hi havia a la llera del riu. Atès que una de
les propostes del programa electoral de la CUP era la construcció d’horts
urbans, volem que se’ns informi d’un estudi que sabem que s’ha
encarregat per al restabliment d’aquests horts.
El Sr. alcalde respon que la construcció d’aquesta canonada d’aigua és una obra
que promou la Generalitat de Catalunya, a través de l’ATLL (Aigües Ter –
Llobregat). El projecte tècnic s’acompanya del corresponent estudi
mediambiental, però l’Ajuntament hi té poca cosa a dir. El nostre marge de
maniobra –diu- és realment petit. L’impacte d’aquesta canonada sobre la llera
del riu és més alt en uns punts que en altres.
Fa un any aproximadament l’Ajuntament va encarregar un projecte per retirar
tots els horts de la llera de la Tordera (molts d’ells en condicions deficients).
Disposem d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per finançar la
retirada d’aquests horts i la recuperació de la llera del riu. Quan l’ATLL ens va
explicar la seva intenció de fer passar una canonada soterrada per aquesta zona,
es van fer gestions per desmuntar els horts i es va arribar a pactes amb les
persones que els cultivaven. Ha estat l’ATLL, de la mà de l’Ajuntament, qui s’ha
ocupat d’aquestes gestions i qui ha indemnitzat a alguns dels hortolans.
Actualment, amb la canonada gairebé executada, els tècnics municipals estan
acabant de lligar un projecte d’horta pública, que sigui econòmicament viable i
ens permeti aprofitar al màxim la subvenció de l’ACA. Existeix, doncs, la voluntat
política de fer horta pública i, de fet, s’està acabant de perfilar un projecte que
estarà a la vostra disposició a l’Àrea d’Entorn.
Intervé el Sr. Perapoch i diu que, mitjançant aquest projecte d’horta pública la
intenció de l’Ajuntament és retornar als hortolans els terrenys que cultivaven
abans de la construcció de la canonada, però en unes condicions molt millors
que les que tenien fins ara. ATLL ha fet una bona actuació i s’ha compromès a
restituir tota la terra vegetal que abans hi havia en aquesta zona. S’està acabant
de redactar per part d’un funcionari el projecte tècnic per a la restitució dels
horts, però encara no us el podem mostrar. Prometo –diu- que quan estigui
acabat, us el faré arribar.
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El Sr. Ventura diu que la pregunta sobre si s’ha fet algun seguiment de les
afectacions ambientals en la construcció d’aquesta canonada per la llera de la
Tordera és perquè en el projecte s’ha tramitat d’urgència i no hi figuren informes
ambientals. Per això, i atès que l’Ajuntament disposa d’especialistes en aquest
tema, hi podia haver enviat algun tècnic per assegurar que no es faci passar la
canonada per on es vulgui i que no s’arranqui tot el que hi hagi per davant. No
m’ha quedat clar si algun tècnic municipal s’ha personat o no a l’obra...
El Sr. alcalde explica que l’enginyer municipal ha estat en contacte amb
l’empresa constructora i amb tècnics de l’ATLL. De fet, -diu- es va modificar la
ubicació de la canonada perquè els serveis tècnics municipals van proposar una
opció més adequada, i amb la que van coincidir els tècnics d’ATLL quan ho van
veure sobre el terreny. Certament l’Ajuntament ha intervingut en l’actuació per
mirar que les afectacions ambientals fossin les mínimes i que la canonada es
construís en les millors condicions possibles. S’ha vigilat especialment que
aquesta actuació no generés un risc d’inundacions en el futur.
9 La Sra. Vinyets formula un prec. Atès que estem en l’era de les noves
tecnologies, demana si és possible que la documentació dels Plens
municipals s’enviï als regidors en format electrònic, via mail. Així
s’evitaria –diu- haver de fer fotocòpies dels expedients i
malgastar paper, alhora que seria més còmode per a tothom.
9 D’altra banda, –continua la Sra. Vinyets- sembla que el nou edifici del
Centre de formació Sax Sala ja està pràcticament construït. Ens
agradaria saber quan es pensa posar en marxa, de quina àrea
municipal dependrà i si ja està perfilat el seu funcionament.
El Sr. alcalde respon que, respecte de lla tramesa electrònica dels documents del
Ple, s’intentarà fer tot allò que sigui possible. No crec –diu- que hi hagi cap
problema.
Quan a les preguntes sobre el Centre de formació Sax Sala, -diu el Sr. alcaldeen breu us trucarem per fer una visita a les instal·lacions i conèixer aquest nou
equipament. Probablement alguna de les qüestions que s’han preguntat es
podran comentar el dia de la visita, sobre la marxa. Alguns aspectes els estem
acabant de perfilar amb els tècnics municipals, però tot està ja força definit. De
tota manera, en prenc nota per fer una reunió explicativa amb els grups polítics
municipals. La posada en funcionament d’aquest nou edifici es preveu inicialment
per al proper mes de setembre, quan s’iniciï el proper curs, malgrat que encara
ens falta adquirir el mobiliari. Mentrestant acabarem de lligar tota la qüestió
organitzativa i de funcionament. Bona nit i moltes gràcies.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:20 hores i
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde

El secretari
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