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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 4 DE MAIG DE 2010 
 

 
 
 
Sant Celoni, 4 de maig de 2010   
 
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:08 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 ajornada 
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, 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. 
 
Excusen la seva assistència els regidors Josep Capote Martín i Josep M. Bueno 
Martínez.  
 
Inicialment el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol 
comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Pren la paraula el Sr. Joan Rubiralta i Suriol, president de la Secció Local d’ERC a 
Sant Celoni i la Batllòria: 
 
<< Bona nit. En el Ple extraordinari de dijous passat vaig demanar que la moció 
presentada per la Secció Local d’ERC sobre la creació d'una Comissió municipal 
de seguiment de la problemàtica i d'estudi del trasllat de la discoteca “Quatre” 
s’inclogués a l’ordre del dia d’aquest Ple. Tot i el meu advertiment –diu-, no 
se'ns ha fet cas perquè sembla que no es vol que ningú d’ERC formi part 
d'aquesta comissió, malgrat la llarga conversa que vaig mantenir amb el Sr. 
alcalde valorant l'estat de la qüestió i les possibles alternatives. Així, doncs, 
llegiré ara el text de la moció presentada: 
 

MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ MUNICIPAL DE 
SEGUIMENT DE LA PROBLEMÀTICA I D'ESTUDI DEL TRASLLAT DE LA 
DISCOTECA “QUATRE” 
 
Des de fa molts anys la convivència a la zona propera a la Discoteca 
“Quatre” de Sant Celoni es troba alterada per l'excés de soroll, l'horari 
d'obertura, els desperfectes diversos que es fan en propietats del veïnat, els 
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crits dels usuaris i usuàries, la trencadissa de vidres i el consum de begudes 
i drogues a l'entorn de l'esmentat local. 
 
La situació cada vegada es fa més insostenible per al veïnat, havent de fer 
manifestacions i protestes sorolloses per tal que se'ls escolti. 
 
Algunes persones afectades ja s'estan plantejant vendre els seu pis per anar 
a viure a una zona més tranquil·la, i alguns ja ho han fet. 
 
El juliol de 2000, i a proposta d'ERC, ja es va crear una Comissió semblant 
per resoldre la problemàtica de la Forestal, que va tenir un final feliç. 
 
Per tot això, proposem al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
  
1. Que es creï una Comissió municipal de seguiment de la problemàtica i 
d'estudi del trasllat de la discoteca “Quatre”, integrada per l'equip de 
govern, representants de totes les forces polítiques del municipi, 
representants dels veïns afectats i representants de ladiscoteca “Quatre”4. 
 
2. Que es constitueixi de manera urgent i es posi a treballar de la forma més 
ràpida possible.  
 

També en el Ple de la setmana passada –continua el Sr. Rubiralta- vaig demanar 
que es revisés la conveniència de canviar la programació dels cursos 
d’informàtica del Centre de formació d’adults pel que fa a l'ensenyament del 
programari propietari. Voldria saber què es pensa fer. Aprofito per proposar que, 
a més del Write, s'ensenyi tota la suite OpenOffice i alguna distribució del Linux, 
com ara l'Ubuntu, que acaba de treure una nova versió molt més potent que 
l'anterior i amb més prestacions que el mateix Windows 7. De cara a 
l'Ajuntament, cal dir que l'empresa Canonical o el web www.ubuntu.cat ens 
poden donar el suport tècnic necessari. 
 
Respecte dels punts inclosos a l'ordre del dia d’avui, voldria fer diversos 
comentaris: 
 

 Punt 2: Modificació puntual del Pla general d’ordenació en el sector Can Riera 
de l'Aigua. Creiem que aquesta modificació urbanística només hauria d'afectar 
els terrenys necessaris per fer l'hospital i res més. No seria acceptable que 
amb l'excusa de l’hospital és fes una nova Àrea residencial estratègica. No 
hem d'oblidar quin va ser el resultat de la consulta popular sobre aquest 
tema. 

 
 Punt 3: Modificació puntual del Pla general d’ordenació a Ca l'Alsina Nou. Si 
l’objectiu és permetre la construcció d'un nou parc de bombers, ens sembla 
correcta.  

 
 Punt 5: Sobre les obres a executar per Sorea SA. Creiem que aquesta 
actuació ha de permetre millorar el subministrament i la qualitat de l'aigua 
que ha de beure la nostra ciutadania, per tant ens sembla correcte.  
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 Punt 6: Arrendament de local per destinar-lo a serveis municipals. Creiem que 
seria molt millor que, en comptes de llogar el local, s’optés per la seva 
compra o permuta, tot i tenint en compte els problemes de la hisenda local. 

 
 Punt 7: Modificació de crèdit. Ens preguntem si cal tractar aquest punt, ara 
que ja s’ha aprovat el pressupost de 2010... Potser seria millor retirar aquest 
punt de l’ordre del dia. 

 
 Punt 8: Adequació del Pla local d'habitatge. Si es tracta d’adequar el Pla 
d'habitatge 2004-2019, que va comportar dos anys de treball i que es va 
aprovar pel Ple municipal l’any 2006, ens sembla bé. No estaríem d'acord, 
però, en tornar a fer un nou pla perquè això seria malbaratar una feina ben 
feta i una despesa innecessària.  

 
 Punt 9: Taxes del Centre municipal d'expressió. Trobem bé que s'apugin el 
cost de la vida, amb els ajuts i les subvencions que convinguin. 

 
 Punt 10: Difusió del camí de Sant Jaume. Estem totalment d'acord en 
aprovar-lo. 

 
 Punt 11: Plans locals d'ocupació. Explicarem en què consisteixen. El Govern 
de la Generalitat ha previst la contractació de més de 13.200 persones en 
atur mitjançant els Plans extraordinaris d’ocupació local. Val a dir que s’han 
presentat un total de 1.665 sol·licituds de projectes per part d’entitats locals 
per accedir a aquests projectes. Els Plans extraordinaris d’ocupació local, que 
combinen activitats de formació i de treball per a persones en atur, estan 
vinculats als sectors tradicionals i als sectors emergents que generaran 
ocupació com, per exemple, les tecnologies de la informació i la comunicació, 
les energies renovables, l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació 
d’habitatges, edificis o equipaments de titularitat o d’ús públic. Amb 
l’atorgament d’aquests plans, el Govern reforça les mesures adreçades a 
millorar la situació de les persones en atur. No cal dir que estem a favor de 
qualsevol iniciativa que ajudi a disminuir l'atur a la nostra vila. 

 
 Punt 12: Moció de la CUP sobre els cementiris nuclears. Tot i que creiem que 
no és probable que mai se n’instal·li cap al nostre municipi, sí que ho és que 
n'hi hagi un a Ascó. Nosaltres volem que no n'hi hagi cap enlloc de la Nació 
catalana i, per això, pensem que cal aprovar la moció. 

 
 Punt 13: Moció per a la recuperació de la memòria històrica. Nosaltres només 
hi estaríem d'acord si aquesta recuperació impliqués totes les persones de 
Sant Celoni i la Batllòria afectades per la repressió franquista. Si és així 
caldria aprovar-la, en cas contrari no.   

 
Per acabar, -conclou el Sr. Rubiralta- voldria fer una recomanació amigable. 
Agrairia que les intervencions dels regidors i regidores fossin més concretes, 
sense divagacions cap a qüestions que no tenen a veure amb el punt que s'està 
tractant i, especialment, sense repetir arguments que ja s'han dit. Totes les 
persones que ens escolten hi sortiran guanyant i acabarem abans. Gràcies. 
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A continuació, intervé el Sr. alcalde i diu que, segurament, molts dels comentaris 
del Sr. Rubiralta s’aniran contestant a mida que es vagin tractant els punts de 
l’ordre del dia. Respecte de la concreció en les intervencions –diu-, li agraeixo el 
suggeriment i intentarem, almenys pel que fa a mi, ser més concisos i no repetir 
arguments. Espero que tothom ho tingui en compte... De tota manera, també és 
cert que quan algú comença a fer reflexions o comentaris sobre determinats 
temes dels que segurament, pel motiu que sigui, no en disposa de tota la 
informació, corre el risc d’errar el tret, per molt concret que sigui...  
 
En relació al programari lliure, recollim la proposta del Sr. Rubiralta, com ja vaig 
dir l’altre dia. En aquests moments no tenim previst incorporar-lo als cursos que 
es fan al Centre de formació d’adults, però veurem quines són les opcions per 
més endavant. També és cert que la demanda dels usuaris és per una 
determinada tipologia de programes informàtics que necessiten a nivell laboral, i 
que és el que nosaltres prioritzem. 
    
Dit això –continua el Sr. alcalde- proposo que votem ara la urgència d’un nou 
punt, no inclòs a l’ordre del dia, que s’ha fet arribar avui mateix als grups 
municipals i que està vinculat a l’aprovació inicial del pressupost municipal (que 
va fer-se en el Ple de la setmana passada). Es tracta de l’aprovació d’un conveni 
a signar amb la mercantil SOREA SA per a la modificació del contracte de gestió 
del servei de subministrament d’aigua potable, que ha de fer possible 
l’avançament del cànon que l’Ajuntament percep per aquest servei, als efectes 
de poder finançar una part del pressupost, tal i com ja es va explicar en el Ple 
anterior. És un expedient que fins ara no s’ha pogut acabat de preparar i que 
presentem avui al Ple per la via d’urgència. Creiem que ara que ja tenim el 
pressupost municipal aprovat inicialment, seria interessant aprovar també la 
proposta de conveni amb SOREA SA.  
 
Així, doncs, sotmesa a votació, per unanimitat dels 15 regidors presents, queda 
aprovada la urgència d’incloure aquest punt a consideració del Ple. 
 
A continuació es procedeix a tractar el contingut de la proposta:  
 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI AMB SOREA SA PER A LA 
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. 
 
El Sr. alcalde explica que la signatura d’aquest conveni amb SOREA SA ha de 
permetre a l’Ajuntament poder disposar d’uns recursos econòmics addicionals 
per poder prestar els serveis necessaris i atendre adequadament les demandes 
socials, educatives i de promoció econòmica de la ciutadania. Donada 
l’excepcionalitat de la situació i a la vista de les necessitats –diu-, vam 
considerar la possibilitat d’obtenir recursos avançant el cànon de l’aigua d’anys 
posteriors. Per fer-ho efectiu, es requereix una modificació del contracte signat 
en el seu dia amb SOREA SA per a la gestió del subministrament d’aigua potable 
al nostre municipi, això és el que es porta avui a votació. 
 
El Sr. Castaño diu que el seu grup votarà a favor de la proposta. 
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La Sra. Vinyets indica que els regidors de la CUP votaran en contra de la 
proposta  per entendre que és una continuació del pressupost municipal aprovat 
inicialment en el darrer Ple. En aquella sessió –diu- ja vam deixar establerts els 
nostres arguments per votar en contra del pressupost. No entenem massa 
aquest avançament de 150.000 € del cànon de l’aigua, però pensem que 
bàsicament aquesta quantitat anirà destinada a la implementació de dos agents 
més a la plantilla de la Policia Local. I, com ja vam dir, considerem que aquesta 
no és una mesura adequada ni prioritària en aquest moment, i més després de 
l’informe que es va presentar sobre la situació de la Policia Local. Per això, avui 
votem també en contra d’aquesta proposta de conveni amb SOREA SA. 
  
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de 11 de febrer de 2008 va 
adjudicar a SOREA, Sociedad Regional de abastecimiento de aguas, SA, el 
contracte administratiu per a la gestió dels serveis d’abastament d’aigua potable 
de Sant Celoni. En el plec de condicions regulador de la concessió, concretament 
a la clàusula 20, s’estableix que el cànon de la concessió s’haurà d’ingressar 
trimestralment -amb efectes del darrer dia del trimestre- i tindrà la consideració 
de liquidació a compte del cànon de l'Ajuntament, donat que amb efectes del dia  
31 de desembre de cada any s’haurà d’aprovar la liquidació definitiva del cànon 
a que té dret l'Ajuntament. 
 
El projecte de pressupost per a 2010, inicialment aprovat pel Ple de la 
Corporació en data 29 d’abril de 2010, inclou com a ingressos l’avançament del 
cànon de la concessió del servei municipal d’aigua, per import de 150.000 €, tal 
com resulta de l’informe econòmic financer obrant a l’expedient. 
 
Vist el conveni mitjançant el qual es proposa la modificació del contracte 
administratiu signat amb SOREA, Sociedad Regional de abastecimiento de aguas, 
SA per a la gestió del servei d’abastament d’aigua potable de Sant Celoni, en el 
sentit d’introduir com annex al contracte el conveni a signar amb l’empresa 
SOREA SA per a l’avançament del cànon de la concessió corresponent als anys 
2012 a 2016, per import màxim de 150.000 € en els termes en que ha estat 
redactat. 
 
Atès que l’avançament del cànon no té cap cost financer per a l’Ajuntament de 
Sant Celoni i es considera d’interès públic donat que està inclòs com a mitjà de 
finançament del pressupost de la Corporació per a 2010. 

 
A la vista d’aquests antecedents i dels informes que figuren a l’expedient, a 
proposta de l’Alcaldia, per 13 vots a favor de les senyores Lechuga, Costa, 
Miracle i de la Encarnación i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, 
Perapoch, Castaño, Arenas, Casado i Vega, i 2 vots en contra de la senyora 
Vinyets i del senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar la modificació del contracte administratiu signat amb SOREA SA, per 
a la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable de Sant Celoni, en 
el sentit d’introduir com annex del contracte el conveni a mitjançant el qual 
SOREA SA es compromet a un avançament de la quantitat màxim de 150.000 € 
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els anys 2010 i/o 2011 corresponent al cànon de la concessió, a petició de 
l’Ajuntament, a compte dels cànons dels anys 2012 a 2016. 
 
2. Atorgar un termini d’audiència de cinc dies hàbils a SOREA SA, a comptar des 
de l’endemà de la rebuda de la notificació d’aquesta resolució, als efectes que 
pugui examinar l’expedient que es tramita a la Secretaria municipal i, si ho 
considera, pugui formular quantes al·legacions estimi adients en defensa dels 
seus drets o, en cas d’estar conforme amb la proposta de modificació 
contractual, així ho manifesti; en el benentès que, de no formular cap al·legació, 
s’entendrà que accepta la modificació. 

 
3. Notificar aquests acords a SOREA SA per al seu coneixement i als efectes 
escaients, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
  
4. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la 
efectivitat i execució d’aquest acord.  
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 25 DE 
FEBRER DE 2010 
 
El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular alguna 
observació a l’acta del Ple municipal de 25 de febrer de 2010, l’esborrany de la qual 
s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap 
objecció, per unanimitat dels 15 regidors presents, s'acorda l’aprovació de la 
referida acta. 
 
 
2. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ RELATIVA AL CANVI DE 
CLASSIFICACIÓ DEL SECTOR CAN RIERA DE L’AIGUA.  
 
El Sr. alcalde explica que els tres grups municipals van acordar que el nou 
hospital de Sant Celoni es construís a la zona de Can Riera de l’Aigua. Fruit 
d’aquest pacte, avui es proposa al Ple modificar la qualificació urbanística 
d’aquests terrenys, que passaran de sòl rústic a sòl per a equipament, 
permetent així la ubicació del nou centre sanitari. Aquesta proposta ha estat 
precedida per informes del Departament de Medi Ambient i Habitatge i del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Si avui s’aprova inicialment 
la modificació urbanística proposada, caldrà sol·licitar altres informes preceptius 
abans de l’aprovació provisional. 
 
El Sr. Arenas diu que el grup municipal del PSC hi votarà a favor. 
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La Sra. Vinyets diu que, en relació amb l’aprovació de l’acta de la sessió de 25 
de febrer, s’ha oblidat de reiterar que no celebrar el Ple extraordinari de la 
setmana passada per aprovar el pressupost municipal, perquè es podia haver 
inclòs aquest tema en l’ordre del dia de la sessió d’avui.  
  
En relació a la proposta de modificació urbanística de Can Riera de l’Aigua –diu-, 
el vot de la CUP serà afirmatiu. No sabem què vol dir ERC quan ens diu que “no 
fem divagacions” i que “els qui ens escolten ho agrairan”. Nosaltres entenem que 
hem d’explicar el nostre posicionament: per quines raons votem sí o no a les 
propostes que es porten al Ple. Volem convèncer amb les nostres 
argumentacions i, per això, no és suficient només amb emetre el vot.  
 
A la proposta que es porta avui al Ple queda plenament acreditat que l’Àrea 
residencial estratègica proposada pel Govern de la Generalitat i la ubicació del 
hospital a Can Riera de l’Aigua són dues coses perfectament separables. Durant 
la campanya pel referèndum sobre l’ARE, el grup municipal de CiU ens va estar 
dient que votar sí a l’ARE significava votar sí a l’hospital. En canvi, avui 
aprovarem el canvi de qualificació urbanística dels terrenys de Can Riera de 
l’Aigua per permetre la construcció de l’hospital i això demostra que pot anar 
perfectament deslligat de l’ARE. Realment el grup municipal de CiU va fer una 
campanya molt bona en aquell referèndum... Encara avui en dia a la CUP ens 
pregunten per què estàvem en contra d’un nou hospital... Torno a repetir: 
nosaltres som els primers d’estar a favor de l’hospital, però no estàvem a favor 
de l’ARE. 
 
Fruit dels resultats d’aquell referèndum, l’equip de govern es va convèncer que 
la gent de Sant Celoni no volia l’ARE de Can Riera de l’Aigua. Malgrat tot, avui 
seguim tenint sobre la taula l’interrogant de què passarà amb l’ARE, perquè 
encara esperem que el Sr. Nadal, conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, ens truqui, com es va comprometre en la reunió que va mantenir amb 
el Sr. Deulofeu, el Sr. Castaño i jo mateixa a Barcelona. En aquella trobada vam 
quedar que ens diria alguna cosa sobre el futur de l’ARE de Sant Celoni, perquè 
recordem que a dia d’avui el Govern de la Generalitat de Catalunya encara no ha 
retirat formalment l’ARE de Sant Celoni, és a dir, el projecte està parat però res 
no impedeix que es pugui tirar endavant. Els resultats del referèndum han 
convençut l’equip de govern, però no al Govern tripartit... Pel que sabem, tots 
els ARE’s del Vallès Oriental encara s’han d’aprovar perquè presenten algunes 
dificultats tècniques que cal solucionar. Per tant, emplacem el Govern tripartit a 
que ens digui si definitivament deixa aparcat l’ARE de Sant Celoni o si, per 
contra, continua amb aquesta mala política d’habitatge basada en la construcció 
de pisos nous (quan està comprovat que existeixen molts pisos buits i que s’ha 
d’optar per la rehabilitació). Per tot el que he exposat, el nostre vot és a favor de 
la proposta que es porta avui al Ple. 
 
El Sr. alcalde indica que no voldria tornar a debatre sobre l’ARE de Can Riera de 
l’Aigua perquè sobre aquest tema –diu- ja hem discutit àmpliament i la gent de 
Sant Celoni ja ha expressat la seva opinió. Des de l’equip de govern hem 
respectat la voluntat manifestada per la majoria dels ciutadans que van votar en 
el referèndum (que va tenir una participació prou destacada del 30%). Considero 
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que, al final, entre tots vam saber crear un procés de debat i de reflexió, que va 
culminar amb una consulta popular, el resultat de la qual ha sigut acceptat i 
defensat per l’equip de govern, com pensem que és la nostra obligació, més 
enllà de la posició que com a partit vam defensar en el seu moment. Tot plegat 
va ser una experiència molt positiva que ens ha orientat en el camí a seguir.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El planejament vigent, el text refós del Pla general d’ordenació de Sant Celoni, 
fou aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 
18/06/1997. La normativa urbanística del planejament general ha estat 
publicada al DOGC número  4459, de data 31/08/2005. 
 
Amb data 16/10/2007 s’aprova el Decret Legislatiu 1/2007 de mesures urgents 
en matèria urbanística que té com a objectiu, entre d’altres, dotar les 
administracions catalanes d’instruments per tal d’obtenir de manera immediata 
sòl per a la construcció d’habitatge assequible, definint tot un seguit 
d’instruments a l’abast de les administracions com les Àrees Residencials 
Estratègiques (ARE) mitjançant la introducció de la disposició addicional número 
vint-i-una al Decret Legislatiu 1/2005 TRLUC. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme a Barcelona en sessió de 25 de setembre de 
2008 va aprovar inicialment el Pla director urbanístic de les àrees residencials 
estratègiques de l’àmbit del Vallès Oriental que contempla, entre d’altres, la 
localització de l’ARE “Plans del Pertegàs” a Sant Celoni. També s’acordava la 
suspensió dins l’àmbit de la tramitació dels plans urbanístics derivats, dels 
projectes de gestió urbanística, dels projectes d’urbanització i de l’atorgament de 
llicències per a obres i usos. 
 
Durant el termini d’informació pública l’Ajuntament de Sant Celoni va manifestar, 
entre d’altres, la necessitat d’obtenir el sòl per a un hospital comarcal arran de 
dos convenis signats amb el Servei Català de la Salut, on es manifesta el 
compromís municipal de cedir el sòl necessari per a la construcció d’aquest 
equipament.  
 
Esgotat el termini d’un any a comptar des de l’endemà de la publicació de 
l’aprovació inicial de l’edicte al DOGC sense que s’hagi produït l’aprovació 
definitiva, no és d’aplicació la referida suspensió. 
 
Amb data 23 d’octubre de 2009 els tres grups municipals amb representació a 
l’Ajuntament de Sant Celoni van fer públic l’acord d’emplaçar el nou Hospital a 
Can Riera de l’Aigua. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, per tant, inicia la tramitació d’una modificació 
puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sant Celoni, relativa a un canvi 
en la classificació de sòl no urbanitzable a sòl urbà. Aquesta modificació implica 
un canvi de la classificació d’una porció de sòl no urbanitzable, mitjançant un 
canvi a sòl urbà, vinculat al sistema d’equipaments públics.  
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Aquesta modificació haurà de permetre posar a disposició del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya els terrenys necessaris per a la construcció 
d’un nou hospital de Sant Celoni, en un emplaçament que reuneixi una superfície 
mínima per a la ubicació del cos principal de l’equipament i els serveis annexes i 
que possibiliti la seva ampliació futura. L’emplaçament ha de disposar de bones 
comunicacions per garantir el fàcil accés dels usuaris, dels subministraments i 
l’evacuació dels residus i, sobretot, dels transports sanitaris urbans. 
 
L’Ajuntament va sol·licitar el 14 de desembre de 2009 als serveis territorials del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona, l’emissió del document de 
referència envers la modificació puntual del Pla general del sector Can Riera de 
l’Aigua i l’informe urbanístic i territorial a la secretaria de planificació territorial del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
El dia 8 de febrer de 2010 els serveis territorials del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge van emetre document de referència de la modificació el qual 
s’acompanya amb l’informe realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua d’11 de 
gener de 2010 de la modificació. 
 
El dia 26 de febrer de 2010 els serveis territorials del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge van emetre informe territorial i urbanístic sobre la modificació 
puntual del Pla general del sector de Can Riera de l’Aigua. 
 
L’objecte de la modificació puntual de Pla general és permetre, mitjançant un canvi 
en la classificació i qualificació del sòl, de sòl no urbanitzable a sòl urbà, la 
implantació d’un sistema general, mitjançant la definició del nou sector 
d’equipaments per a l’emplaçament d’un equipament públic sanitari d’interès 
general segons una proposta de zonificació que compleixi els requeriments mínims 
fixats pel Servei Català de la Salut del Departament de Salut, restant degudament 
justificat l’interès públic de la proposta. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal segons el qual la modificació puntual 
proposada s’ha redactat d’acord amb l’informe urbanístic territorial emès per la 
Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, informant favorablement l’aprovació inicial d’aquesta modificació. 
 
El tècnic municipal fa constar que la present modificació puntual implica un canvi 
en la qualificació del sòl corresponent al sector de Can Riera de l’Aigua, suposant 
la introducció d’una nova configuració del teixit urbà, atès que aquesta ve 
donada pel límit actual del sòl urbà del sector d’equipaments, el qual es defineix 
com un sector discontinu respecte de la trama urbana situada a l’altre costat de 
la llera de la riera del Pertegàs. 
 
A l’àmbit considerat amb una superfície de 22.591,86 m2sl es defineix la 
proposta de zonificació a partir de la qual en resulta una parcel·la amb ús 
d’equipament sanitari, qualificant-se la resta de sistemes com a sistema viari i 
sistema d’espais lliures. 
 
La proposta de zonificació estableix a partir de l’estructura viària proposada, les 
reserves d’equipaments del sector definint la parcel·la corresponent a aquest 
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sistema i una reserva d’espais lliures en el perímetre oest corresponent a 
l’entorn proper al torrent de Maribaus que es manté fins a l’extrem nord.  
 
De conformitat amb l’article 95 del DL 1/2005 TRLUC, la modificació proposada 
garanteix la funcionalitat i el manteniment de la superfície dels espais lliures que 
es modifiquen i que queden compensats dins el mateix àmbit.  
 
Per tal de donar compliment a les determinacions de la Llei 16/2002, la 
modificació puntual identifica i qualifica d’acord amb la documentació gràfica, en 
el plànol O.03 zonificació acústica, el sòl inclòs en la zona de sensibilitat acústica 
alta, zona A2 corresponent a l’ús d’equipament sanitari assistencial. 
 
La modificació puntual estableix com a càrrega urbanitzadora del l’àmbit 
considerat, la urbanització del nou traçat viari corresponent al tram de connexió 
amb el sòl urbà implicant la construcció i millora de les infraestructures viàries 
de connexió que han de permetre el creuament de la llera de la riera del 
Pertegàs, juntament amb les mesures derivades del compliment dels objectius 
de qualitat acústica d’acord amb la zona de sensibilitat definida. 
 
La modificació preveu el mecanisme de gestió urbanística per a l’obtenció del sòl 
inclòs en l’àmbit mitjançant el sistema d’expropiació forçosa, atesa la titularitat 
privada de la totalitat del sòl del sector i la destinació a sistemes del mateix, de 
conformitat amb les determinacions de l’article 34.8 del TRLUC, atès que es 
donen les condicions d’utilitat pública i interès social del projecte. 
 
La normativa de l’instrument determina que el desenvolupament de les 
determinacions de la modificació puntual requereixen la redacció d’un pla 
especial amb l’objectiu de concretar les condicions d’implantació del nou 
equipament sanitari d’acord amb el paràmetres definits en aquest instrument, 
incorporant el projecte d’urbanització del sector. 
 
Vist l’informe emès per l’advocada de l’Ajuntament on consta que aquesta 
modificació puntual, seguint amb el procediment que estableix l’article 115 del 
Decret 305/2006, incorpora l’informe de sostenibilitat ambiental que acompanya 
la proposta de modificació i que ha de ser objecte d’aprovació inicial i 
posteriorment s’haurà d’iniciar un període d’informació pública de 45 dies i 
simultàniament s’haurà d’efectuar les consultes que procedeixen i que 
s’identifiquen en el document de referència emès pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 
 
La tècnica indica pel que fa a l’article 94 del Decret Legislatiu 1/2005 que s’han 
obtingut notes simples del Registre de la propietat que acrediten la propietat 
actual de les finques de titularitat privada afectades i on consta que no hi ha 
hagut transmissió en els darrers 5 anys, i respecte a la finca registral número 
1236, caldrà determinar en fase d’informació pública la part que correspon 
segregar. Igualment, pel que fa a les altres finques, durant la informació pública 
caldrà verificar si la seva afectació és total o parcial.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica ambiental, segons el qual la present 
modificació puntual no té efectes significatius sobre el medi ambient.  
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Vist l’informe favorable quant a la mobilitat envers aquesta modificació puntual 
emès per l’enginyer municipal. 
 
D’acord amb els articles 83 del Decret Legislatiu 1/2005 i 117.3 del Decret 
305/2006, l’aprovació inicial i la provisional corresponen a l’Ajuntament. 
Simultàniament s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de 
llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, i 
s’ha de concedir audiència als ajuntaments que confinin amb l’àmbit de la 
modificació puntual. L’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. 
 
Segons l’article 115.c del Decret 305/2006, la informació pública de la 
modificació amb informe de sostenibilitat ambiental és de 45 dies i 
simultàniament efectuar les consultes que procedeixin. 
 
D’acord amb l’article 71 del decret legislatiu 1/2005, l’aprovació inicial d’un 
instrument de planejament urbanístic obliga a acordar la suspensió de la 
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències 
de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament 
de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 
 
A la vista d’aquests antecedents i a proposta de la Comissió informativa de 
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 15 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment la modificació puntual del pla general municipal 
d’ordenació de Sant Celoni relativa al canvi de classificació del sector Can Riera 
de l’Aigua a Sant Celoni, promoguda per l’Ajuntament. 
 
2. Disposar l’inici del tràmit d’informació pública per un termini de quaranta-cinc 
dies, a comptar des de la darrera de les publicacions del corresponent anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a 
un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal. 
 
Durant aquest termini, comptador a partir del dia següent al de la publicació de 
l’edicte en l'última de les publicacions del butlletí o diari oficial, l'expedient 
romandrà de manifest a l'Àrea d’Entorn d'aquest Ajuntament (c/ Bruc, 26 de 
Sant Celoni) i els interessats podran formular, per escrit, les reclamacions i 
suggeriments que considerin procedents. 
 
3. Sol·licitar de forma simultània a la informació pública l'emissió d'informes als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials: a l’Oficina 
Territorial d’Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a 
l’Agència de Residus de Catalunya, a l’Administració de Infraestructures 
Ferroviàries i al Servei Català de la Salut del Departament de Salut els quals 
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l'han d'emetre en el termini d'un mes llevat que una disposició n'autoritzi un de 
més llarg. 
 
4. Comunicar l’aprovació inicial als Ajuntaments dels municipis limítrofes amb 
l’àmbit de la modificació als efectes d'audiència pel termini d'un mes. 
 
5. Comunicar l’aprovació inicial a DEPANA, Lliga per a la defensa del patrimoni 
natural i a ADENC, Associació per a la defensa i estudi de la Natura, segons 
indicació del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
6. Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes 
de gestió urbanística i d’urbanització com també suspendre l'atorgament de 
llicències d'edificació, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i 
d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, 
en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del 
règim urbanístic, pel termini d'un any, amb el benentès que un cop assolida 
l’aprovació definitiva de la modificació puntual abans de l'esmentat termini la 
suspensió quedarà extingida, d'acord amb el que disposa l'article 71 en relació al 
70 de la Llei d’Urbanisme. 
 
L’àmbit de suspensió coincideix amb l’àmbit de la modificació de pla general 
municipal al sector Can Riera de l’Aigua. 
 
Atenent al que disposa l'article 102.4. del Reglament d’urbanisme, l’acord de 
suspensió dels instruments de planejament derivat i de l’atorgament de llicències 
s'adopta amb la previsió de la possibilitat d'atorgar aquells que siguin 
fonamentats en el règim vigent i que siguin compatibles amb les determinacions 
del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels 
canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament una vegada 
definitivament aprovat. 
 
 
3. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓ 
DEL PARC DE BOMBERS A CA L’ALSINA NOU. 
 
El Sr. alcalde explica que aquest punt és molt similar a l’anterior. En aquest cas 
–diu-, es proposa una requalificació urbanística del terreny de Ca l’Alsina Nou 
per permetre la construcció del nou parc de bombers. L’expedient haurà de 
seguir una tramitació similar al de la modificació urbanística de Can Riera de 
l’Aigua, que abans he explicat. 
  
El Sr. Arenas i la Sra. Vinyets indiquen que els seus grups municipals votaran a 
favor de la proposta. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
L’Ajuntament, amb la voluntat de millorar l’emplaçament i una major disponibilitat 
de sòl per a l’equipament de la caserna de bombers, va sol·licitar el 14 de febrer de 
2008 als serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a 
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Barcelona, l’emissió del document de referència sobre el Pla especial urbanístic del 
sector Ca l’Alsina Nou. A la petició d’informe s’hi acompanyava el document 
d’Avanç del planejament esmentat i l’informe ambiental preliminar, en els termes 
que s’establien als articles 106 i 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya. 
 
El dia 28 de maig de 2008 els serveis territorials del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge van emetre document de referència del pla especial esmentat. 
 
Per criteris tècnics es va considerar més adient formular i tramitar una modificació 
puntual de Pla general per modificar la classificació del sòl d’aquest terreny 
passant-lo a sòl urbà, amb clau E1 equipament públic i formular i tramitar 
simultàniament el corresponent Pla especial d’equipament públic, amb ús de parc 
de bombers. 
 
El dia 29 de setembre de 2009 els serveis territorials del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge van emetre informe en el qual es donava com a vàlid el 
document de referència emès amb data 28 de maig de 2008 en relació al Pla 
especial del sector Ca l’Alsina Nou a una possible modificació puntual de 
planejament general sempre i quan siguin coincidents l’objecte i l’àmbit d’actuació 
d’ambdós plans i no s’hagin produït modificacions en les seves característiques 
ambientals que requerissin nova valoració. 
 
En data 9 d’octubre de 2009 l’Agència de Residus de Catalunya, a petició de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, emet informe en relació a l’avaluació i valoració a una 
problemàtica d’indicis de contaminació del sòl a la parcel·la 5, polígon 23 del terme 
municipal. L’informe constata que no hi ha afectació de contaminació del sòl en 
l’àmbit definit del sector Ca l’Alsina Nou.  
 
En data 12 de febrer de 2010 té entrada a l’Ajuntament de Sant Celoni l’informe 
urbanístic i territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques emès 
per la Direcció General d’Urbanisme en compliment de les disposicions de la Llei 
6/2009 d’Avaluació de plans i programes en relació a l’Avanç de planejament. A 
l’esmentat informe es valora que els sòls es podrien considerar adequats per a la 
seva transformació a sòl urbà amb ús d’equipaments per a parc de bombers, 
completant alguns aspectes referents a la mobilitat, alternatives, qualificació 
d’equipament i la previsió d’una major franja de protecció respecte a la riera de 
Vallgorguina, la carretera i el sector industrial per tal d’adequar-se als criteris de 
desenvolupament urbanístic sostenible. 
 
Arrel del Projecte de traçat de l’artèria Ramal Sant Celoni-Ramal Hostalric que 
determina el pas de la xarxa d’Aigües Ter Llobregat, el dia 18 de juny de 2009 es 
formalitza l’acta d’ocupació de la finca i es fixen les servituds de la mateixa amb 
una expropiació de ple domini de 70 m2sl, una servitud de pas de xarxa de 982,00 
m2 sl i ocupació temporal 3.144,00 m2sl. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal segons el qual la modificació puntual 
proposada s’ha redactat d’acord els criteris fixats pels tècnics de la Direcció 
General de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat relatius a 
les condicions de l’emplaçament del futur equipament amb el compromís de 
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posar a disposició de la Generalitat el sòl necessari per a la construcció del Parc 
de bombers dins del municipi i d’acord amb l’informe urbanístic territorial del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques emès per la Direcció 
General d’Urbanisme, informant favorablement l’aprovació inicial d’aquesta 
modificació. 
 
El tècnic municipal fa constar que la present modificació puntual implica un canvi 
en la classificació i qualificació del sòl corresponent al sector de Ca l’Alsina Nou 
suposant la introducció d’una nova configuració del teixit urbà, atès que aquesta 
ve donada pel límit actual del sector industrial colindant. 
 
La proposta de zonificació estableix a partir de l’estructura viària proposada, les 
reserves d’equipaments del sector definint dues parcel·les corresponents a 
aquest sistema, una reserva d’espais lliures a l’entorn proper a la riera de 
Vallgorguina que es manté fins a l’extrem est, colindant amb el sector industrial i 
en l’espai situat en al sud de l’àmbit entre l’autopista AP7 i la carretera C61, la 
reserva del sistema hidrogràfic corresponent a un curs d’aigua situat en el límit 
Nord-est del sector i la corresponent a sistemes tècnics del sector. 
 
L’arquitecte municipal indica en el seu informe que la modificació puntual 
estableix com a càrrega urbanitzadora del l’àmbit considerat, la urbanització del 
nou traçat viari corresponent al tram de connexió entre el sòl urbà de la 
carretera d’Olzinelles i l’enllaç viari d’accés a l’AP7 just en la rotonda situada a la 
carretera C61, i dotar de serveis el sector amb l’objectiu de garantir la seva 
urbanització d’acord amb l’ús i funcionalitat previstos. 
 
Vist l’informe jurídic emès per l’advocada de l’Ajuntament on consta que aquesta 
modificació puntual, seguint amb el procediment que estableix l’article 115 del 
Decret 305/2006, s’ha elaborat un informe de sostenibilitat ambiental que 
acompanya la proposta de modificació i que ha de ser objecte d’aprovació inicial, 
posteriorment s’haurà d’iniciar un període d’informació pública de 45 dies i 
simultàniament efectuar les consultes que procedeixen que s’identifiquen en el 
document de referència emès pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
La tècnica indica que la present modificació compleix amb l’article 94 del Decret 
Legislatiu 1/2005 atès que consta a l’expedient certificat de domini i càrregues 
de data 5 d’octubre on consta que la propietat afectada és municipal arrel de 
l’escriptura pública de compra a Gupta-Kanti, AG autoritzada pel notari de Sant 
Celoni, Beatriz Ferrer Lozano de 15 de gener de 2009 i que aquesta mateixa 
companyia mercantil n’era propietària els quatre anys anteriors. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica ambiental, segons el qual la present 
modificació puntual no té efectes significatius sobre el medi ambient.  
 
Vist l’informe favorable quant a la mobilitat envers aquesta modificació puntual 
emès per l’enginyer municipal. 
 
D’acord amb els articles 83 del Decret Legislatiu 1/2005 i 117.3 del Decret 
305/2006, l’aprovació inicial i la provisional corresponen a l’Ajuntament. 
Simultàniament s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de 
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llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, i 
s’ha de concedir audiència als ajuntaments que confinin amb l’àmbit de la 
modificació puntual. L’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. 
 
Segons l’article 115.c del Decret 305/2006, la informació pública de la 
modificació amb informe de sostenibilitat ambiental és de 45 dies i 
simultàniament efectuar les consultes que procedeixin. 
 
A la vista d’aquests antecedents i a proposta de la Comissió informativa de 
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 15 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general municipal 
d’ordenació de Sant Celoni, parc de bombers, Ca l’Alsina Nou a Sant Celoni, 
promoguda per l’Ajuntament. 
 
2. Disposar l’inici del tràmit d’informació pública per un termini de quaranta-cinc 
dies, a comptar des de la darrera de les publicacions del corresponent anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a 
un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal. 
 
Durant aquest termini, comptador a partir del dia següent al de la publicació de 
l'edicte en l'última de les publicacions del butlletí o diari oficial, l'expedient 
romandrà de manifest a l'Àrea d’Entorn d'aquest Ajuntament (c/ Bruc, 26 de 
Sant Celoni) i els interessats podran formular, per escrit, les reclamacions i 
suggeriments que considerin procedents. 
 
3. Sol·licitar de forma simultània a la informació pública l'emissió d'informes als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials: a l’Oficina 
Territorial d’Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a 
l’Agència de Residus de Catalunya, a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a 
Catalunya de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, a la 
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció 
General d’Extinció, Prevenció d’Incendis i Salvament del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació, a la Companyia Logística d’Hidrocarburs 
CLH i a Aigües Ter Llobregat, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes 
llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg. 
 
4. Comunicar l’aprovació inicial als Ajuntaments dels municipis limítrofes amb 
l’àmbit de la modificació als efectes d'audiència pel termini d'un mes. 
 
5. Comunicar l’aprovació inicial a DEPANA, Lliga per a la defensa del patrimoni 
natural i a ADENC, Associació per a la defensa i estudi de la Natura segons 
indicació del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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4. VERIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ RELATIVA A CAN 
XARANDO. 
 
El Sr. alcalde explica que aquest tema ja s’ha portat al Ple en diverses ocasions.  
Es tracta –diu- de modificar puntualment el Pla general d’ordenació urbana per 
tal de preservar una part de l’àmbit de la Força i evitar que, en el futur, es pugui 
construir en aquesta finca de Can Xarando tapant les restes de la muralla que 
encara queden. Quan es donin unes determinades condicions, s’intentarà fer una 
actuació similar a la que s’ha fet a la torre de la Força de la finca del carrer Les 
Valls, que l’Ajuntament va adquirir i arranjar. El Ple municipal ja va aprovar 
inicialment aquesta modificació urbanística, però la Comissió Territorial 
d’Urbanisme ens ha suggerit la introducció d’alguns canvis tècnics, relacionats 
amb el sostre edificable. Avui es proposa al Ple l’aprovació del text refós que 
incorpora aquests canvis. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de 29 de maig de 2008 va aprovar 
inicialment la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació relativa a 
Can Xarando per la preservació de les restes de la muralla modificant les 
condicions d’ordenació de l’edificació. 
 
La modificació preveu una reculada de la nova edificació a partir de l’ajust de la 
profunditat edificable i modifica la volumetria eliminant el cos edificable de PB+2 
previst al Pla general per potenciar l’element patrimonial de la torre mitjançant la 
preservació d’edificació d’aquest sòl, reforçat a la vegada amb la cessió gratuïta de 
22,45 m2 del seu entorn a favor de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
La Comissió Territorial de la Direcció General del Patrimoni Cultural va acordar en 
sessió 16 de juliol de 2008 informar favorablement aquesta modificació amb la 
incorporació d’unes prescripcions. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió del 23 d’octubre de 2008 va 
aprovar provisionalment la modificació puntual del pla general municipal 
d’ordenació relativa a Can Xarando amb la incorporació de les prescripcions de la 
Direcció General del Patrimoni cultural: 
 
- Tractament respectuós amb l’entorn de les mitgeres en la transició de PB+2 a 
PB+1 en el carrer Les Valls i la plaça Josep M. Alfaras i adaptació als cromatismes 
de la muralla. 
- Cal que els projectes que es redactin arrel d’aquesta modificació puntual prevegin 
que, en el cas de trobar restes arqueològiques i/o paleontològiques serà d’aplicació 
la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural i el Decret 78/2002, de 5 
de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia 29 de gener 
de 2009 va acordar aprovar definitivament la modificació puntual del pla general 
d’ordenació relativa a Can Xarando, i supeditar-ne la publicació al DOGC i 
conseqüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que 
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ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, que incorpori les prescripcions 
següents: 

 
1. Cal excloure del còmput global del sostre a reordenar, les plantes sota 

coberta i les plantes baixes possibles en l’interior del pati d’illa segons 
planejament vigent, d’on resulta un sostre total a reordenar de 940 m2st. 
 

2. Cal fixar una separació de 2 m de la planta segona en l’alineació a vial de 
l’edificació amb front al carrer les Valls i fixar l’arrencada de la coberta a un 
màxim de 40 cm per sobre de l’últim sostre d’acord amb l’article 50 de la 
normativa urbanística del Pla general. 
 

3. Cal reduir la fondària i l’ocupació del pati d’illa de l’edificació amb front al 
carrer Major, fixant una fondària continua màxima de 14,50 m. 

 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona indica que en l’atorgament de 
la llicència municipal s’haurà de donar compliment a les prescripcions de l’acord 
de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, de 16 de juliol de 
2008, relatives al tractament de les mitgeres i a l’aplicació de la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, i del Decret 78/2002, de 5 de març, en cas que durant 
l’execució de les obres es descobrissin restes arqueològiques i/o 
paleontològiques; així com recomana que l’abast de la present modificació 
inclogui també la parcel·la adjacent sobre la qual s’ubica la torre amb front a la 
plaça Josep Alfaras per tal d’alliberar la base de la torre i aconseguir una solució 
unitària amb la resta del traçat de la muralla. 
 
El dia 11 de febrer de 2009 es va requerir als redactors de la modificació puntual 
per tal de redactar el text refós, SCB Arquitectes, en el qual han de constar les 
prescripcions indicades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
El dia 16 d’abril de 2010, els redactors de la modificació, SCB Arquitectes, han 
presentat escrit amb què acompanyen el text refós de la modificació puntual del 
pla general d’ordenació relativa a Can Xarando per a la seva aprovació. 
 
L’arquitecte municipal ha emès un informe, en data 19 d’abril de 2010, favorable 
al text refós presentat. 
 
Estudiades les prescripcions i recomanacions de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, es va detectar que la seva aplicació literal implicaria una reducció 
del sostre i de la volumetria en relació als que atorga el planejament vigent. En 
el benentès que no era aquest l’objectiu de les prescripcions imposades sinó el 
d’introduir una millora en l’ordenació resultant el text refós introdueix les 
prescripcions però amb uns ajustos que permeten fer coincidir ambdós objectius: 
el de millorar l’ordenació resultant i el de no reduir l’aprofitament. Aquests 
ajustos han estat consensuats amb la Direcció General d’Urbanisme i s’expliquen 
tant en els antecedents del text refós com en l’informe de l’arquitecte municipal. 
 
En concret, com resulta del text refós i de l’informe de l’arquitecte municipal, els 
ajustos introduïts en les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona són els següents: 
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- En relació a la prescripció abans referida com a segona, es permet a 

l’edificació del carrer les Valls 1 m d’alçada entre l’arrencada de la coberta 
i l’últim forjat per tal de compensar la pèrdua de volum generat per la 
nova geometria. 

 
- En relació a la prescripció abans referida com a tercera, s’estableix una 

profunditat edificable de 14,80 m a l’edificació del carrer Major per tal 
d’obtenir un sostre resultant equivalent a l’establert segons planejament 
vigent. 

 
- Per altra banda, s’incorpora a la modificació la finca del carrer Major 201 

confrontant per afavorir la reordenació de l’àmbit. 
 
La resta de prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
s’incorporen en el text refós sense ajustos.  
 
L’advocada de l’Ajuntament a l’informe jurídic fa constar que els ajustos a les 
prescripcions no modifiquen el sentit de les prescripcions ni mereixen la 
consideració de modificació substancial de planejament general, segons està 
definida en l’article 112.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’Urbanisme, no essent procedent un nou tràmit 
d’informació pública. 
 
La tècnica fa menció que la incorporació d’una nova finca en l’àmbit de 
planejament afecta únicament a un interessat, el Sr. Miquel Deulofeu Hortal, que 
ja és propietari de part de l’àmbit inicial i que, per tant, coneix la modificació en 
tràmit. En aquest sentit s’incorpora com a Annex 6 al text refós carta del Sr. 
Deulofeu on manifesta el seu coneixement i consentiment amb la incorporació de 
la finca.  
 
D’acord amb l’article 100 TRLUC, les diverses figures de planejament urbanístic 
l’aprovació definitiva de les qual correspon a l’Administració de la Generalitat són 
executives a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques 
corresponents. 
 
A la vista d’aquests antecedents i a proposta de la Comissió informativa de 
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 15 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Verificar el text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
relativa a Can Xarando, promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni, la qual 
incorpora, respecte del document aprovat definitivament, les prescripcions de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona amb alguns ajustos, quedant per 
tant incorporades les següents modificacions: 
 

1. S’han exclòs, del còmput global del sostre a reordenar, les plantes sota 
coberta i les plantes baixes possibles en l’interior del pati d’illa segons 
planejament vigent. 
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2. S’ha fixat una separació de 2 m de la planta segona en l’alineació a vial 

de l’edificació amb front al carrer les Valls i s’ha fixat l’arrencada de la 
coberta a 1 m per sobre de l’últim sostre. 
 

3. S’ha reduït la fondària i l’ocupació del pati d’illa de l’edificació amb front al 
carrer Major, fixant una fondària continua màxima de 14,80 m. 
 

4. S’ha incorporat la finca del carrer Major 201 confrontant per afavorir la 
reordenació de l’àmbit.  

 
2. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el text refós de la 
Modificació puntual del pla general d’ordenació relativa a Can Xarando a efectes 
de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i conseqüent 
executivitat. 
 
 
5. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ACTUACIÓ CONJUNTA 
D’OBRES I INSTAL·LACIONS DE SOREA SA DESENVOLUPADA EN TRES 
PROJECTES CONSTRUCTIUS, SEGONS EL CONTRACTE SUBSCRIT PER A 
LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL 
NOSTRE MUNICIPI. 
 
El Sr. alcalde explica que aquest és probablement un dels temes més destacats 
d’aquesta legislatura. Té relació –diu- amb una qüestió tan important com és 
l’aigua, un bé escàs que hem de ser capaços de gestionar acuradament. Per fer 
possible aquesta bona gestió, ens cal dur a terme inversions molt importants: 
bàsicament, la construcció d’un nou dipòsit i d’una planta potabilitzadora. 
Aquestes obres garantiran que, en el futur, l’aigua que es subministri als 
ciutadans i ciutadanes sigui d’una excel·lent qualitat. El pressupost de totes 
aquestes obres ascendeix a més de 5 milions d’euros. Estem parlant, per tant, 
d’una inversió molt elevada. Per això, ens ha semblat adient que l’enginyer 
municipal, el Sr. Lluís Obach, estigui present avui en el Ple i ens expliqui en què 
consisteixen aquestes inversions. 
 
Pren la paraula el Sr. Obach i diu que actualment Sant Celoni té tres punts 
d’abastament d’aigua crua. Per ordre d’importància, en primer lloc tenim les 
mines de la Tordera, situades al terme municipal de Santa Maria de 
Palautordera, i que són bastant superficials. El segon punt d’abastament són els 
pous de la Batllòria, situats a la zona de les Ferreries. I, en tercer lloc, també 
ens abasteix d’aigua una derivació de la canonada d’Aigües Ter – Llobregat 
(ATLL) que porta aigua del Ter fins la planta de Cardedeu. Actualment l’aigua 
procedent d’aquests abastaments va a parar al dipòsit de La Salle (situat al 
carrer Campins), sense més tractament que una cloració. Per aquesta raó, es 
proposa la construcció d’una estació per al tractament de l’aigua potable (ETAP) i 
d’un nou dipòsit que substitueixi l’actual dipòsit de La Salle. 
     
La primera actuació que s’haurà de fer és derivar els cabals d’aigua que arriben 
a la zona nord de la parcel·la del carrer Campins i conduir-los, provisionalment i 
de manera directa, al dipòsit de La Salle. A partir d’aquí, es faran els 
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bombaments al nou dipòsit del Turó de la Mare de Déu i al dipòsit del Virgili. El 
què seria el pis de pressió de La Salle continuaria en aquesta primera fase 
funcionant amb el dipòsit actual. Això ens permetrà enderrocar la zona on 
actualment hi ha un aiguabarreig, la cloració i una barraca inutilitzada, i poder 
construir, mantenint el servei, aquest nou dipòsit receptor d’aigua crua.  
 
S’ha previst que aquest dipòsit de tractament es construeixi de manera 
soterrada. Això permetrà deixar la parcel·la lliure per a altres usos. La tecnologia 
que s’emprarà aquí serà de bombes submergibles invertides, que tenen la 
particularitat de que són silencioses (òbviament pel fet que estan submergides), 
a més de permetre aprofitar al màxim el dipòsit. Aquestes bombes són de grans 
dimensions. Hem de pensar que si fossin convencionals (no invertides), 
l’aspiració seria a la zona mitja perquè a sota hi tenen el motor i, per tant, es 
perdria una bona part de la capacitat del dipòsit. En definitiva, es tracta d’una 
instal·lació que no fa cap soroll perquè l’únic mecanisme de què disposa són els 
quatre motors de les bombes. 
 
La solera del dipòsit estarà per sota de l’actual cota del terreny, la qual cosa ens 
permetrà la seva accessibilitat; dins aquesta mateixa actuació s’ha inclòs 
l’enderroc de l’actual dipòsit de La Salle, el rebliment del forat i la pavimentació 
de tot l’espai per a habilitar-lo com a zona d’aparcament.         
 
Enviaríem provisionalment les aigües bombades d’aquest dipòsit de recepció als 
dos dipòsits que hem dit i, quan estigui construïda, a la nova estació de 
tractament de Can Sans.      
 
L’espai ens permet que aquesta estació de tractament funcioni amb filtres oberts 
(per entendre’ns, un filtre tancat és el que trobem a les piscines convencionals). 
Fins aquí arribaran els abastaments procedents de la mina de Palau i dels pous 
de la Batllòria. A partir d’aquí, entrarien en la zona d’aiguabarreig, aireació i pre-
cloració, i d’aquí passarien a la zona de filtratge pròpiament i al dipòsit d’aigua 
neta. A continuació, part de l’aigua seria bombejada cap als dipòsits del Turó de 
la Mare de Déu i del Virgili, i una altra bona part a aquests dos dipòsits de 1000 
m3, que substituiran el de La Salle.  
 
Pel que fa l’emplaçament concret d’aquests dos dipòsits a la zona de Can Sans, 
s’ha previst que quedin camuflats darrera un talús, amb la qual cosa 
pràcticament no es veuran. Es tracta d’una instal·lació força complexa, amb uns 
vasos en cota soterrada per aprofitar al màxim el terreny. L’actuació s’ha de 
completar amb la construcció d’una xarxa de canonades per connectar la nova 
ETAP, els dipòsits que substituiran al de la Salle i els dipòsits del Virgili i del Turó 
de la Mare de Déu.  
 
A continuació intervé el Sr. Ventura i diu que el grup municipal de la CUP votarà 
favorablement la proposta, però abans voldria preguntar quin impacte visual 
tindran els nous dipòsits que s’han de construir a la zona de Can Sans. Segons 
l’explicació de l’enginyer Sr. Obach, sembla que quedaran integrats en el talús 
natural del terreny, però a l’expedient hi ha un paràgraf que no ens queda clar i 
que diu textualment: “en cas que es consideri necessari, durant l’execució es 
preveuran actuacions de camuflatge mitjançant, si s’escau, atalussament de 
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terres i vegetació, per tal d’integrar la cara dels dos dipòsits que donen al costat 
del camp de futbol”. Suposem que es tindrà en consideració el talús del terreny i 
que es vetllarà per l’impacte paisatgístic... 
 
El Sr. alcalde diu que aquesta qüestió s’ha estudiat molt per mirar de minimitzar  
l’impacte visual. El terreny presenta dos nivells i, gràcies al talús, els dipòsits 
pràcticament no es veuran. Hem estat prenent mesures sobre el terreny –diu- 
perquè és un tema que ens preocupa i volem que aquesta infraestructura es vegi 
el mínim possible. 
 
El Sr. Obach indica que el projecte ha patit un retard de tres mesos perquè 
inicialment estava previst un edifici allargat amb molt més impacte visual. 
L’equip de govern va decidir que la instal·lació s’havia de modificar i, per això, 
s’ha hagut de refer tot el projecte.     
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 11.02.08 va acordar adjudicar a Sorea, 
Societat Regional d’Abastament d’Aigües, SA el contracte de la gestió del servei 
públic d’abastament d’aigua potable al municipi sota la modalitat de concessió de 
servei públic amb execució d’obres. 
 
El Plec de condicions contemplava les següents obres i partides d’amortització a 
executar aprovades pel Ple de 02.11.06, dins l’estudi de viabilitat i avantprojecte 
per a la preparació del contracte de gestió del servei públic d’abastament d’aigua 
potable: 
 
Nou dipòsit de 2000m3 substitució la Salle   1.862.110,48 € 
Planta eliminació terbolesa      1.619.986,34 € 
Canonada d’impulsió FD Salle-Turó        150.602,68 € 
Estació elevació Turó i Virgili        170.449,06 € 
 
L’oferta formulada per Sorea en el procés de licitació del nou plec del servei 
d’abastament d’aigua potable proposava com a millora d’actuació el trasllat de 
les instal·lacions del dipòsit de la Salle a Can Sans, amb la previsió de deixar la 
parcel·la del carrer Campins lliure per a usos més compatibles amb l’ús 
residencial predominant. 
 
Segons allò establert a la clàusula 71 del plec el concessionari ha de redactar al 
seu càrrec els projectes tècnics necessaris per portar a terme les obres, 
instal·lacions i millores incloses en el contracte vigent. Aquest és el cas d’aquesta 
actuació conjunta que  proposa  construir el nou dipòsit substitutori de l’actual 
de la Salle amb la incorporació de l’estació de tractament d’aigua potable a Can 
Sans, el dipòsit de recepció d’aigua crua en el C/ Germà Emilià i la construcció 
de les artèries principals de connexió per a la seva distribució i impulsió als 
dipòsits del Turó i del Virgili. 
 
L’actuació conjunta s’ha concretat en tres projectes tècnics: (i) Projecte de gener 
de 2010, redactat pel tècnic Jordi Barniol Roca del grup AGBAR, on es defineixen 
les obres per a  la Construcció de dos dipòsits d’aigua potable i una ETAP a Can 
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Sans, així com les instal·lacions necessàries pel seu correcte funcionament amb 
un pressupost d’execució per contracte de 3.236.950,97 € (IVA exclòs) i una 
previsió d’ocupació temporal de finca valorada en 480,00 € (ii) Projecte de març 
de 2010, redactat per l’enginyer industrial Otílio Jiménez Jiménez, on es 
defineixen les obres per a la Construcció del dipòsit receptor dels cabals de la 
mina de Palau i l’estació d’elevació als dipòsits del Turó i Virgili amb un 
pressupost d’execució per contracte de 786.565,95 € (IVA exclòs) i (iii) Projecte 
de gener de 2010, redactat per Mercè Santos de l’empresa SOREA, de Definició 
de les actuacions de les canonades de transport dels cabals a tractar a la nova 
ETAP i les canonades de distribució des del dipòsit d’aigua tractada amb un 
pressupost d’execució per contracte de 1.279.865,78 € (IVA exclòs). 
 
En el pressupost per al coneixement de l’Administració del projecte de dipòsits i 
ETAP a Can Sans incorpora el cost de la direcció facultativa (direcció d’obra i 
coordinador de seguretat, de 94.675,23 €, i 31.558,41 €, respectivament) però 
aquestes despeses han de ser suportades pel concessionari del servei segons 
s’estableix la clàusula 84 del plec de condicions, essent a càrrec de l’Ajuntament 
la seva supervisió. 
 
En relació al compliment del planejament urbanístic i normativa d’aplicació, els 
projectes respecten el planejament urbanístic vigent així com la normativa 
sectorial aplicable. 
 
Les característiques principals de la solució adoptada són les següents: 
 
A).- Nous dipòsits de distribució i ETAP a Can Sans 
 
a)Capacitat total dels dipòsits de 2.000m3 en dos vasos per tal de permetre les 
tasques de neteja i/o manteniment, amb una cota de distribució de làmina 
d’aigua a la cota 174,5m. 
b)Accessibilitat de camions fins a 9m. de llargada per a manteniment i 
aprovisionament de reactius. 
c)Filtratge (sorres i òxids de manganès si fos el cas), consistent en un procés 
d’aeració, precloració (amb hipoclorit sòdic) i coagulació, per un cabal de disseny 
de 363 m3/h. 
d)Edifici de recobriment del filtratge i equips de bombament, per tal de reduir 
l’impacte sonor i visual a la zona. 

  
 
B).- Artèries de connexió principal 
 
a)Impulsió ETAP–Turó DN300 amb una longitud de 1273 m. 
b)Impulsió ETAP–Vigili DN160 amb una longitud de 1259m. 
c)Distribució ETAP-Salicart DN400 amb una longitud de 2242m. 
d)Prolongació Pous La Batllòria Passeig Rectoria Vella–ETAP, DN300 amb una 
longitud de 1245m. 
 
 
C).- Dipòsit receptor d’aigua crua en el C/ Germà Emilià 
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a)Capacitat de 500m3, soterrat i situat a la part alta de la parcel·la. 
b)Estació d’elevació per bombar l’aigua crua fins a la nova ETAP de Can Sans. 
c)Instal·lació provisional de bombament al Turó i al Virgili des del nou receptor. 
d)Diàmetre de 12m., 5 d’alçada i làmina d’aigua situada a la cota 165. 
e)Caseta de grups d’elevació insonoritzada, de dimensions 11,30 x 1,60 x 2,20 i 
equips submergits. 
f)Sobrecàrrega d’us en forjat de coberta de 1000Kg/m2, admetent el pas de 
vehicles. 
g)Inclou l’enderrocament de l’actual dipòsit, rebliment de terres, anivellació, 
compactació i aglomerat, per destinar la parcel.la a l’ús d’aparcament de 
vehicles. 
 
Atesa la interrelació d’aquestes intervencions –Dipòsits i ETAP de Can Sans, 
dipòsit del carrer Germà Emilià i artèries principals de distribució, el document 
recull una planificació conjunta de les tres actuacions, amb una previsió 
d’execució de 18 mesos. 
 
L’actuació compleix les prescripcions que han de seguir l’execució de les obres 
segons allò establert al Capítol V del plec de condicions del servei d’abastament 
d’aigua potable i en concret: 
 
a) Les obres descrites en els projectes estan incloses en el programa d’obres i 
instal·lacions del Plec de condicions i incorpora la modificació d’emplaçament de 
les instal·lacions a Can Sans, segons millora proposada per Sorea en el procés 
d’adjudicació de la concessió del subministrament d’aigua potable. 
 
b) En substitució del visat, s’admet certificat de l’empresa on consti que inclou el 
tècnic redactor i que dóna cobertura de responsabilitat civil en les condicions que 
el plec del servei estableix. 
 
c) Els pressupostos estan realitzats amb suficient nivell de detall (amidament i 
quadre de preus unitaris) per tal de permetre el control econòmic en fase 
executiva, a més de les auditories previstes per plec. S’incorporen annexos de 
justificació de preus amb les referències de codi de l’ITEC, per aquelles partides 
que li són d’aplicació, tal com estableixen les clàusules 51.15 i 73.1 del plec de 
condicions del servei. 
 
d) Per a les partides d’obra no incloses en la base ITEC, per tractar-se de 
conceptes molt específics (mòduls de control, cel·les internes del transformador, 
...), els preus han estat contrastats, segons full de justificació de preus aportats, 
i validats segons informe de l’enginyer municipal. 
 
e) Els projectes incorporen l’estudi de seguretat i salut. 
 
f) El conjunt de les actuacions inclouen un pla de vigilància ambiental en 
documentació annexa, donant compliment a allò establert en la clàusula 70.3 del 
plec. 
 
Abans de l’execució del  projecte de Definició de les actuacions de les canonades 
de transport dels cabals a tractar a la nova ETAP i les canonades de distribució 
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des del dipòsit d’aigua tractada el concessionari haurà de disposar de les 
autoritzacions i/o informes de l’Agència Catalana de l’Aigua atesa la proximitat 
de les obres a la riera de Pertegàs, d’ADIF pel creuament a la traça del tren l’alta 
velocitat tot i existir ja una previsió per a creuament de serveis municipals i dels 
corresponents TIC de les diferents companyies de serveis d’electricitat, gas i 
telefonia per a possibles afectacions en el traçat. 
 
En el transcurs de les obres s’afectarà, parcialment l’actual instal·lació de tir amb 
arc, per la qual cosa s’haurà de coordinar ambdues activitats (obra i tir amb arc) 
abans de donar inici a les obres. 
 
En el límit nord es preveu una ocupació temporal de la parcel·la veïna amb 
referència cadastral 08201A008000120000R per a l’excavació dels dos dipòsits, 
valorada en 480,00 €. 
 
Atès que amb l’entrada en funcionament dels dipòsits i l’ETAP de Can Sans es 
produirà un abocament d’aigües a la llera pública,  el concessionari haurà de 
tramitar prèviament la preceptiva autorització d’abocament a llera a l’Agència 
Catalana d’Aigua. 
 
En l’execució d’aquest mateix projecte la concessionària haurà d’aportar d’un 
nou estudi de la companyia subministradora elèctrica amb inclusió de l’ampliació 
del trafo de 400 KVA a 730 KVA i la legalització de les instal·lacions de 
elèctriques de baixa tensió.  
 
La ubicació del nou transformador a instal·lar es situarà en una posició més 
cèntrica dins la parcel·la de l’equipament. 
 
En cas que es consideri necessari durant l’execució es preveuran actuacions de 
camuflatge  mitjançant, si s’escau, atalussament de terres i revegetació per tal 
d’integrar la cara dels dos dipòsits que donen al costat del camp de futbol. 
 
Segons allò establert a l’article 13 del RD 140/2003, de 7 de febrer, pel que 
s’estableixen criteris sanitaris de qualitat de l’aigua pel consum humà, en el 
tràmit d’informació pública cal sol·licitar l’informe sanitari vinculant dels Serveis 
Territorials del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’aprovació definitiva dels projectes haurà de ser notificada al concessionari, per 
tal que faci el pla d’obra i preparatius per a iniciar les obres. 
 
L’enginyer municipal informa favorablement l’actuació conjunta proposada per 
Sorea inclosa en els tres projectes constructius presentats pel valor global de 
5.303.382,70 € (IVA exclòs) entenent que es tracta d’una actuació avantatjosa 
des del punt de vista tècnic per al millor dimensionament i emplaçament de les 
instal·lacions en el benentès que el concessionari aporti, segons contracte, una 
quantitat econòmica al seu càrrec i sense repercussió a tarifes de 932.124,22 € 
segons la proposta de millora presentada també en el plec (doc. B.8. Altres 
millores econòmiques i tècniques). 
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La diferència entre el cost dels projectes (5.303.382,70 €) i les partides del pla 
director de 2006 i les millores tècniques ofertes pel concessionari (4.735.272,78 
€) és atribuïble a l’increment de l’IPC (228.188,91 €) i a l’adequació de la 
parcel·la del C/ Campins com a aparcament (134.812,92 €), restant una 
diferència atribuïda a la diferència entre els estudis previs i els projectes 
executius de 205.108,09 €. 
  
De conformitat amb l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals de Catalunya (ROAS), els projectes han de ser aprovats inicialment i 
sotmesos a informació pública per un mínim de trenta dies, durant els quals 
podran examinar-se i s’hi podran formular al·legacions.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 31 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
que s’aprova el ROAS, el projecte de construcció de canonades que preveu una 
ocupació temporal inclou la relació detallada dels béns i drets que cal ocupar, 
així com la seva valoració individualitzada, als efectes previstos a l’article 40.1 
del ROAS i l’aprovació del projecte comportarà la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys que es preveu, essent competència del Ple, 
segons allò establert a l’article 38 del ROAS. 
 
L’acord d’aprovació inicial haurà de ser notificat personalment al titular de la 
finca que serà objecte d’ocupació temporal i a les Administracions que es 
consideri. 
 
Pel que fa a l’ocupació temporal del terreny, caldrà seguir el procediment previst 
a la normativa d’expropiació forçosa per procedir a l’ocupació temporal del 
terreny i a la seva indemnització. 
 
El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals –especialment quan 
aquests porten aparellada l’expropiació forçosa de béns i drets- requereix la seva 
aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de 
trenta dies i l’aprovació definitiva, segons l’article 37 del ROAS, i s’afegeixen, en 
el present supòsit, de forma cumulativa, els tràmits derivats de l’expropiació en 
curs, un dels quals s’ha de traduir en la notificació individual dels acords que 
s’adoptin a les persones directament afectades que apareixen identificades en la 
relació detallada de béns i drets a expropiar. 
 
Vist allò establert en el contracte establert amb Sorea per a la gestió del servei 
públic d’abastament d’aigua potable al municipi sota la modalitat de concessió de 
servei públic amb execució d’obres i el plec de condicions per la qual es regula. 
 
Vistes les actuacions d’obres i inversions previstes i que van servir de base per a 
la licitació del contracte de gestió del subministrament d’aigua potable i les 
millores ofertades per Sorea, tant econòmiques com de nou emplaçament de 
dipòsits i ETAP. 
 
A la vista d’aquests antecedents i a proposta de la Comissió informativa de 
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 15 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
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1. Aprovar l’actuació conjunta d’obres i instal·lacions formulada per Sorea i 
desenvolupada en els projectes següents: (i)Projecte redactat per Jordi Barniol 
Roca del grup AGBAR, on es defineixen les obres per a  la Construcció de dos 
dipòsits d’aigua potable i una ETAP a Can Sans, amb un pressupost d’execució 
per contracte de 3.236.950,97 € (IVA exclòs) i una previsió d’ocupació temporal 
de finca valorada en 480,00 € (ii) Projecte redactat pel tècnic Otílio Jiménez 
Jiménez, on es defineixen les obres per a la Construcció del dipòsit receptor dels 
cabals de la mina de Palau i l’estació d’elevació als dipòsits del Turó i Virgili amb 
un pressupost d’execució per contracte de 786.565,95 € (IVA exclòs) i (iii) 
Projecte redactat per Mercè Santos de l’empresa SOREA, de Definició de les 
actuacions de les canonades de transport dels cabals a tractar a la nova ETAP i 
les canonades de distribució des del dipòsit d’aigua tractada amb un pressupost 
d’execució per contracte de 1.279.865,78 € (IVA exclòs) segons allò establert en 
el contracte subscrit amb Sorea per a la gestió del servei públic d’abastament 
d’aigua potable al municipi sota la modalitat de concessió de servei públic amb 
execució d’obres. 

 
2. Aprovar inicialment els projectes constructius de (i)dos dipòsits d’aigua potable i 
una estació de tractament d’aigua potable (ETAP); (ii) dipòsit receptor dels cabals 
de la mina de Palau i l’estació d’elevació als dipòsits del Turó i Virgili, i (iii) 
canonades de transport dels cabals a tractar a la nova ETAP i les canonades de 
distribució des del dipòsit d’aigua tractada i en unitat d’acte i de forma inicial, la 
relació detallada de béns i drets que s’expropien i s’ocupen per a l’execució del 
darrer projecte esmentat, relació que figura com a annex al present acord i que 
conté les dades a què fa referència l’article 31 del ROAS, una de les quals 
consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets objecte d’expropiació i 
ocupació, en el benentès que si no hi ha al·legacions s’entendran aprovats de 
forma definitiva. 

 
3. Declarar la utilitat pública de l’execució dels projectes d’obra municipal ordinària 
abans indicats, així com la necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen 
identificats en la relació detallada a què fa referència l’apartat anterior a efectes 
d’expropiació i ocupació. 
 
4. Sotmetre els projectes esmentats –inclosa la relació detallada de béns i drets 
que s’expropien i ocupen- a informació pública, per un període de trenta dies hàbils 
comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el diari de major difusió municipal i en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament de Sant Celoni, als efectes d’al·legacions i reclamacions 
sobre els projectes; i a efectes, alhora de corregir possibles errors en la relació de 
béns i drets que s’expropien i, per últim, per poder al·legar, si s’escau, el que es 
consideri pertinent sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns o drets 
esmentats o del seu estat material o legal. 
 
5. Notificar personalment els presents acords als titulars de béns i drets a 
expropiar que consten en la corresponent relació, fent els advertiments i 
oferiments que es desprèn dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa i 18 del 
seu Reglament. 
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Alhora, es posarà en coneixement dels titulars de béns i drets a ocupar i a 
expropiar que, dins dels 10 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació 
dels presents acords , han d’acreditar davant aquest Ajuntament la titularitat 
d’aquests béns o drets. Dins del mateix termini, els titulars també han de presentar 
l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles o, si s’escau, el certificat estès per la 
Gerència del Cadastre, atès el que disposen els articles 50 i següents de la Llei 
estatal 13/1996, de 30 de desembre, amb l’advertiment que l’incompliment 
d’aquest requeriment pot portar aparellades les sancions que preveu l’article 54 de 
la Llei esmentada. 

 
En qualsevol cas, la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la 
paralització del procediment expropiatori. 

 
6. Sol·licitar l’informe sanitari vinculant dels Serveis Territorials del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, segons allò establert a l’article 13 del 
RD 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen criteris sanitaris de qualitat 
de l’aigua pel consum humà. 

 
7. Encomanar a Sorea la gestió d’aquesta actuació conjunta desenvolupada 
mitjançant els tres projectes constructius, en el benentès que caldrà notificar al 
concessionari l’aprovació definitiva de cadascun dels projectes per tal que fagi el 
pla d’obra i els preparatius pera iniciar i executar les obres.  

 
8. Comunicar a Sorea que per a l’execució d’aquestes obres haurà de disposar de 
les autoritzacions o informes de l’Agència Catalana per la proximitat de la riera del 
Pertegàs, d’ADIF per travessar la línea d’alta velocitat, les TIC de diferents 
companyies de serveis d’electricitat, gas i telefonia per a possibles afectacions en el 
traçat. i informe del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
Abans de l’inici de les obres de construcció de les canonades caldrà coordinar-les 
amb l’activitat de tir amb arc. 
 
Per a les obres de construcció de dipòsits i ETAP a Can Sans la concessionària 
haurà d’aportar nou estudi de la companyia subministradora elèctrica amb 
inclusió de l’ampliació del trafo de 400 KVA a 730 KVA i la legalització de les 
instal·lacions de elèctriques de baixa tensió.  
 
La ubicació del nou transformador a instal·lar es situarà en una posició més 
cèntrica dins la parcel·la de l’equipament. 
 
En cas que es consideri necessari durant l’execució es preveuran actuacions de 
camuflatge  mitjançant, si s’escau, atalussament de terres i revegetació per tal 
d’integrar la cara dels dos dipòsits que donen al costat del camp de futbol. 

 
Previ a l’entrada en funcionament d’aquestes obres a Can Sans Sorea haurà de 
sol.licitar autorització d’abocament a llera a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
9. Delegar a la Junta de Govern Local l’encomana de gestió de Sorea d’aquelles 
obres que en un futur s’hagin d’executar i estiguin incloses en el programa 
d’actuacións del Plec de condicions així com les actuacions incloses en les millores 
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proposades per Sorea, incorporades en el contracte, sempre que no superin 
l’import del 10% del pressupost ordinari municipal. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 

 
ANNEX 
 
Relació detallada dels béns i drets que s’expropien: 
 
Finca número: 1 
Ubicació: Polígon 8 parcel·la 12, Cal Sans Nou a Sant Celoni 
 
Propietària: Elena Alvarez Beltran 
Adreça: Pl. Marítim Platja, 08397 Pineda de Mar 
 
Propietària: Blanca Nieves Farré Alvarez 
Adreça: c/ Amadeu, 56, baixos, 08370 Calella 
 
Propietària: Elena Farré Alvarez 
Adreça: c/ Amadeu, 56, baixos, 08370 Calella 
 
Titulars d’altres drets: ---- 
 
Naturalesa (qualificació urbanística): no urbanitzable. 
Referència cadastral dels terrenys: 08201A008000120000RJ 
 
Ocupació temporal: 
Superfície objecte d’ocupació temporal: 960 m2 
Valoració dels béns i drets: 480 €. 

 
 

6. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE PRIVAT 
PER A L’ARRENDAMENT D’UN LOCAL DESTINAT A SERVEIS MUNICIPALS. 
 
Pren la paraula la Sra. Costa i explica que l’Àrea de Comunitat s’ubica a la 
primera planta de l’edifici municipal del carrer Santa Fe 52. Fins ara aquestes 
dependències han donat el seu servei –diu-, però hem de pensar que 
l’Ajuntament va començar a prestar els Serveis Socials fa més de 20 anys, amb 
només dues persones atenent la gent. Des d’aleshores, els serveis s’han ampliat 
considerablement i s’han creat nous àmbits d’actuació. A dia d’avui l’Àrea de 
Comunitat està integrada per una trentena de professionals. Amb el transcurs 
del temps tots hem anat veient que les actuals dependències no reuneixen les 
condicions adequades. Això provoca, a nivell intern, que el personal de l’àrea 
treballi en males condicions laborals. Cal recordar que els pisos de l’edifici del 
carrer Santa Fe 52 tenien la funció d’habitatge i que l’edifici té problemes de 
càrregues en la seva estructura. D’altra banda, no existeix una sala d’espera i els 
serveis administratius estan ben bé a l’entrada. Això provoca que la gent s’esperi 
just al costat del personal administratiu, impedient el seu correcte treball. 
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A nivell extern, tampoc no s’està prestant la millor atenció a les persones, i més 
si pensem que els usuaris dels Serveis Socials són persones amb dificultats. Les 
dependències estan en un primer pis sense ascensor i amb una escala estreta. 
Malgrat que el Centre de formació d’adults sí disposa d’ascensor i que els dos 
pisos es comuniquen, en qualsevol cas l’ascensor no és directe als Serveis 
Socials. Atès que no hi ha possibilitat de reestructuració de l’edifici, ni econòmica 
ni arquitectònica, ens hem proposat d’una vegada per totes buscar una ubicació 
alternativa. En el marc de les mesures per fer front a la crisi econòmica, pensem 
que cal buscar un local adequat i dotar l’Àrea de Comunitat de més personal i de 
més recursos econòmics, per treballar en condicions adequades i prestar una 
millor atenció a la ciutadania. Ens vam estar mirant els espais amb regidors del 
grup socialista i amb la directora de Comunitat. També vam convidar els regidors 
de la CUP, que finalment no van venir. En qualsevol cas, si existeix algun dubte, 
procurarem de resoldre’l... 
 
Intervé el Sr. Arenas i diu que el grup municipal del PSC votarà a favor de la 
proposta. Demanem, però, que es reactivi la Comissió del pla d’equipaments, 
que ja havia funcionat temps enrere, en forma de ponència. Pensem –diu- que 
seria molt interessant que tots els grups polítics forméssim part d’aquesta 
comissió.  
 
La Sra. Vinyets diu que els regidors de la CUP s’abstindran en la votació, igual 
com ja ens vam abstenir –diu- en la proposta per iniciar la licitació del contracte, 
en el Ple de 21 de desembre de 2009. Certament, estem d’acord en que les 
actuals dependències dels Serveis Socials han quedat totalment obsoletes, amb 
unes barreres arquitectòniques insalvables, sense un espai adequat per a 
l’atenció als ciutadans, sense sala de reunions, etc. Tot això dificulta la feina dels 
professionals (als que volem felicitar des d’aquí per la seva tasca). Però com ja 
vam exposar en el seu moment, el Plec de clàusules que regula el contracte per 
al lloguer del local estableix que el termini del contracte serà de 10 anys, amb 
una renda mensual de 2.500 €, més IVA. Ja vam dir en el seu moment que 
trobàvem a faltar en l’expedient alguna justificació econòmica que avali el 
perquè d’aquesta quantitat. El mateix Sr. alcalde va acceptar que en l’expedient 
faltava justificar perquè s’havia optat per una renda de 2.500 €/mes. Els locals 
situats al centre de la vila que puguin ser objecte de licitació són molts i, per 
tant, pensem que s’havia d’haver mirat d’aconseguir una renda mensual més 
baixa. Per tant, donada la manca de justificació tècnica del preu que ha de pagar 
l’Ajuntament per aquest local i atès que estem parlant d’un import considerable 
(i més quan el contracte serà per 10 anys), els regidors de la CUP ens 
abstindrem en la votació. 
  
El Sr. alcalde diu que ja ho va explicar quan es va proposar al Ple la licitació del 
contracte. Certament a l’expedient no hi ha cap informe que justifiqui el preu, 
però sí que s’ha fet una valoració econòmica i s’ha recollit informació per  
calcular quin seria el preu més adequat en l’actual context econòmic, que 
probablement està molt per sobre del que seria anys enrere. En definitiva, estem 
satisfets d’adjudicar aquest contracte perquè pensem que ajudarà als Serveis 
Socials a donar una millor atenció als usuaris. Respecte de la Comissió del pla 
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d’equipaments que ha demanat el grup socialista, en prenem nota  i mirarem de 
convocar-la. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
Des de fa temps l'Àrea de Comunitat s’està plantejat la necessitat d'un canvi pel 
que fa a les dependències que ocupen els diferents serveis de l'àrea. 
 
Actualment aquests serveis s’ubiquen al primer i segon pis de l’edifici municipal 
del carrer Santa Fe 52, però els despatxos resulten insuficients per a la totalitat  
dels diferents professionals que integren l’Àrea de Comunitat. Els espais 
comunitaris tampoc no són els adequats. 
 
D'altra banda, les dependències actuals, a l'estar situades en un edifici sense 
ascensor, suposen una barrera important pel que fa a l'accessibilitat de les 
persones que s’adrecen a l’àrea per a qualsevol informació gestió. 
 
Seria necessari poder disposar d’un nou espai, més adequat i sense barreres 
arquitectòniques, en què els despatxos dels professionals garantissin la 
confidencialitat per a les persones usuàries dels serveis de l’Àrea de Comunitat.  
 
Per això, s’ha plantejat l’opció d’arrendar un local suficientment ampli i sense 
barreres arquitectòniques, que permeti la ubicació de les diferents dependències 
de l’Àrea de Comunitat i, en el seu cas, d’altres serveis municipals. 
 
El Ple municipal, en sessió de 21 de desembre de 2009, va aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han 
de regir el contracte privat per a l’arrendament d’un local d’aquestes 
característiques. Alhora, va acordar l’inici de la licitació del contracte, mitjançant 
tramitació ordinària i procediment obert. 
 
Prèvia publicació del corresponent anunci al perfil del contractant del web 
municipal i al Butlletí oficial de la província de Barcelona número 12 de 14 de 
gener de 2010, en el termini reglamentari s’ha rebut una única proposició per 
optar a l’adjudicació del contracte, la presentada pel Sr. Josep M. Bosch Moya, 
que ofereix un local situat al carrer Major 211 de Sant Celoni. 
  
Després d’un examen de l’expedient, la mesa de contractació reunida el dia 5 de 
març de 2010, va emetre dictamen proposant al Ple municipal: 
 
a) Acceptar en la licitació la plica presentada pel Sr. Josep M. Bosch Moya. 
b) Puntuar la licitació en base al següent barem: 
 
Criteris de puntuació Josep M. Bosch Moya 
Emplaçament (fins a 25 punts) 25,00 
Oferta econòmica (fins a 20 punts) 0,00 
Característiques interiors del local (fins a 20 punts) 0,00 
Forma i façana del local (fins a 15 punts) 15,00 
Superfície del local (fins a 10 punts) 3,90 
Possibilitat d’ampliació (fins a 10 punts) 0,00 
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TOTAL (fins a 100 punts) 43,90 
 
c) Proposar l’adjudicació provisional del contracte al Sr. Josep M. Bosch Moya. 
 
L’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, determina que l’adjudicació provisional s’acordarà per l’òrgan de 
contractació en resolució motivada que s’haurà de notificar als licitadors i es 
publicarà en un diari oficial o en el perfil del contractant del web municipal. 
 
L’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional es produirà un cop transcorregut 
el termini de 15 dies hàbils comptats des del següent al de la publicació d’aquella 
en un diari oficial o en el perfil del contractant, sempre que l’adjudicatari 
provisional, hagi presentat els documents originals que acreditin la seva 
personalitat, el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, així com els originals del títol de propietat de la finca i del 
certificat del Registre de la propietat.  
 
Atesos aquests antecedents i vist l’informe emès per l’interventor accidental, a 
proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 13 vots a favor de 
les senyores Lechuga, Costa, Miracle i de la Encarnación i dels senyors Deulofeu, 
Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, Castaño, Arenas, Casado i Vega, i 2 abstencions 
de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Adjudicar provisionalment al Sr. Josep M. Bosch Moya el contracte privat per a 
l’arrendament del local de la seva propietat situat al carrer Major 211 d’aquesta 
vila, a l’objecte d’ubicar serveis municipals, per la quantitat mensual de 2.500 €, 
IVA exclòs (llevat dels dos primers mesos en què no es meritarà cap renda) i per 
un termini de 10 anys a partir de la data de formalització del contracte.  
 
2. Notificar l’adjudicació provisional del contracte a la persona interessada i 
publicar el corresponent anunci al perfil del contractant del web municipal i al 
Butlletí oficial de la província de Barcelona. 
 
3. Requerir al Sr. Josep M. Bosch Moya per tal que en el termini de 15 dies hàbils a 
comptar de l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional, presenti els 
documents originals que acreditin la seva personalitat, el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com els originals del 
títol de propietat de la finca i del certificat del Registre de la propietat. 
  
4. Transcorreguts 15 dies hàbils des de la publicació de l’adjudicació provisional, 
sempre que l’adjudicatari hagi presentat la documentació requerida, l’adjudicació 
serà elevada a definitiva, es notificarà al licitador i es publicarà oficialment. En 
altre cas, es procedirà d’acord amb l’article 135.5 de la Llei 30/2007 de 
contractes del sector públic. 
 
5. Facultar el Sr. alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquests acords, en especial per elevar a definitiva l’adjudicació 
provisional i per a la formalització i execució del contracte.  
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7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE 
CRÈDIT I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST PRORROGAT 
PER A 2010. 
 
El Sr. alcalde explica que es proposa al Ple l’aprovació d’una modificació de crèdit 
en la qual el romanent de tresoreria de l’exercici de 2009 s’utilitzarà per 
amortitzar anticipadament el préstec que es va signar a finals de 2009 per valor 
de 294.516 € per donar resposta a necessitats de despesa corrent. També 
mitjançant aquesta modificació de crèdit –diu- volem donar compliment a la 
sentència del Jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona, en 
referència al sergent de la Policia Local Sr. Manuel Morales, a qui l’Ajuntament 
ha de d’indemnitzar per danys morals i per retribucions deixades de percebre, 
per import de 71.029 €. En tercer lloc, es proposa aquesta modificació de crèdit 
per complir amb el pacte 11è de les escriptures d’opció de compra signades per 
l’Ajuntament de Sant Celoni amb el Sr. Joan Salicrú i el Sr. Felicià Illa, per a 
l’adquisició de dues finques ubicades al Sot de les Granotes. Segons el 
compromís assumit, l’Ajuntament ha de fer-se càrrec de les plusvàlues 
generades en el procés de compra-venda de les parcel·les. A la Comissió 
informativa prèvia el grup municipal de la CUP va presentar un vot particular que 
s’haurà de sotmetre a votació. Si els regidors de la CUP ho volen comentar...         
 
La Sra. Vinyets diu que el vot particular presentat pel grup municipal de la CUP 
demana que es pugui votar diferenciadament les tres qüestions que configuren 
aquesta proposta de modificació de crèdit. Entenem –diu- que no hi ha nexe de 
causalitat, ni cap relació entre els tres punts; estem parlant d’indemnitzar per 
danys morals, d’amortitzar anticipadament un préstec i d’assumir el pagament 
d’unes plusvàlues. El posicionament de la CUP és diferent en cada una 
d’aquestes qüestions i atès que no guarden relació entre elles, demanem que el 
Ple acordi que es puguin votar separadament. D’aquesta manera, cada grup 
polític podrà manifestar el seu posicionament respecte de cada tema concret. 
   
El Sr. alcalde considera que les modificacions de crèdit sempre inclouen temes 
molt diversos. Depenent de les necessitats, en l’exercici d’un any es poden 
arribar a fer una, dues, tres o més modificacions de crèdit. Sovint les qüestions 
que s’hi inclouen són diverses i, habitualment, no estan relacionades les unes 
amb les altres. Només les uneix la necessitat de fer front a aquesta despesa. 
Això és el que succeeix aquí: per diferents compromisos adquirits, l’Ajuntament 
té la necessitat de fer front a aquestes tres despeses. Per tant, entenem que 
més enllà del posicionament que els grups pugui tenir de cada tema, al final el 
fet comú és que són despeses que s’han d’assumir i abonar. La nostra posició és 
mantenir els tres punts en la mateixa modificació de crèdit. 
 
El Sr. Arenas diu que el grup municipal del PSC coincideix amb la posició de 
l’equip de govern.  
 
A la vista del posicionament dels tres grups municipals, queda DESESTIMAT EL 
VOT PARTICULAR formulat pel grup municipal de la CUP consistent en votar 
separadament els tres punts que motiven la modificació de crèdit 1/2010 del 
pressupost prorrogat per a l’exercici d’enguany. Es manté, doncs, la proposta tal 
i com ha estat formulada per l’equip de govern. 
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El Sr. alcalde proposa que s’iniciï el debat sobre la proposta. 
 
El Sr. Castaño indica que els tres temes que motiven aquesta modificació de 
crèdit són qüestions totalment diferenciades. En primer lloc, -diu- es tracta 
d’amortitzar anticipadament el préstec bancari que es va demanar a finals de 
2009 (amb el vot favorable del grup municipal del PSC) per poder fer front a 
despeses ordinàries que l’Ajuntament estava obligat a abonar. D’altra banda, 
una sentència judicial obliga l’Ajuntament al pagament d’una quantitat al Sr. 
Manuel Morales en concepte d’indemnització per danys morals i retribucions no 
percebudes. Considerem que cal acatar la sentència i, per tant, estem d’acord en 
aquesta altra qüestió que motiva la modificació de crèdit. Finalment, l’altre punt 
és l’acord (en relació a les plusvàlues) que es va pactar en el seu dia per part del 
govern municipal anterior amb els propietaris de les finques del Sot de les 
Granotes quan es van signar les opcions de compra d’aquestes finques. Tot es va 
fer amb la voluntat que el Departament de Sanitat assumís el compromís de 
construcció d’un nou hospital. Finalment ho vam aconseguir i creiem que els 
esforços polítics i tècnics dels qui vam intervenir en aquesta compra de terrenys 
van donar com a fruit que la Generalitat de Catalunya es comprometés a la 
construcció d’un nou hospital a Sant Celoni, en un lloc o en un altre. Per tot això, 
el nostre vot serà favorable a aquesta modificació de crèdit. 
 
La Sra. Vinyets diu que no li sembla un argument vàlid per justificar la posició 
dels grups municipals de CiU i del PSC que es digui que normalment les 
modificacions de crèdit s’aproven de manera conjunta i no es voten 
separadament els temes que en formen part, com demana el grup municipal de 
la CUP en aquest cas. Entenem que moltes vegades les altres modificacions de 
crèdit només incorporen aspectes comptables que no generen discussió entre els 
grups polítics i que es poden votar de forma conjunta. Ara bé –diu-, si un grup 
municipal demana que es voti separadament perquè els seus posicionaments són 
diferenciats respecte dels diversos temes que conformen la modificació de crèdit, 
pensem que no hi ha d’haver cap problema tècnic per a que la votació es faci per 
separat. En qualsevol cas, com que els vots de CiU i del PSC no permeten 
aquesta votació fraccionada, igualment des de la CUP volem manifestar quin 
hagués estat el nostre posicionament si s’hagués acordat votar de forma 
separada.  
 
Pel que fa al pagament de la indemnització al Sr. Manuel Morales, nosaltres 
estem totalment d’acord amb el compliment de la sentència i amb que es 
reconeguin els danys morals que li han estat causats per part de l’Ajuntament de 
Sant Celoni, malgrat que estem convençuts que segurament aquesta quantitat 
econòmica no serà suficient per compensar el mal que li ha estat ocasionat. En 
relació a aquest tema, no entenem quina necessitat tenia l’Ajuntament d’apel·lar 
la sentència inicial del Jutjat contenciós administratiu (que era favorable al Sr. 
Morales). No calia presentar aquest recurs d’apel·lació, que l’Ajuntament ha 
acabat perdent i que ha incrementat les despeses d’advocat i de procurador. Ens 
ho podíem haver estalviat. En aquest tema, doncs, votaríem a favor de la 
modificació de crèdit. 
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Respecte de l’amortització anticipada del préstec bancari, entenem que serà  
beneficiós econòmicament per a l’Ajuntament i, per tant, també haguéssim votat 
a favor de la modificació de crèdit en aquest sentit. 
 
Ara bé, no estem d’acord amb que l’Ajuntament s’hagi de fer càrrec de les 
plusvàlues de les dues finques que va adquirir al Sot de les granotes. 
Normalment en qualsevol operació de compra-venda és el venedor qui assumeix 
el cost de les plusvàlues, però sembla que en aquest cas es va pactar en l’opció 
de compra que seria l’Ajuntament qui ho pagaria. En tant que les plusvàlues 
graven l’increment de patrimoni derivat d’una venda –continua la Sra. Vinyets- 
no entenem perquè l’Ajuntament havia de fer-se càrrec d’aquests imports. Per 
tant, en aquest darrer punt de la modificació de crèdit, el vot de la CUP és 
negatiu. Però com que el Ple ens obliga a emetre un únic vot global, optem per 
l’abstenció. 
 
Intervé de nou el Sr. alcalde i diu que, certament, no sempre un grup municipal 
ha d’estar d’acord amb totes les despeses que s’inclouen en una modificació de 
crèdit. De tota manera –diu- m’agradaria fer algun comentari respecte dels dos 
punts que generen més polèmica en aquesta modificació de crèdit. Estic 
totalment d’acord amb la Sra. Vinyets en que les plusvàlues per la compra dels 
terrenys del Sot de les granotes haurien de ser assumides pels venedors, però 
es tracta d’un compromís adquirit per l’Ajuntament en el seu moment i ara ens 
toca assumir-lo a nosaltres, malgrat no compartir-lo. A vegades s’han d’assumir 
actuacions positives i altres vegades toca fer-se càrrec de coses que 
probablement hauries fet d’una altra manera. En aquest cas es tracta d’una 
clàusula pactada per l’alcalde anterior en una opció de compra signada davant 
de notari. Tot i no compartir-ho, s’ha de pagar perquè així està acordat. 
 
En el cas de la indemnització al Sr. Morales, seria impensable no acatar la 
sentència judicial, però estic totalment d’acord amb la Sra. Vinyets en que 
l’apel·lació era absolutament innecessària. De fet, la resolució del recurs ja 
ratifica al 100% i de manera clara la sentència inicial. Cal dir que el jutge 
reconeix uns danys morals pel fet d’haver-se publicat una determinada situació,  
generada l’any 1995, però també pel fet que quan el sergent es va reincorporar 
al seu lloc de treball va estar més d’un any sense cap feina a fer. Pensem que 
aquesta no és una bona manera d’actuar cap a un treballador municipal i, de fet, 
així ho reafirma la sentència. En aquest sentit, fins i tot la resolució del recurs 
d’apel·lació és especialment dura en algun dels seus comentaris. 
  
A part d’indemnitzar el Sr. Morales per aquests danys morals, la sentència ens 
obliga també a fer-la pública en els mitjans de comunicació locals i en els que 
especifica el propi Jutjat contenciós administratiu. Atesa aquesta obligació de 
publicar la sentència, potser no estaria de més llegir-ne un paràgraf en que es 
relaten els danys morals causats a l’interessat. Diu així:  
 
<< En el cas que ens ocupa es pot identificar l’existència d’un d’any moral 
ocasionat desproporcionadament al recurrent; dany que es pot identificar en la 
publicitat innecessària que l’Ajuntament va donar a la inculpació inicial de 
l’afectat, fins a l’extrem que va ser el regidor qui va incitar la plantilla municipal 
a adoptar una actitud de distanciament i crítica avalada al recurrent, 
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plantejament que va tenir ressò en la premsa i en la població, amb el 
corresponent dany moral innecessari al prestigi professional i personal del 
recurrent. També s’identifica un dany moral innecessari en el tractament 
professional del recurrent, durant la tramitació de l’expedient disciplinari, 
sobretot durant l’any en què va romandre aïllat en una dependència solitària, 
sense comeses professionals a desplegar i sense els mitjans laborals 
indispensables. Als anteriors danys cal afegir el dolor i l’estorament que 
comprensiblement va causar en el recurrent veure la seva dona i els seus fills 
afectats per la situació.>>  
 
Des d’aquest punt de vista la sentència és molt clara i només ens cal assumir-la. 
Val a dir que la decisió d’apel·lar ha representat per a l’Ajuntament un cost 
addicional de 20.000 €. Crec que tots hauríem de llegir amb detall la sentència 
per a què mai més una actuació d’aquestes característiques es torni a repetir. 
Per tot això, el nostre vot serà favorable a aquesta modificació de crèdit.  
 
Després d’aquestes intervencions i 
 
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit en el 
pressupost prorrogat per a 2010 per un import de 456.739,01 €, finançat amb el 
romanent de tresoreria lliure procedent de la liquidació del pressupost de 2009. 
 
Atès que el romanent de tresoreria lliure pendent d'utilització és de 960.799,15 € i 
només s'utilitza la quantitat de 456.739,01 €, restant pendent d'utilització la 
quantitat de 504.060,14 €, quantitat que es considera suficient per fer front a 
possibles disminucions en els ingressos previstos en el projecte de pressupost per a 
2010 i evitar així un tancament amb romanent de tresoreria negatiu. 
 
Vista la memòria del regidor d’Economia, en la qual es posa de manifest que 
l’expedient de modificació de crèdit està destinat a finançar les despeses següents: 
 
- Amortització anticipada del préstec destinat al finançament de despeses 

corrents signat en data 22-12-2009 i que s’ha d’amortitzar totalment amb 
anterioritat a la renovació de la Corporació. El capital viu a amortitzar és de 
294.516,38 €. 
 

- Compliment de la sentència del recurs ordinari 91/2005, del Jutjat Contenciós 
Administratiu 12 de Barcelona, essent la part actora el Sr. Manel Morales 
Carrasco, per la qual s’obliga a l’Ajuntament de Sant Celoni al  pagament d’una 
quantitat per indemnització per dany moral i una altra en concepte de 
retribucions deixades de percebre, amb un import total de 71.029,90 €. 

 
- Compliment del pacte onzè de l’escriptura de d’opció de compra signada per 

l’Ajuntament de Sant Celoni amb el Sr. Joan Salicrú Regàs en data 28-5-2007, 
que comporta un cost addicional de l’adquisició dels terrenys objecte de la 
transacció d’import 25.050,13 € en concepte de major valor dels terrenys i 
2.818,14 € en concepte de recàrrec d’extemporaneïtat abonat pel Sr. Salicrú. 

 
- Compliment del pacte onzè de l’escriptura de d’opció de compra signada per 

l’Ajuntament de Sant Celoni amb el Sr. Felicià Illa Bonsoms en data 4-10-
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2006, que comporta un cost addicional de l’adquisició dels terrenys objecte de 
la transacció d’import 63.324,46 € en concepte de major valor dels terrenys. 

 
Vistos els informes emesos pel lletrat assessor de l’Ajuntament en data 25 de 
gener de 2010 en relació al reconeixement extrajudicial de crèdits amb els Srs. 
Felicià Illa Bonsoms  i Joan Salicrú Regàs. 
 
Vistos els informes emesos per l’interventor accidental en relació a l’expedient de 
modificació de crèdits, i a l’expedient de reconeixement de crèdits, emès d’acord 
amb allò establert a l’article 215 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals. 
 
Atès allò establert a l'article 217.2 b) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 13 vots a 
favor de les senyores Lechuga, Costa, Miracle i de la Encarnación i dels senyors 
Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, Castaño, Arenas, Casado i Vega, i 2 
abstencions de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
emet dictamen proposant al Ple municipal de prendre els següents acords: 
 
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 1/2010, al següent tenor: 
 
SUPLEMENT DE CREDIT 
     
01.121A0.22603 Despeses jurídiques     71.029,90  
01.121A0.22609 Despeses diverses       2.818,14  
00.011A0.913 Amortització préstecs    294.516,38  
 TOTAL    368.364,42  
          
FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CREDIT  
     
870.01 Romanent de tresoreria per  
 finançar suplements de crèdit   368.364,42  
     
CREDIT EXTRAORDINARI  
     
06.111Z0.600 Adquisició terrenys     88.374,59  
     
FINANÇAMENT DE CREDIT EXTRAORDINARI  
     
870.00 Romanent de tresoreria per  
 finançar crèdits extraordinaris     88.374,59  
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2. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del 
següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de la Província, 
conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes Locals. En cas que 
durant el referit període no es presenti cap reclamació l'acord inicial es considerarà 
definitivament aprovat. 
 
3. Efectuar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les despeses següents: 
 
Sr. Felicià Illa i Bonsoms: compliment del pacte onzè de l’escriptura de d’opció de 
compra signada per l’Ajuntament de Sant Celoni amb el Sr. Felicià Illa Bonsoms en 
data 4-10-2006, que comporta un cost addicional de l’adquisició dels terrenys 
objecte de la transacció d’import 63.324,46 € en concepte de major valor dels 
terrenys, els quals s’hauran de liquidar mitjançant el pagament de la liquidació de 
l’impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana girada per 
l’organisme de Gestió Tributària amb motiu de la transmissió de referència. 
 
Sr. Joan Salicrú i Regàs: compliment del pacte onzè de l’escriptura de d’opció de 
compra signada per l’Ajuntament de Sant Celoni amb el Sr. Joan Salicrú Regàs en 
data 28-5-2007, que comporta un cost addicional de l’adquisició dels terrenys 
objecte de la transacció d’import 25.050,13 euros en concepte de major valor dels 
terrenys i 2.818,14 € en concepte de recàrrec d’extemporaneïtat abonat pel Sr. 
Salicrú, les quals quantitat s’han de pagar al Sr. Salicrú donat que el mateix ha fet 
front a les liquidacions de l’impost sobre increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana i recàrrec d’extemporaneïtat girades per l’Organisme de Gestió 
Tributària amb motiu de la transmissió de referència. 
 
 
8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPROMÍS D’ELABORAR 
L’ADEQUACIÓ I TRAMITAR L’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE. 
 
El Sr. Mas explica que aquesta proposta es porta al Ple per dos motius. En 
primer lloc, per la necessitat d’actualitzar el Pla local d’habitatge al contingut de 
la nova Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Recordem –diu- 
que el Pla local d’habitatge de Sant Celoni es va redactar l’any 2005 i es va 
lliurar a l’Ajuntament l’any 2006, sense que mai s’arribés a aprovar. Un any 
després es va dictar la Llei del dret a l’habitatge que, entre d’altres coses, 
determina el contingut mínim que ha de tenir un Pla local d’habitatge. Aquest 
contingut es divideix en tres grans blocs: la diagnosi de la situació (que sí 
contempla el Pla local d’habitatge de Sant Celoni, però que s’ha d’actualitzar), 
els objectius, els programes i l’estratègia d’actuació (que no figuren al nostre pla 
ja que només incorpora unes actuacions urbanístiques futures) i un tercer bloc 
que és l’avaluació econòmica i financera de totes les actuacions previstes al pla. 
Cal procedir, doncs, a fer-ne l’adequació. 
 
El segon motiu d’aquesta proposta és que la Generalitat de Catalunya ens 
requereix que, per poder concertar polítiques d’habitatge que requereixin 
l’aportació de recursos econòmics per part de l’Administració autonòmica (com 
els que ens aporta per l’Oficina local d’habitatge), el Ple municipal s’ha de 
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comprometre a adequar el Pla local d’habitatge a la Llei 18/2007 del dret a 
l’habitatge. 
 
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP votarà a favor de la 
proposta, tot i pensar que s’hauria d’actuar amb major rapidesa per part de 
l’Ajuntament, i més si es té en compte que la Llei del dret a l’habitatge és de 
desembre de 2007 i que va entrar en vigor a principis de 2008. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, amb la col·laboració i l’acompanyament de la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA) de la Diputació 
de Barcelona, va iniciar l’any 2004 l’elaboració del Pla local d’habitatge. 
 
Finalment l’any 2006 es va lliurar a l’Ajuntament de Sant Celoni el Pla local 
d’habitatge redactat per Promo Assessors Consultors SA. 
 
El pla incorpora una memòria (amb una part d’anàlisi i diagnosi i una segona 
part d’actuacions futures), plànols i document de síntesi, però atesa la data de 
redacció no s’adequa a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge. 
 
L’article 14 d’aquesta llei indica que els Plans locals d’habitatge han de contenir 
els apartats d’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi, els 
objectius, els programes i les estratègies d’actuació i l’avaluació 
economicofinancera de les actuacions. 
 
L’apartat d’anàlisi i diagnosi ha de contenir l’anàlisi de les previsions 
demogràfiques i la diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població, amb 
identificació dels segments de població amb dificultats d’accés i l’anàlisi de la 
situació dels sense llar; l’anàlisi del mercat d’habitatge, amb l’estudi de l’evolució 
i les tendències de la construcció d’habitatges i dels preus de mercat de compra i 
de lloguer, així com la diagnosi de la població exclosa a raó dels seus ingressos; 
l’anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatge; 
l’anàlisi del parc d’habitatges, la diagnosi de les situacions d’infrahabitatge i la 
diagnosi dels habitatges que no compleixen les condicions de qualitat. 
 
En els apartats d’objectius i de programes i estratègies s’han d’incloure les línies 
d’actuació vinculades a la utilització dels instruments de política de sòl i 
habitatge, això és la concreció o l’augment de les reserves per a habitatge 
protegit, la qualificació o reserva de terrenys destinats a habitatges dotacionals; 
les línies d’actuació vinculades a la qualitat del parc construït i a la rehabilitació, 
la utilització i l’ocupació del parc d’habitatges, definint, si s’escau, possibles 
àrees de conservació i rehabilitació; la definició de possibles àrees subjectes als 
drets de tanteig i retracte; els ajuts adreçats a grups de població amb dificultats 
d’allotjament especials per lluitar contra l’exclusió social i la programació de les 
actuacions durant els sis anys de vigència del pla. 
 
En l’apartat d’avaluació economicofinancera cal establir els mecanismes que 
permetin articular la gestió del pla, analitzant el finançament públic i privat 
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disponible, el seguiment i avaluació del desplegament del pla i l’establiment 
d’indicadors de qualitat de la gestió. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni té aprovats els nous convenis per a l’any 2010  
d’Oficina local d’habitatge i de la Xarxa de mediació per al lloguer social amb el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge i ADIGSA. 
 
A la llum de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, la 
Generalitat de Catalunya requereix, per tal de poder concertar polítiques 
d’habitatge que comportin aportació de recursos econòmics, que els Ajuntaments 
aportin l’acord del seu respectiu Ple conforme es comprometen a tramitar l’acord 
provisional o definitiu d’aprovació del Pla local d’habitatge segons el que preveu 
la Disposició Transitòria 7a del Decret del Pla per al dret a l’habitatge 2009-
2012. 
 
Vistos els antecedents exposats, cal procedir a adequar el Pla local d’habitatge 
de l’any 2006 a la legislació vigent i, posteriorment, procedir a la seva aprovació 
segons allò establert a la Disposició Transitòria 7a del Decret del Pla per al dret a 
l’habitatge 2009-2012. 
 
A la vista d’aquests antecedents i a proposta de la Comissió informativa de 
Serveis Personals, per unanimitat dels 15 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Acordar el compromís d’elaborar l’adequació del Pla local d’habitatge a la 
legislació vigent i de tramitar l’acord provisional, o en el seu cas, l’acord definitiu 
d’aprovació d’aquest Pla local d’habitatge dins del període de vigència del Pla per 
al dret a l’habitatge 2009-2012. 
 
2. Notificar el present acord a la Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i a ADIGSA, empresa pública del mateix departament. 
 
 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES TAXES DEL CENTRE MUNICIPAL 
D’EXPRESSIÓ PER AL CURS 2010-2011. 
 
El Sr. Cuminal explica que es porta a aprovació del Ple la proposta de noves 
taxes per als alumnes del Centre municipal d’expressió per al proper curs 2010-
2011. Aquestes taxes –diu- van ser aprovades fa dues o tres setmanes per la 
Comissió de seguiment del Centre municipal d’expressió. A grans trets, cal 
destacar que l’increment global és de l’1,2%, equivalent l’Índex de preus al 
consum de Catalunya que es tenia com a referència en el moment de presentar 
les noves taxes. Val a dir que es mantenen els mateixos descomptes acordats 
l’any passat per a les famílies nombroses i a partir del segon familiar matriculat 
al centre. Enguany s’hi ha afegit també un nou criteri de bonificació indicat pel 
Departament d’Educació: les famílies monoparentals. En tots aquests casos, 
s’aplicarà la proposta formulada l’any passat pel grup municipal del PSC, 
consistent en condicionar els ajuts a la renda familiar anual. Pensem que es 
tracta d’una forma més racional d’aplicar les bonificacions. 
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La intenció de l’equip de govern és equiparar mica en mica les taxes de l’Escola 
de teatre i de l’Escola de música. En aquests moments hi ha una certa diferència 
entre unes i altres i, per això, les quotes dels alumnes de l’Escola de teatre s’han 
incrementat un punt més. 
  
Voldria destacar com a novetat la creació de l’aula taller, destinada a 
desenvolupar les capacitats musicals i teatrals de persones amb certes 
dificultats. 
  
I pel que fa a la proposta de programes, es manté l’estructura dels darrers anys 
– conclou el Sr. Cuminal-.  
 
El Sr. Arenas diu que el grup municipal del PSC votarà a favor de la proposta. 
 
Pren la paraula el Sr. Ventura i diu que en el període d’exposició pública de 
l’expedient el grup municipal de la CUP presentarà una al·legació referida a les 
bonificacions per a famílies nombroses i famílies  monoparentals. Tal com s’ha 
explicat, l’any passat es va aprovar que les bonificacions en les taxes del Centre 
municipal d’expressió estiguessin condicionades a la renda familiar. Pensem –
diu- que enguany aquestes bonificacions es poden millorar i presentarem una 
al·legació en aquest sentit per escalar el factor de renda i aconseguir que les 
famílies més necessitades puguin beneficiar-se d’aquestes bonificacions. De 
moment, doncs, els regidors de la CUP ens abstindrem en la votació i, quan es 
torni a portar l’expedient al Ple per a l’aprovació definitiva de les taxes, ens 
posicionarem en funció de si s’admet o no la nostra al·legació.  
 
El Sr. Cuminal diu que quan es presenti aquesta al·legació, ja en parlaran. Seria 
bo recordar –diu- que aquestes taxes s’han consensuat amb els membres de la 
Comissió de seguiment del Centre municipal d’expressió, en la que hi són 
representats els pares i les mares dels alumnes, la direcció del centre, les 
entitats usuàries de l’equipament, així com els grups polítics municipals. Per 
tant, qualsevol modificació de la proposta s’haurà de tornar a sotmetre a 
consideració de la comissió.  
 
El Sr. Ventura hi està d’acord i recorda que l’any passat el grup municipal del 
PSC va presentar una al·legació per introduir el factor de la renda en les 
bonificacions de les taxes. L’al·legació va ser acceptada i les taxes es va aprovar 
amb aquesta incorporació. No veiem cap problema –diu- per a que es pugui fer 
també així amb l’al·legació que presentarem nosaltres. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
L’Àrea de Cultura ha efectuat una proposta relativa a les quotes a cobrar als 
usuaris del Centre municipal d'expressió per al curs 2010-2011 i següents. 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
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Vista la memòria/proposta de l'Àrea de Cultura i la documentació obrant a 
l’expedient, de la qual resulta que amb les tarifes que es proposen es dóna 
compliment a l’article 24.2 de la Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en 
el sentit que l’import estimat de la taxa per la prestació d’un servei o la 
realització d’una activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o 
previsible del servei o activitat de què es tracti. 
 
Vist també l’informe emès per l’interventor accidental i a proposta de la Comissió 
informativa de Serveis Personals, per 13 vots a favor de les senyores Lechuga, 
Costa, Miracle i de la Encarnación i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, 
Perapoch, Castaño, Arenas, Casado i Vega, i 2 abstencions de la senyora Vinyets 
i del senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA: 
 
1.  Modificar el quadre de tarifes de l'0rdenança fiscal número 24, reguladora de 
la taxa per la prestació dels serveis i la realització d'activitats d'ensenyament al 
Centre municipal d'expressió de Sant Celoni, amb vigència a partir de la data de 
la seva aprovació definitiva, al següent tenor: 
 
 

ESCOLA DE MÚSICA 

 

A: Programes VIES Quota matrícula: una mensualitat 
Sant 

Celoni 
Forans 

SENSORIAL 4 via 1 Cançó i moviment 15,77 23,65 

SENSORIAL 5 via 1 Cançó i moviment  15,77 23,65 

INICIAL 6 anys via 1 Cançó i moviment 21,69 32,53 

RODA 7 anys via 1 Cançó i moviment + roda instrument 43,37 65,06 

BÀSIC 
de 8 a 13 anys 

via 1 
Instrument + Cançó + Conjunt i/o Cor (optatiu via 1 ò 2, de 
n.1 a n.4) 69,40 104,11 

via 2 Instrument + Cançó (optatiu via 1 o 2, de n.1 a n.4) 57,84 86,75 

via 3 Instrument + Conjunt i/o Cor (només a partir de n.5) 57,84 86,75 

via 4 Cançó + Conjunt i/o cor 34,71 52,06 

via 5 Conjunt i/o cor 17,35 26,03 

via 6 Cançó (sempre que hi hagi plaça vacant) 17,35 26,03 

 
AMPLIACIÓ 
14 i 15 anys 

via 1 Instrument + Optativa + Conjunt i/o cor 69,40 104,11 
via 2 Instrument + Optativa 57,84 86,75 
via 3 Instrument + Conjunt i/o Cor  57,84 86,75 

via 4 Optativa + Conjunt i/o Cor 34,71 52,06 
via 5 Conjunt i/o Cor  17,35 26,03 

via 6 Optativa 17,35 26,03 

via 7 Instrument sol 43,37 65,07 
via 8 Instrument + Cançó + Harmonia (+ Conjunt i/o Cor, 

opcionals) 80,97 121,46 

via 9 2n Instrument (acumulable a la via 1, 2, 3 o 8) 27,89 41,83 
B: Programa 
J/A 

VIES    
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JOVE/ADULT 
de 14 a 18 anys 

via 1 Instrument + Optativa + Conjunt i/o Cor 69,40 104,11 

via 2 Instrument + Optativa 57,84 86,75 

via 3 Instrument + Conjunt i/o Cor  57,84 86,75 

via 4 Optativa + Conjunt i/o Cor 34,71 52,06 

via 5 Conjunt i/o Cor  17,35 26,03 

via 6 Optativa 17,35 26,03 

via 7 Instrument sol  43,37 65,07 

 
JOVE/ADULT 
a partir de 
19 anys 

via 1 Instrument + Optativa + Conjunt i/o Cor 75,19 112,79 

via 2 Instrument + Optativa 63,62 95,43 

via 3 Instrument + Conjunt i/o Cor  63,62 95,43 

via 4 Optativa + Conjunt i/o Cor  34,71 52,06 

via 5 Conjunt i/o cor 17,35 26,03 

via 6 Optativa 17,35 26,03 

via 7 Instrument sol  54,12 81,18 

 
JOVE/ADULT 
a partir de 
26 anys 

via 1 Instrument + Optativa + Conjunt i/o Cor 81,00 121,50 

via 2 Instrument + Optativa 73,57 110,36 

via 3 Instrument + Conjunt i/o Cor  73,57 110,36 

via 4 Optativa + Conjunt i/o Cor  39,04 58,56 

via 5 Conjunt i/o Cor 26,03 39,04 

via 6 Optativa 26,03 39,04 

via 7 Instrument sol  69,40 104,10 

C: Programa VIES Aula taller - Quota matrícula: una mensualitat 

AULA TALLER 
  

via 1 Taller de música 17,35 26,03 

via 2 Taller de música + taller de teatre 27,75 41,63 

 
 

ESCOLA DE TEATRE 

A: Programes VIES 
ET - Quota matrícula: una 
mensualitat 

Quota per l'alumnat 
que també va a EM 

Quota per 
l'alumnat que 
només va a ET 

 
Sant 

Celoni 
Forans 

Sant 
Celoni 

Forans 

INICIAL via 1 6 i 7 anys 17,35 26,03 20,57 30,86 

BÀSIC via 1 de 8 a 13 anys 17,35 26,03 20,57 30,86 

JOVE via 1 de 14 a 17 anys 17,35 26,03 20,57 30,86 

ADULT via 1 a partir de 18 anys 26,03 39,04 30,86 46,30 

 
 

B: Programa VIES Aula taller - Quota matrícula: Una mensualitat 

 

AULA TALLER via 1 Taller de teatre 17,35 26,03 

  via 2 Taller de música + taller de teatre 27,75 41,63 
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2. Afegir les bonificacions següents a l’article 5 de l’Ordenança fiscal número 24: 
 
15% de descompte pels matriculats que tinguin carnet de família monoparental 
de categoria especial i estiguin empadronats en el municipi de Sant Celoni.  
Per gaudir d’aquesta bonificació s’estableix el següent límit en funció de la renda 
familiar: no ha de superar els 37.500 € anuals. 
 
3. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text de les modificacions introduïdes a les Ordenances 
fiscals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al 
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí oficial de la província. 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els 
termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 
10. DONAR SUPORT, SI S’ESCAU, A LA INICIATIVA PROMOGUDA PER LA 
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS D’AMICS DEL CAMÍ DE SANT JAUME DE 
CATALUNYA I L’ASSOCIACIÓ GERUNDA DE RECUPERACIÓ, DIFUSIÓ I 
SENYALITZACIÓ DEL CAMÍ DE SANT JAUME AL SEU PAS PEL NOSTRE 
MUNICIPI. 
 
El Sr. alcalde explica que va rebre la visita d’una representació de la Federació 
d’Associacions d’Amics del Camí de Sant Jaume de Catalunya i de l’Associació 
Gerunda de recuperació, difusió i senyalització del Camí de Sant Jaume. Uns i 
altres estan intentant potenciar el Camí de Sant Jaume (o Camí de Santiago), 
que en el seu pas per Catalunya transcorre per Sant Celoni. Ens va semblar –
diu- una iniciativa interessant a l’hora de potenciar un determinat tipus de 
turisme: el de les persones excursionistes que valoren la natura i l’entorn. 
Considerem que pot ser positiu per a Sant Celoni donar suport a aquesta 
iniciativa i, per això, presentem avui aquesta proposta al Ple. 
 
El Sr. Arenas diu que el grup municipal del PSC hi votarà a favor. 
 
La Sra. Vinyets diu que els regidors de la CUP també votaran a favor de la 
proposta. No entenem, però, com és que els altres dos grup municipals hi voten 
afirmativament. Des de la CUP sempre hem denunciat aquelles mocions que es 
presenten només de cara a la galeria i pensem –diu- que aquesta és una d’elles.  
 
No entenc que es pugui dir que la moció vol fomentar un turisme ètic, sostenible 
i responsable, quan el Camí de Sant Jaume transcorre per les Ferreries de la 
Batllòria. Costa d’imaginar com es podrà combinar el fet de potenciar aquest 
tipus de turisme amb l’aprovació per part dels grups municipals de CiU i del PSC 
de la urbanització de les Ferreries i la seva conversió en un polígon industrial 
amb uns paràmetres que fan por. Torno a repetir: nosaltres votem a favor de la 
proposta, però no entenem com CiU i PSC hi poden votar també afirmativament. 
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A la moció trobem un paràgraf que diu textualment: “Segons informe tècnic que 
figura a l’expedient, el Camí de Sant Jaume transcorre al llarg del terme 
municipal de Sant Celoni, seguint el traçat del Camí Ral medieval, per la riba 
esquerra de la Tordera. A la Batllòria passa pel Camí Ral de la Batllòria (entre 
l’Hostal Nou i la Ferreria) i el carrer Major.” 
 
Està clar que aquestes associacions ens presenten una moció per preservar el 
Camí de Sant Jaume a Catalunya, però, en canvi, el Ple municipal, amb els vots 
de CiU i del PSC, va aprovar la urbanització de les Ferreries i, per tant, acabar 
amb qualsevol possibilitat de treure rèdit a nivell turístic d’aquest espai. 
 
La CUP ha fet mans i mànigues per preservar la zona de les Ferreries –continua 
la Sra. Vinyets-, ha fet campanyes, mobilitzacions, ha presentat mocions al Ple... 
i sempre s’ha trobat amb l’oposició dels grups municipals de CiU i del PSC. 
Finalment, després de preparar tot un expedient documentat tècnicament i 
jurídica, es va acabar discutint en el Ple la preservació de les Ferreries pels seus 
valors paisatgístics, històrics i culturals. Després de disposar d’infinitat 
d’informes, en especial d’un de molt interessant i extens de l’historiador Sr. Joan 
Llinars en què precisament apel·lava al valor històric de les Ferreries, CiU i PSC 
van decidir tirar endavant la urbanització de la zona, mitjançant polígons 
industrials d’una dimensió tan gran que es fa difícil d’imaginar. 
 
Desestimada la possibilitat de salvaguardar les Ferreries, torno a repetir, ens 
sorprèn molt el posicionament d’ambdós grups. Només ens queda esperar a 
veure si tenim sort i prospera el recurs contenciós administratiu que la 
Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny ha interposat davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya per tal que, en base als arguments tècnics i 
jurídics plantejats, es determini la necessitat de preservar aquest espai. Si no és 
així, difícilment podrem donar aquest valor turístic al Camí de Santiago que 
passa per les Ferreries. 
 
Un darrer apunt –conclou la Sra. Vinyets-, l’Ajuntament de Sant Celoni ha 
contestat al tribunal que no reconeix la legitimitat de la Coordinadora per la 
Salvaguarda del Montseny. Després de tots els anys que la Coordinadora porta 
treballant al nostre municipi en defensa del territori, no s’entén massa com es 
pot ara negar la seva legitimitat per interposar el recurs. En qualsevol cas, el vot 
de la CUP en aquest punt serà afirmatiu, malgrat no entendre el vot dels altres 
dos grups municipals. 
 
El Sr. alcalde respon que cadascú entén el que té voluntat d’entendre. En aquest 
mateix Ple –diu- es va debatre la desclassificació de les Ferreries com a sòl 
industrial, però cal recordar que aquest espai està classificat com a zona 
urbanitzable industrial des de l’any 1997; el grup municipal de CiU no ha creat 
aquesta classificació ni ha modificat el Pla general d’ordenació per poder 
urbanitzar les Ferreries. Escoltant les paraules de la Sra. Vinyets sembla que 
l’equip de govern hagi actuat en una zona no urbanitzable i l’hagi volgut 
urbanitzar. No és aquest el cas.  
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El Pla general d’ordenació de l’any 1997 classificava les Ferreries com a sol 
urbanitzable industrial i el Ple municipal va acordar, precisament, que el Camí 
Ral quedés lliure d’urbanització i que es preservessin també les masies que 
tenen valor patrimonial. Cal dir, de tota manera, que el Camí de Santiago passa 
per molts llocs, sovint transcorre per zones urbanes (quan arribi a Sant Celoni 
passarà per dins del poble) i, per tant, sembla que s’estigui desdibuixant i 
hipertrofiant una determinada valoració. 
 
En qualsevol cas, em sembla que es tracta d’una bona iniciativa i que la 
recuperació del Camí de Sant Jaume és una oportunitat per treballar en la línia 
del desenvolupament turístic del nostre municipi. No compartim la valoració del 
grup municipal de la CUP. En canvi, pensem que el Ple municipal va optar per 
reduir la zona a urbanitzar a les Ferreries, que estava prevista amb una 
intensitat molt superior. De tota manera, aquest va ser un tema que s’ha 
debatut llargament en aquesta sala i les posicions de cadascú són prou 
conegudes. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de 
Catalunya aposta pel Camí de Sant Jaume (Camino de Santiago) com una 
fórmula de foment d’un turisme ètic, sostenible, responsable i accessible. 
 
El Camino de Santiago gaudeix de l’aval i el reconeixement a nivell europeu i 
mundial, i és un gran itinerari cultural europeu, avalat pel Consell d’Europa, sent 
Patrimoni Mundial de la UNESCO. 
 
Els diferents Camins de Santiago tenen un èxit aclaparador, convertint-se en un 
dels grans itineraris culturals més transitats del món, independentment de la 
seva significació estrictament religiosa, i això ha fet que el camí s’hagi convertit 
en els darrers anys en un veritable fenomen social. 
 
Vist l’èxit del Camí de Sant Jaume entre els catalans i l’acceptació que té a 
Catalunya (segons dades publicades als webs oficials, entre el 8% i el 10% dels 
pelegrins que anualment aconsegueixen la compostel·lana són catalans), la 
Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya ha decidit endreçar 
els diversos itineraris al voltant d’un tronc principal del camí (Sant Pere de Rodes 
– Montserrat – Alcarràs), als qual s’afegiran progressivament altres brancalls 
secundaris. 
 
Entre aquests brancalls hi ha la ruta del camí català que surt de Vilabertran i 
passa per Sant Celoni i la Batllòria, fins arribar a Montserrat. 
 
El Camí de Sant Jaume transcorre pel nostre municipi per la ruta Coll de 
Panissars – Montserrat. 
 
Una vintena d’associacions d’amics del camí amb seu a Catalunya tenen cura de 
la conservació de diversos trams del camí, de la seva senyalització, de l’edició de 
guies i de l’atenció als pelegrins que volen començar a caminar des de 
Catalunya.  
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Entre elles destaca l’associació Gerunda: amics dels Camins de Sant Jaume de 
les comarques gironines i la Federació d’Associacions d’Amics del Camí de Sant 
Jaume de Catalunya, que ofereixen als nombrosos caminants catalans 
l’oportunitat de començar a caminar des de Catalunya mateix, per una ruta que 
travessa la nostra població, amb la intenció d’aconseguir que aquesta ruta sigui 
reconeguda dins el camí a Catalunya. 
 
Segons informe tècnic que figura a l’expedient el Camí de Sant Jaume transcorre 
al llarg del terme municipal de Sant Celoni, seguint el traçat del Camí Ral 
medieval, per la riba esquerra de la Tordera. A la Batllòria passa pel Camí Ral de 
la Batllòria (entre l’Hostal Nou i la Ferreria) i el carrer Major. A Sant Celoni 
segueix el carrer Major, que era aproximadament l’antic Camí Ral, travessa 
l’antiga Força o muralla medieval i continua fins a l’inici del carrer Major; des 
d’aquí segueix el carrer Doctor Trueta i la carretera que enllaça amb el Pont 
Trencat, que servia per travessar la Tordera i entrar al terme de Santa Maria de 
Palautordera. 
 
A la vista d’aquests antecedents i a proposta de la Comissió informativa de 
Serveis Personals, per unanimitat dels 15 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Donar suport a la iniciativa promoguda per la Federació d’Associacions 
d’Amics del Camí de Sant Jaume de Catalunya i l’Associació Gerunda de 
recuperació, difusió i senyalització del camí de Sant Jaume (Camino de Santiago) 
al seu pas pel nostre municipi. 
 
2. Reconèixer la feina que desenvolupa la Federació d’Associacions d’Amics del 
Camí de Sant Jaume de Catalunya i l’Associació Gerunda: amics dels camins de 
Sant Jaume de les comarques gironines, en la difusió, recuperació i senyalització 
del citat camí, i el seu treball voluntari d’atenció als pelegrins que volen 
començar a caminar des de Catalunya passant pel nostre municipi. 
 
3. Reconèixer el caràcter històric i cultural del Camí de Sant Jaume al seu pas 
per la nostra vila, i protegir la seva memòria amb la voluntat de donar a 
conèixer el seu recorregut i difondre la seva transcendència històrica, social i 
cultural. 
 
4. Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Innovación e Industria de la Xunta 
de Galicia, a la S.A de Xestión do Plan Xacobeo, a la Federación Española de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, a la Federació d’Associacions 
d’Amics del Camí de Sant Jaume a Catalunya i a l’Associació Gerunda: amics dels 
camins de Sant Jaume de les comarques gironines. 

 
 
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI A L’ACORD SUBSCRIT PER LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE 
CATALUNYA, L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES, LA 
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COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA I LA UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS DE CATALUNYA, RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE 
PERSONES ATURADES INSCRITES COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ EN 
EL MARC DELS PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL. 
 
El Sr. alcalde diu que, com ha explicat el Sr. Rubiralta a l’inici del Ple, la 
Generalitat de Catalunya ha aprovat la convocatòria d’uns Plans extraordinaris 
d’ocupació local, amb un nombre important de llocs de treball. Es proposa al Ple 
l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a l’acord subscrit per les associacions 
municipalistes i pels principals sindicats, quan a les condicions de contractació de 
les persones beneficiàries d’aquests plans. 
  
El Sr. Arenas i el Sr. Ventura diuen que els seus grups municipals hi votaran a 
favor. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
Els Plans d’ocupació locals, desenvolupats en el conjunt de programes del 
Projecte Impuls promogut per la Generalitat de Catalunya, són una política 
pública de caràcter extraordinari que pretén, d’una banda, ser una resposta 
immediata a la situació de crisi econòmica i, alhora, contribuir als fonaments del 
creixement de futur. 
 
Són també una política activa d’ocupació ja que la situació actual del mercat de 
treball, amb un elevat nombre de persones en situació d’atur, requereix facilitar 
la incorporació del major nombre possible de beneficiaris/àries i, en especial, en 
aquelles polítiques actives d’ocupació que incorporen l’experiència laboral com a 
mesura d’inserció laboral. 
 
La finalitat dels Plans d’ocupació és incrementar l’ocupabilitat efectiva de les 
persones participants en el mercat de treball i un dels seus objectius principals 
és, per tant, proporcionar una feina a les persones que altrament tindrien grans 
dificultats per trobar-ne una, de manera que puguin adquirir experiència 
professional i millorar la seva ocupabilitat. 
 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de febrer de 2010 publica 
l’Ordre TRE/84/2010 per la qual s’estableixen les bases reguladores i la 
convocatòria per a la concessió de subvencions als ens locals per a la realització 
dels Plans extraordinaris d’ocupació locals (Projecte Impuls Treball). 
 
Així mateix, s’ha publicat el Decret 43/2010, de 23 de març, pel qual s’aproven 
mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats i reduir riscos al medi natural 
amb motiu del temporal de neu de març de 2010. 
 
En aquest context el 16 de febrer de 2010 la Federació de Municipis de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya han subscrit un acord 
relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants 
d’ocupació en el marc dels Plans d’ocupació locals.  
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Aquest acord ha estat admès a dipòsit i publicat al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 12 de març de 2010 segons l’Ordre TRE/637/2010. 
 
En dit acord s’estableix la retribució de les persones beneficiàries d’un Pla 
d’ocupació local, desenvolupat en l’àmbit territorial de Catalunya i en el marc 
dels programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, que siguin contractades per les entitats locals de 
Catalunya d’àmbit municipal i supramunicipal, i les seves entitats dependents o 
vinculades, amb la doble finalitat d’incentivar llur contractació i millorar-ne la 
qualitat mitjançant la garantia de suficiència retributiva. 
 
En concret s’estableixen tres nivells retributius que es corresponen amb la 
següent divisió funcional: 
 
Nivell 1 
Personal que desenvolupa tasques de direcció de projectes: 
16.800 € de retribució anual bruta. 
 
Nivell 2 
Personal que desenvolupa funcions de coordinació de tasques i/o d’equips: 
15.400 € de retribució anual bruta. 
 
Nivell 3 
Personal que desenvolupa tasques d’execució: 
14.000 € de retribució anual bruta. 
 
Donat el caràcter extraordinari dels Plans d’ocupació locals considerats, l’acord té 
la mateixa vigència temporal que els Plans locals d’ocupació desenvolupats en el 
marc dels programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei 
d’Ocupació de Catalunya iniciats l’any 2010, i només cobrirà les contractacions 
que es realitzin, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2010. 
 
Segons preveu el pacte cinquè de l’acord, les entitats locals de Catalunya i les 
seves entitats dependents o vinculades podran adherir-s’hi mitjançant el 
corresponent acord plenari. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha sol·licitat la participació en els Plans d’ocupació 
en relació a les mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats i reduir riscos 
al medi natural amb motiu del temporal de neu de març de 2010. Així mateix, ha 
sol·licitat la participació en els Plans d’ocupació convocats pel Decret 
TRE/43/2010. 
 
Vist l’informe emès per l’Àrea de Comunitat i atès l’acord cinquè del pacte 
subscrit el 16 de febrer de 2010 per la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la 
Unió General de Treballadors de Catalunya. 
 
Vist també l’article 22 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local i 
52 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
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A la vista d’aquests antecedents i a proposta de la Comissió informativa de 
Serveis Personals, per unanimitat dels 15 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a l’acord subscrit el 16 de 
febrer de 2010 entre la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió 
General de Treballadors de Catalunya, relatiu a la contractació de persones 
aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc dels Plans 
d’ocupació locals 
 
2. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a 
l’efectivitat i execució d’aquest acord 
 
 
12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE LA CUP PER REBUTJAR LA POSSIBLE INSTAL·LACIÓ D’UN 
“ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO” (ATC) AL NOSTRE MUNICIPI, A 
ASCÓ O A QUALSEVOL LLOC DE CATALUNYA. 
 
Pren la paraula el Sr. Ventura i explica que el grup municipal de la CUP ha 
presentat aquesta moció a petició de la Coordinadora Anticementiris Nuclears de 
Catalunya i dels Joves per la Defensa de l’Ebre, que són dues entitats de la zona 
de l’Ebre que estan lluitant per a que a Ascó no s’ubiqui un possible cementiri 
nuclear pel risc que pot suposar per a la població i pels pocs beneficis que 
reportaria. Val a dir que aquesta moció ja ha estat aprovada per 62 Ajuntaments 
i 7 Consells Comarcals. Els acords que es proposen –diu- són els següents: 
 

1. Rebutjar qualsevol possible proposta d’instal·lació de l’ATC (Almacén 
Temporal Centralizado) en el nostre municipi, ni a Ascó, ni a enlloc de 
Catalunya. 
 
2. Fer arribar aquest acord a la presidència del Govern espanyol, al 
president del Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç, a l’Empresa Nacional de Residus Radioactius SA (ENRESA), a 
l’Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC), a la 
Comissió Interministerial d’Emplaçament de l’ATC i a la Coordinadora 
Anticementiris Nuclears de Catalunya. 

 
El Sr. Arenas diu que els regidors socialistes votaran a favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Cuminal i diu que, d’entrada, l’equip de govern votarà a favor de la 
moció tal com està plantejada, però voldria comentar –diu- una qüestió de 
forma. En la pròpia moció es recull que el Parlament de Catalunya va aprovar 
una resolució en aquest sentit. Per tant, més que dir que no volem segons 
quines instal·lacions en altres pobles, potser fora més adequat donar suport a la 
moció del Parlament de Catalunya per rebutjar la instal·lació d’un cementiri 
nuclear i instar el Govern espanyol a desestimar la ubicació d’un magatzem 
d’aquestes característiques a Ascó. Simplement ho exposo, però si voleu deixar 
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la moció tal com està, no ens hi posarem forts. Però potser a nosaltres ens 
molestaria que un altre Ajuntament ens digués què hem de fer a Sant Celoni. 
Crec que seria més correcte donar suport a una resolució del Parlament de 
Catalunya... Cal pensar que la competència d’un municipi no va més enllà del 
seu terme municipal i no té massa sentit aprovar una moció que afecta altres 
pobles. En tot cas, la CUP té el nostre suport, independentment del que 
decideixi. 
 
El Sr. Ventura diu que, si ho ha entès bé, el Sr. Cuminal proposa que es canviï la 
part expositiva i s’afegeixi un acord més a la proposta. No hi tenim cap 
inconvenient –diu- sempre i quan es continuï fent referència als municipis.  
 
El Sr. Cuminal diu que si preguntéssim a la gent quantes coses no es volen per a 
Sant Celoni, les respostes serien moltes més que un cementiri nuclear. En 
aquests moments els cementiris nuclears no constitueixen cap amenaça per al 
nostre municipi i pot semblar estrany que la moció parli de rebutjar la instal·lació 
d’un cementiri nuclear a Sant Celoni. En canvi, sí que podem solidaritzar-nos 
amb els municipis que estan en aquesta situació, donant suport a un acord 
adoptat pel Parlament de Catalunya per mirar que no s’instal·li al nostre país cap  
magatzem de residus radioactius. A nivell competencial els ajuntaments no 
podem evitar que això passi. De tota manera, que sigui la CUP qui decideixi si 
vol deixar la moció tal com està o la vol modificar. 
  
El Sr. Arenas diu que, d’entrada, els regidors socialistes votaran a favor de la 
moció tan si es deixa com està, com si s’incorpora el suggeriment del Sr. 
Cuminal. Ho deixem –diu- a iniciativa del grup municipal de la CUP. 
 
El Sr. Ventura opta per deixar la moció tal i com s’ha redactat inicialment.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
La Ponència d’Energia del Congrés dels Diputats, en data 21 de desembre de 2004, 
va aprovar per unanimitat demanar al Govern de l’Estat que els residus radioactius 
d’alta intensitat, procedents de les centrals nuclears espanyoles, fossin gestionats a 
través d’un almacén temporal centralitzado (ATC), 
 
Des de diferents fonts s’ha prioritzat la construcció de l’ATC en municipis amb 
centrals nuclears o properes a aquestes instal·lacions. 
 
El projecte COWAM impulsat per l’AMAC (Agrupació de Municipis en Àrees amb 
Centrals Nuclears), amb el suport i participació del Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) i la Empresa Nacional de Residus (ENRESA), entre d’altres organismes i 
institucions, ha estudiat quin seria el millor procediment per a la tria de 
l’emplaçament de l’ATC. 
 
ENRESA, en col·laboració amb el Govern de l’Estat, ha de desenvolupar els criteris 
necessaris per a la instal·lació a l’Estat espanyol de l’ATC i és qui en un futur 
gestionarà aquesta instal·lació. 
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S’ha creat una comissió interministerial per establir els criteris que ha de complir 
l’emplaçament de l’ATC i per tramitar les sol·licituds per acollir el futur ATC entre 
els possibles interessats. 
 
El municipi d’Ascó ja ha demanat per majoria del Plenari del seu Ajuntament ser 
receptor de l’ATC. 
 
ENRESA ha reiterat que l’ATC no es podrà imposar a ningú. El Govern de l’Estat i el 
propi president del Govern han condicionat la instal·lació de l’ATC a que hi hagi un 
ampli consens social a la zona on s’hagi d’ubicar. 
 
Catalunya, amb tres centrals nuclears en funcionament i una central nuclear en 
fase de desballestament, ja ha hipotecat greument el seu futur, assumint els riscos 
potencials dels residus radioactius d’alta activitat des de l'inici del seu 
funcionament. 
 
Aquests residus d’alta activitat radioactiva tenen un gran potencial tòxic i suposen 
una amenaça per a la salut pública i el medi ambient, per a la qual no existeix cap 
solució tècnica satisfactòria enlloc del món i, per tant, amb una afectació i unes 
conseqüències que tocaran de ple el territori que l’aculli, així com un ampli territori 
al seu voltant. 
 
La llarga vida d’aquests residus, que emetran radioactivitat durant desenes de 
milers d’anys, fa que s’hipotequi el territori que aculli l’ATC, no ja per a la nostra 
generació sinó per a les generacions futures. 
  
Ningú pot condicionar, d’aquesta manera tant crítica, el nostre futur i el dels 
nostres descendents a tant llarg termini. 
 
Seixanta-dos Ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres 
de l’Ebre i 7 Consells Comarcals (Alt Camp, Baix Ebre, Baix Camp, Montsià, Ribera 
d’Ebre, Tarragonès i Terra Alta) ja han manifestat el seu rebuig a acollir l’ATC, 
aprovant aquesta mateixa moció. 
 
D’altra banda, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució de total rebuig a 
la instal·lació d’un ATC a les Terres de l’Ebre i enlloc de Catalunya.    
 
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP i previ dictamen de la 
Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels 15 regidors 
presents, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Rebutjar qualsevol possible proposta d’instal·lació de l’ATC (Almacén 
Temporal Centralizado) en el nostre municipi, ni a Ascó, ni a enlloc de Catalunya. 
 
2. Fer arribar aquest acord a la presidència del Govern espanyol, al president del 
Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a l’Empresa 
Nacional de Residus Radioactius SA (ENRESA), a l’Agrupació de Municipis en 
Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC), a la Comissió Interministerial 
d’Emplaçament de l’ATC i a la Coordinadora Anticementiris Nuclears de 
Catalunya. 
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13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS 
MUNICIPALS DE LA CUP I DEL PSC A FAVOR DE LA RECUPERACIÓ DE LA 
MEMÒRIA HISTÒRICA. 
 
La Sra. Vinyets explica que es tracta d’una moció que presenten conjuntament 
els grups municipals de la CUP i del PSC, a instància de la Comissió per 
commemorar els 50 anys de la mort de Quico Sabaté (una representació de la 
qual és present avui en aquest Ple per mostrar el seu suport a la moció). 
Entenem –diu- que val la pena llegir-la, si el Sr. alcalde m’autoritza. 
 
Atès que no hi ha cap inconvenient, la Sra. Vinyets llegeix el contingut de la 
moció. 
 
Pren la  paraula el Sr. Cuminal i diu que, per argumentar el posicionament de 
l’equip de govern, llegirà una part de les memòries del Sr. Josep Benet, qui va 
ser diputat de la primera legislatura de la democràcia pel PSUC i posteriorment 
senador. L’any 1981 va presentar una moció de censura contra el president Sr. 
Jordi Pujol. Per tant, -diu- bec d’una font allunyada de l’àmbit convergent... A les 
seves memòries el Sr. Josep Benet diu que tenia molts projectes per a quan es 
jubilés, però veient que l’any 2004 el Govern de Catalunya va impulsar 
l’anomenat Memorial Democràtic, va deixar de banda els seus projectes i es 
decidí a escriure un llibre de memòries per explicar la seva veritat. Diu el Sr. 
Josep Benet en el seu llibre: 
 
“De les moltes memòries que existeixen, quina és la democràtica? Qui estableix 
que una memòria és més democràtica que una altra? Polítics, si-us-plau, deixeu 
la història pels historiadors. El Memorial Democràtic tal com està plantejat és un 
autèntic escàndol”.  
 
Aquestes paraules constitueixen un marc en el que jo em sento còmode per 
tractar un tema tan complicat i seriós com aquest. No entraré a discutir sobre la 
part expositiva de la moció: què s’ha dit i què no s’ha dit a les diverses reunions 
que hem mantingut... Ens acompanyen a la sala membres de la Comissió per 
commemorar els 50 anys de la mort de Quico Sabaté i seria injust referir-me al 
contingut de les reunions ja que ells no poden fer ús de la paraula. Sí que hi ha 
dues qüestions sobre les que jo he insistit i que voldria comentar (i si menteixo, 
que els regidors de la CUP ho diguin).  
 
Primer de tot, almenys en dues ocasions he comentat amb la Sra. Vinyets que 
valia la pena que l’homenatge a Quico Sabaté estigués impulsat per persones de 
Sant Celoni, del Casal Quico Sabaté, i no pas per una comissió amb persones de 
fora. 
    
En segon lloc, la moció afirma que l’equip de govern no va donar cap argument 
per justificar la seva negativa al mural i a l’escultura per homenatjar Quico 
Sabaté. El Sr. Ventura era present en aquella reunió i sap que de motius se’n 
van exposar diversos. En tot cas, uns i altres no ens vam posar d’acord i, per 
això, la reunió va durar el que va durar... No és veritat que la negativa del 
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govern municipal fos del tot injustificada. En tot cas, per a la gent que ens 
escolta i per a que consti en acta, voldria explicar els motius pels quals el grup 
municipal de CiU votarà en contra d’aquesta moció.  
  
Des de la seva perspectiva institucional, i no ideològica, l’Ajuntament representa 
a tot el poble. Els qui governem no podem debatre sobre els ideals o la idea de 
justícia que va defensar en Quico Sabaté. La seva mort va ser excepcional i el 
situa automàticament al costat de tots els qui van lluitar contra el franquisme. La 
nostra funció, com a institució que representa a tot el poble, és dignificar la seva 
figura i recuperar els fets que aquí es van esdevenir. No es tracta d’idealitzar el 
seu passat revolucionari, ni de fer una anàlisi ideològica de la seva persona. Fins 
i tot, podríem pensar que en Quico Sabaté va perjudicar a d’altra gent que 
també, amb una manera de fer diferent, van lluitar contra el franquisme. 
Nosaltres creiem que des de l’Ajuntament no s’han d’exaltar ideals, sinó 
recuperar la dignitat de les persones.  
 
En aquest sentit, -conclou el Sr. Cuminal- a Sant Celoni ja hi ha una placa de 
record al carrer on va morir. També ens hem compromès a col·laborar en la 
dignificació de seva la tomba i a elaborar una ruta que expliqui el camí que va 
fer Quico Sabaté quan va arribar al poble. Els nostres motius no són tan 
ideològics com els que consten a la moció, sinó que són motius de 
responsabilitat institucional perquè l’Ajuntament som tots i no és feina nostra fer 
cap revisió històrica, sinó deixar constància d’uns fets que aquí es van produir. 
 
Pren la paraula el Sr. Ventura per aclarir una qüestió. Jo no he dit que l’equip de 
govern no hagi justificat la seva negativa al mural i a l’escultura. Ni tampoc crec 
–diu- que la moció afirmi això. La moció diu que en una reunió amb els tècnics 
de Cultura (a la que jo no vaig assistir) no es va argumentar la decisió i, per 
això, es va demanar una reunió amb el Sr. alcalde, per conèixer els motius 
d’aquesta negativa. Jo vaig ser en aquesta reunió i, certament, sí que l’equip de 
govern va exposar els seus arguments. 
        
Intervé el Sr. Arenas per explicar les raons per les quals el grup municipal 
socialista ha presentat aquesta moció conjuntament amb el grup municipal de la 
CUP. En primer lloc, si com es diu a la moció, l’equip de govern va donar 
recolzament a l’avantprojecte de les activitats programades per la comissió 
d’homenatge a Quico Sabaté, pensem que ha de complir amb el seu compromís 
–diu-. En segon lloc, a nivell ideològic nosaltres creiem que Catalunya deu molt 
poc al franquisme. Cal recordar que va ser una època mancada de llibertats. 
Afortunadament la gent de la meva generació i els qui són més joves ho hem 
viscut amb una certa llunyania, però els nostres pares ho van patir molt més 
directament. Per això, fent una reflexió, si alguna cosa hem de fer és posicionar-
nos contra d’aquella època nefasta per als interessos de Catalunya. Entenem que 
l’homenatge a Quico Sabaté va més enllà del record a aquest guerriller. Per 
nosaltres simbolitza un memorial a les llibertats i en contra d’una època de 
repressió per Catalunya. Per tot això, des del primer moment, el grup municipal 
socialista va estar d’acord amb el mural i l’escultura programats per la comissió 
d’homenatge. 
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Intervé de nou la Sra. Vinyets i diu que, al seu entendre, la moció és molt curosa 
a l’hora de relacionar com han anat els fets. El que queda clar –diu- és que no hi 
ha voluntat política per part de l’equip de govern de donar suport a l’escultura i 
al mural proposats per la comissió. Tampoc no ens hem d’estranyar, CiU no és la 
CUP i evidentment el Sr. Cuminal ha defensat el posicionament d’un partit del 
que no es pot dir que sigui precisament d’esquerres. Segons les seves paraules, 
l’Ajuntament no ha de reconstruir el passat, ni ha d’exaltar ideals. A mi em 
sembla que el que es pretén és amagar el fet que en Quico Sabaté va ser 
assassinat a Sant Celoni. No a Campins, ni a Gualba, ni a Alcalà de Henares, sinó 
al carrer Santa Tecla de Sant Celoni. 
 
La comissió sorgeix per commemorar els 50 anys d’aquest assassinat. Molta gent 
ens hem reunit perquè entenem que ja és hora que Sant Celoni es tregui una 
espina que porta clavada i que passi comptes amb la història. Quico Sabaté va 
ser assassinat a Sant Celoni pels transgressors de la legalitat. Els partits polítics 
convencionals sempre esteu apel·lant a la legalitat i em sap molt greu que 
oblideu que precisament a Quico Sabaté el va assassinar un règim il·legal, sense 
el judici previ al qual tothom té dret. 
 
Voldria acabar dient que en Quico Sabaté va ser un lluitador antifranquista i 
entenc que ara no és el moment de mirar a quines persones va perjudicar amb 
més o menys mesura. Ell va combatre contra un règim feixista i és en aquest 
àmbit que cal emmarcar-lo. En últim terme –conclou la Sra. Vinyets-, vull 
convidar a tots els celonins i celonines a participar en els actes organitzats per la 
Comissió per commemorar els 50 anys de la mort de Quico Sabaté, així com 
agrair al grup municipal del PSC el seu suport a la presentació d’aquesta moció. 
 
Intervé de nou el Sr. Cuminal i diu que, en la seva opinió, la posició del grup 
municipal de CiU és una postura valenta. Considero –diu- que és extremadament 
injust que pel fet que jo no defensi ser un revolucionari, es situï a tot el meu 
partit al costat dels qui defensen el franquisme. Em sembla una bestiesa 
horrorosa i, per respecte al Ple municipal, crec que no és el moment ni el lloc de 
mantenir un debat tan complicat ni maquiavèl·lic com aquest. En tot cas, voldria 
deixar constància que la conversa que vam tenir el Sr. alcalde i jo mateix amb 
alguns membres de la comissió d’homenatge va ser molt cordial i sincera, i 
voldria respectar algunes intimitats que ens vam explicar els uns als altres, per 
no comprometre ningú. La nostra proposta, en el marc institucional en què ens 
movem, va ser la de fer un mural en reconeixement a totes les persones que 
han lluitat per la llibertat i la democràcia, és a dir, un gran mural que reculli els 
valors compartits per tothom. La comissió ens demanava un mural al·lusiu a les 
persones que han mort en la lluita per la llibertat i la revolució social. No és un 
simple matís, és una diferència molt important, i en això no vam voler cedir.   
 
Nosaltres, com Ajuntament, i no com a partit, estem d’acord amb un mural que  
condemni els règims totalitaris, en favor de la llibertat i la democràcia. Si no fos 
així, no estaríem aquí. Ara bé, la comissió no va transigir i insistia en que el 
mural digués literalment “Morts en lluita per la llibertat i la revolució social. 
Quico Sabaté, combatent anarquista”. Ideològicament, i amb tota honestedat,   
des del Consistori no podem assumir aquest lema. D’aquí a ser declarat 
franquista hi ha molts quilòmetres de distància. Dir que CiU no pot adoptar 
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segons quines posicions em sembla molt curt de mires. No crec que sigui just 
sotmetre aquest debat al Ple de l’Ajuntament, però estaré encantat de poder-ho 
debatre en qualsevol altre lloc. 
  
Com deia, la qüestió és que la comissió no va transigir en el lema del mural. Per 
la nostra part, avui mateix signaríem un mural a favor de la llibertat i la 
democràcia, però les condicions que ens volia imposar la comissió no eren 
aquestes. Crec que és bo exposar tot el que es va discutir en aquella reunió.   
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
Francesc Sabaté i Llopart, més conegut per “Quico”, va néixer a l’Hospitalet de 
Llobregat el 30 de març de 1915 i va ser mort a la vila de Sant Celoni el 5 de 
gener de 1960. Es va vincular des de ben jove amb la classe treballadora. 
Combatent durant la Guerra Civil espanyola i posteriorment exiliat a França, va 
intentar enderrocar els pilars del franquisme a través de l’organització dels 
anomenats Grups d’Acció. Pels més de vint anys de lluita activa contra el règim 
de Franco, la seva figura es pot catalogar de representativa per a tantes 
persones que van patir la guerra, la dictadura i l’exili.  
 
Amb motiu del 50 aniversari de la mort del guerriller antifranquista Francesc 
Sabaté i Llopart, a mitjans de 2009 es va crear la Comissió 50 anys Quico 
Sabaté, formada per les filles del guerriller, Alba i Paquita Sabaté i Castells, els 
nebots, Manel, Francesc i Enric Jené i Sabaté, la CNT, la CGT del Vallès Oriental, 
l’Assemblea Llibertària del Vallès Oriental, el Casal Popular i Independentista 
Quico Sabaté de Sant Celoni i la CUP de Sant Celoni, amb l’objectiu principal de 
donar a conèixer la figura de Quico Sabaté. 
 
La Comissió va elaborar un programa d’actes previstos de gener a juny de 2010, 
que inclou des de xerrades informatives i de rigorositat històrica, fins a 
projeccions de vídeos sobre els maquis, la presència d’exguerrillers i un concert 
de pes com serà el de Paco Ibáñez el 22 de maig a l’Ateneu de Sant Celoni. 
Paral·lelament al programa, un dels objectius principals de la Comissió és la 
dignificació de la tomba de Quico Sabaté, l’elaboració d’un mural d’homenatge 
(com a símbol de la lluita per les llibertats) i la col·locació d’una escultura del 
guerriller. 
 
La Comissió va presentar un avantprojecte del programa a l’Ajuntament de Sant 
Celoni l’octubre de 2009 i el consistori va donar ple suport a la iniciativa 
engegada, desentenent-se així d’haver de promoure la iniciativa i prendre un 
posicionament ideològic al respecte. Arran de l’aprovació de l’avantprojecte 
presentat a l’Ajuntament, la Comissió va decidir començar a fer-ne difusió, amb 
l’elaboració, impressió i repartiment, porta a porta, del programa. Val a dir que 
gran part del projecte és autofinançat i que a l’Ajuntament no li costarà diners. 
 
El 5 de gener de 2010, dia en què es complien 50 anys de la seva mort, es va 
iniciar el programa d’actes amb l’homenatge al guerriller i, consecutivament, 
s’han anat fent els actes previstos sense cap tipus de problema. Paral·lelament, 
la Comissió i l’Ajuntament han mantingut reunions informatives -per ambdues 
bandes- periòdicament, per tal de dur a terme tot el projecte aprovat. 
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Posteriorment, la Comissió va informar l’Ajuntament d’una possible subvenció 
per part del Memorial Democràtic i el consistori va convocar una reunió per al 14 
de gener per poder sol·licitar la subvenció. En aquesta reunió l’Ajuntament va 
comunicar a la Comissió la negativa –no raonada- a la realització del mural i 
l’escultura previstos en l’avantprojecte que se’ls havia presentat l’octubre de 
2009 i que havien aprovat.  
 
Tenint en compte que no es va justificar la decisió, la Comissió va procedir a 
demanar una reunió amb l’alcalde per tal que argumentés la decisió. A la reunió, 
l’alcalde i el regidor de Cultura ens van comunicar que la negativa estava presa 
per motius estrictament ideològics i polítics.   
 
Davant la decisió de l’equip de govern de no voler col·locar una escultura i un 
mural com a símbols de la lluita contra el règim franquista, la Comissió 50 anys 
Quico Sabaté, amb el suport dels grups municipals de la CUP i del PSC, exigeix a 
l’alcalde que compleixi el seu compromís i convida el Ple municipal a resoldre 
aquesta situació votant favorablement els acords que s’indicaran a continuació. 
 
Dit això, a proposta dels grups municipals de la CUP i del PSC i previ dictamen 
de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 8 vots a favor de les 
senyores Miracle, de la Encarnación i Vinyets i dels senyors Castaño, Arenas, 
Casado, Vega i Ventura, i 7 vots en contra de les senyores Lechuga i Costa i dels 
senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre i Perapoch, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Situar l’escultura d’en Quico Sabaté, com a símbol de la lluita antifranquista, a 
la cantonada de la Carretera Vella amb el carrer Roger de Flor. 
 
2. Aprovar l’emplaçament del mural d’homenatge a totes les víctimes del 
franquisme al pont de Ponent. 
 
3. Instar l’equip de govern a col·laborar de forma real amb la Comissió 50 anys 
Quico Sabaté i a treballar en la recuperació de la figura de Quico Sabaté com a 
lluitador antifranquista. 
 
4. Instar l’equip de govern, i en especial l’Àrea de Cultura, a realitzar activitats 
de recuperació de la memòria històrica, com ja estan fent molts Ajuntaments del 
país.  
 
5. Que els punts 1 i 2 d’aquests acords, referents a la col·locació d’una escultura 
i un mural en homenatge a Quico Sabaté i a tots els lluitadors antifranquistes, es 
portin a terme el dia 5 de juny de 2010, tal i com marca el programa realitzat 
per la Comissió 50 anys Quico Sabaté i aprovat prèviament per l’equip de 
govern. 
 
 
14. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I 
PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE 
FEBRER I MARÇ DE 2010. 
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Es dóna compte al Ple municipal de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la 
regidora de Seguretat Ciutadana en els mesos de febrer i març de 2010, i la 
Corporació se’n dóna per assabentada. 
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE FEBRER DE 2010 
 
Dia  Extracte 
1 Comparèixer davant la justícia en un recurs contenciós administratiu interposat per un ciutadà  
1 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
1 Prorrogar la vigència d’un contracte de treball  
1 Aprovar la despesa per contractar una actuació de teatre  
1 Aprovar la despesa per contractar una actuació teatral  
1 Aprovar la despesa per contractar una actuació teatral  
2 Concedir bonificacions en les quotes del Centre municipal d’expressió 
2 Aprovar una certificació per treballs d’ampliació de la sala de deshidratació de fangs 
2 Revisar els preus del contracte de gestió del servei de neteja viària 
2 Concedir a un ciutadà una bonificació sobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres  
2 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
2 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers del mes  (gener de 2010) 
2 Aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic 
3 Concedir una llicència d’entrada de vehicles  
3 Aprovar la despesa pel manteniment del material esportiu del pavelló municipal 
3 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal Punt 7 Ràdio 
3 Aprovar la despesa per la reparació de la tanca de les pistes municipals d’atletisme 
3 Aprovar la despesa per la verificació del Sistema de gestió ambiental de l’Ateneu i del Safareig 
4 Aprovar una certificació de les obres de construcció del Centre de formació Baix Montseny 
4 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
4 Contractar les obres de millora de les instal·lacions del Centre de formació Baix Montseny 
4 Autoritzar unes obres de reparació de balcons d’un habitatge 
4 Mantenir la vigència d’un contracte de treball 
4 Mantenir la vigència d’un contracte de treball 
5 Renovar l’assegurança d’un vehicle municipal 
5 Aprovar la despesa per la impressió de programes de les festes de Carnestoltes 2010 
5 Concedir llicència d’obres a Gas Natural per obertura de rasa sobre vorera 
5 Concedir llicència d’obres a Gas Natural per obertura de rasa sobre vorera 
5 Concedir llicència d’obres a Gas Natural per obertura de rasa sobre vorera 
5 Retornar un dipòsit per gestió de runes 
5 Retornar un dipòsit per gestió de runes 
5 Autoritzar unes obres d’arranjament d’un habitatge  
5 Tramesa de documents diversos sol·licitats pel grup municipal del PSC 
5 Autoritzar una reserva de la via pública per càrrega i descàrrega de materials d’obra 
8 Aprovar la despesa per contractar un espectacle d’animació infantil 
8 Aprovar la despesa per contractar un grup d’animació infantil per la festa de Carnestoltes 
8 Aprovar la factura per contractar un concert al teatre Ateneu 
8 Aprovar el text refós d’un projecte d’urbanització d’un polígon del municipi 
8 Tramesa de documents diversos sol·licitats pel grup municipal del PSC 
8 Tramesa de documents diversos sol·licitats pel grup municipal del PSC 
8 Autoritzar la disposició d’una plaça d’aparcament reservada per a persones amb disminució 
8 Aprovar la despesa per llogar un equip de so per al Ball de gitanes de Carnestoltes 
8 Aprovar la despesa pel lloguer i transport d’un equip de so per la carrossa de Carnestoltes 
9 Aprovar el reconeixement de drets de preus públics 
9 Aprovar la llista d’admesos en la provisió d’una plaça de peó d’esports 
9 Aprovar la liquidació del cànon d’explotació del tanatori municipal 
9 Aprovar la liquidació del cànon anual de la Junta de compensació del Pla parcial Nord-est 
9 Concedir un ajornament en el pagament de contribucions especials  
9 Concedir un ajornament en el pagament de contribucions especials  
9 Autoritzar l’ampliació de l’horari de tancament dels local d’oci nocturn 
9 Autoritzar l’ampliació de l’horari de tancament de les activitats d’oci i restauració 
10 Autoritzar l’ampliació de l’horari de tancament d’un bar musical  
10 Aprovar la despesa pel manteniment de la caldera del CEIP Josep Pallerola 
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10 Aprovar la despesa per llogar dos calefactors per a la festa de Carnestoltes 
10 Aprovar la despesa pel subministrament d’embotit per la festa de Carnestoltes 
10 Aprovar la despesa per la instal·lació d’enllumenat públic  
10 Aprovar la despesa pel manteniment de diferents carrers  
10 Aprovar la despesa pel servei de neteja del pavelló municipal d’esports 
10 Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants 
11 Aprovar la despesa per fer un curs de monitors d’activitats de lleure infantil i juvenil 
11 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
11 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
11 Aprovar la despesa per la instal·lació de grades pel Ball de Gitanes de Carnestoltes 
11 Aprovar la despesa per contractar una orquestra per la festa de Carnestoltes 
11 Aprovar un Pla de seguretat i salut de les obres de rehabilitació d’un edifici municipal 
11 Reconèixer els drets de preu públic pels cursos organitzats per l’àmbit de Joventut 
11 Reconèixer els drets de preu públic pels cursos organitzats a la Batllòria 
11 Concedir una reducció de jornada per maternitat a una treballadora municipal 
11 Aprovar la despesa per treballs de reparació d’un vehicle municipal 
11 Aprovar la liquidació de la taxa pel servei de grua 
11 Requerir a un interessat la presentació de documents relatius a una llicència d’obres 
11 Aprovar la despesa per contractar personal extern per les Festes de Carnestoltes 
11 Autoritzar el canvi de nom d’una parada del mercat municipal 
12 Ampliar la jornada de treball d’una treballadora de l’Ajuntament 
12 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
12 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles  
12 Aprovar la despesa per la instal·lació de llums decoratives a l’Oficina de turisme 
12 Concedir una llicència d’obres menors per reformes en un habitatge  
12 Fer la liquidació dels ingressos de la Festa Major d’hivern de la Batllòria 
12 Concedir la reducció de jornada a un treballador municipal per guarda legal d’un infant  
12 Contractar una persona per a tasques de vetlladora dins el Pla educatiu d’entorn 
12 Aprovar la liquidació del cànon del 3r trimestre del servei d’aigües  
12 Retornar un dipòsit urbanístic 
12 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
12 Aprovar una despesa pel subministrament d’elements de senyalització viària 
12 Donar de baixa un contribuent del padró de recollida d’escombraries  
13 Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
15 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles  
15 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles  
15 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
15 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
15 Concedir una llicència d’obres menors  
15 Aprovar la despesa pel subministrament de material didàctic per a l’Escola bressol 
15 Declarar la innecessarietat d’una llicència de parcel·lació  
15 Aprovar la despesa pel subministrament d’elements de senyalització vertical 
16 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
16 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
16 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
16 Revocar la baixa en el padró d’habitants de diverses persones 
16 Sol·licitar la inscripció d’una finca al Registre de la propietat 
16 Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
16 Aprovar la participació en una convocatòria d’ajuts de la Generalitat de Catalunya 
17 Contractar el servei de manteniment de l’ascensor del Centre de formació Sax Sala 
17 Atorgar beques de llibres i menjador a diversos alumnes d’escoles del municipi 
17 Aprovar una certificació de les obres del pavelló poliesportiu municipal 
17 Incoar expedient per donar de baixa a diverses persones del padró municipal d’habitants 
17 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles  
17 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
17 Aprovar la despesa pel servei d’atenció psicològica del Servei a la dona (any 2009) 
17 Aprovar la factura per la subscripció a “El consultor on-line” 
17 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de despeses del pressupost municipal 
17 Aprovar la liquidació d’una taxa per instal·lació d’una parada al mercat setmanal 
18 Prorrogar el contracte pel servei de neteja d’espais verds municipals  
19 Concedir un ajornament en el pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
19 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’incendis de la biblioteca municipal 
19 Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’incendis del fons Lluís Montané 
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19 Declarar la conformitat en l’execució d’unes obres de millora d’una plaça del municipi 
19 Declarar la conformitat en l’execució d’unes obres de senyalització viària 
19 Considerar acomplerts els requisits per a la justificació d’una subvenció     
19 Considerar acomplerts els requisits per a la justificació d’una subvenció     
19 Autoritzar la instal·lació d’un mirall de visibilitat a la sortida d’un garatge particular 
19 Aprovar la liquidació de les taxes dels cursos del Centre de formació d’adults 
19 Retornar un dipòsit urbanístic i una fiança per runes  
19 Aprovar una liquidació de la taxa per ocupació de la via pública per càrrega i descàrrega  
19 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
19 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
19 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
19 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
22 Concedir una llicència d’activitats classificades 
22 Resoldre la contractació pel subministrament d’una plataforma hidràulica a l’Oficina de turisme 
22 Aprovar la despesa per contractar els treballs de correcció d’un llibre 
22 Aprovar la despesa per contractar un taller de dinamització de famílies 
22 Aprovar el pagament de gratificacions al personal de l’Ajuntament 
22 Contractar el manteniment de l’hostatge i el manteniment del web municipal 
22 Aprovar la despesa pel subministrament de mobiliari per l’Escola bressol municipal 
22 Incoar un expedient per ordenar a un ciutadà la neteja de la seva finca 
22 Incoar un expedient per ordenar a un ciutadà la neteja de la seva finca 
22 Aixecar l’ordre de suspensió d’unes obres de rehabilitació d’un local  
22 Concedir la llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar  
22 Concedir la llicència de primera ocupació d’un edifici plurifamiliar 
22 Aprovar la despesa pel subministrament de material informàtic per a l’Oficina de turisme 
22 Aprovar la despesa pel subministrament de plaques de llicència d’obres majors 
22 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal de l’Ajuntament 
22 Aprovar la despesa per treballs de fusteria a l’Escola bressol municipal 
23 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
23 Aprovar la nòmina del personal laboral i polític de l’Ajuntament 
23 Aprovar relació de despeses per ajudes en concepte de beneficència 
23 Desestimar una sol·licitud per instal·lació d’un circ de vela al municipi 
24 Incoar expedient d’ordre d’execució per al tancament de dues finques 
24 Reclamar l’import d’un ordinador prestat per l’Ajuntament al responsable d’un bar  
25 Aprovar la despesa per renovació de l’assegurança d’un vehicle municipal 
25 Aprovar la despesa per renovació de l’assegurança d’un vehicle municipal 
25 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
25 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
25 Aprovar una factura per subministrament d’articles publicitaris  
25 Concedir una llicència per instal·lar una màquina de vending al Centre de formació d’adults 
25 Aprovar la liquidació de la gestió econòmica de les entrades de la programació Entrefestes  
25 Concedir un ajornament en el pagament de contribucions especials  
25 Aprovar la liquidació del cànon variable per la gestió del Centre municipal d’esports 
25 Comunicar a l’Ajuntament de Campins el cost relatiu a l’Escola de música  
25 Comunicar a l’Ajuntament de Fogars de Monclús el cost relatiu a l’Escola de música  
25 Comunicar a l’Ajuntament de Riells i Viabrea el cost relatiu a l’Escola de música  
25 Generar crèdit a les partides de l’estat de despeses del pressupost municipal 
25 Concedir un ajornament en el pagament de contribucions especials  
25 Concedir un ajornament en el pagament de contribucions especials  
25 Aprovar la liquidació de tasques de retirada d’una tanca pel pas de vehicles  
25 Aprovar la liquidació de la taxa per una nova parada al mercat setmanal 
26 Reduir la jornada de treball d’una treballadora municipal 
26 Atorgar ajuts a famílies amb infants de 0 a 3 anys escolaritzats en escoles bressol del municipi 
26 Trametre al Jutjat Contenciós número 1 un expedient administratiu 
26 Aprovar la despesa per contractar un espectacle teatral 
26 Aprovar la liquidació del pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici de 2009 
26 Concedir una llicència per tinença d’animals potencialment perillosos 
26 Concedir una llicència per tinença d’animals potencialment perillosos 
26 Aprovar la despesa per la renovació del manteniment del sistema de gestió d’espera de l’OAC 
26 Mantenir la vigència del contracte d’una treballadora municipal 
26 Contractar un coordinador de serveis d’informació per al Parc Montnegre-Corredor 
26 Aprovar el compte de la gestió recaptatòria feta per l’Organisme de Gestió Tributària 
26 Aprovar el compte de la gestió recaptatòria de multes de circulació 
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26 Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència per a la gent gran 
26 Aprovar la liquidació del servei de grua municipal (desembre 2009) 
28 Aprovar la relació d’obligacions reconegudes  en concepte de bestreta de caixa  

 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE 
FEBRER DE 2010 
 
Dia  Extracte 
09 Resolució acord incoació zona blava 
09 Resolució incoació 9990 
09 Resolució proposta sanció 
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE MARÇ DE 2010 
 
Dia  Extracte 
1 Incorporar romanents de crèdit a l’estat de despeses del pressupost de 2010 
1 Comunicar la recepció d’una sentència judicial 
1 Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants 
2 Acceptar la cessió en propietat de mobiliari per a espais lúdics i de salut per a la gent gran 
2 Aprovar definitivament un projecte tècnic d’ampliació d’enllumenat públic 
2 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles 
2 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge  
2 Confirmar la baixa d’ofici d’una persona en el padró municipal d’habitants  
2 Retornar un dipòsit urbanístic i una fiança per de gestió de runes 
2 Desestimar una reclamació per danys per inexistència de responsabilitat patrimonial  
2 Sol·licitar una subvenció per finançar despeses per al desenvolupament de polítiques de dones  
3 Aprovar la despesa per contractar una assegurança per a un edifici municipal 
3 Aprovar la despesa per executar el canvi de paviment del pavelló d’esports 
3 Aprovar la despesa per contractar el servei de neteja de la xarxa de clavegueram 
3 Facilitar còpia dels plànols d’un habitatge a un particular 
3 Incoar un expedient per donar de baixa una persona del padró municipal d’habitants 
3 Aprovar una factura per reparació d’una avaria en els semàfors del municipi 
3 Aprovar la despesa per executar les obres del projecte “Pla d’actuacions del Casal de la gent gran” 
3 Arxivar un expedient de baixa d’ofici del padró municipal d’habitants de diverses persones 
3 Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública 
3 Aprovar la despesa pel subministrament de 1000 targes T-10 del servei de bus 
3 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers (febrer 2010) 
3 Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic (febrer de 2010) 
3 Generar crèdit a les partides de l’estat de despeses del pressupost de 2010 
4 Concedir una llicència d’activitats classificades per instal·lació d’un supermercat 
4 Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil 
4 Aprovar una certificació de les obres de construcció del Centre de formació Baix Montseny–Sax Sala 
4 Aprovar la despesa pel subministrament d’escomeses d’aigua sanitària   
4 Aprovar la despesa per a la contractació del subministrament de gas 
4 Contractar una monitora per a l’Escola bressol municipal 
4 Acceptar la reclamació d’una persona per danys i fixar la indemnització corresponent 
4 Desestimar la reclamació d’una persona per danys  
4 Aprovar la despesa per treballs de senyalització horitzontal a diversos carrers 
4 Desestimar un recurs de reposició contra una liquidació de la taxa per tancament de carrers 
5 Atorgar una llicència d’abocaments al clavegueram públic 
5 Facilitar a un ciutadà còpia d’un expedient d’obres 
5 Comunicar l’adopció de mesures correctores de soroll per part d’un establiment de restauració 
5 Concedir una reducció de la jornada laboral a una treballadora municipal 
5 Desestimar una reclamació per danys presentada per un ciutadà 
5 Aprovar la despesa per contractar serveis jurídics per l’Àrea d’Entorn 
8 Contractar una professora per a un programa de formació especialitzada d’immigrants 
8 Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública  
8 Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública  
9 Concedir una llicència d’activitats classificades per instal·lació d’un supermercat 



 61

9 Aprovar la despesa pel subministrament de 18 arbres  
9 Concedir una bestreta del seu salari a una funcionària municipal 
9 Aprovar la despesa pel subministrament de material per a l’enllumenat públic  
9 Concedir a un particular una llicència d’obres menors  
9 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar  
10 Adjudicar definitivament el contracte per a l’arranjament del pati de l’Escola bressol municipal 
10 Sol·licitar un ajut al Dep. de Governació i Administracions Públiques per a equipaments cívics 
10 Considerar justificades diverses subvencions  
10 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (febrer 2010) 
10 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre (febrer 2010) 
10 Generar crèdit a les partides de l’estat de despeses del pressupost de 2010 
10 Incoar expedient per esbrinar la possible responsabilitat patrimonial en una reclamació per lesions 
11 Aprovar la despesa pel subministrament de cartelleres metàl·liques per fixar publicitat 
11 Aprovar la despesa per treballs de disseny i maquetació d’un llibre editat per l’Ajuntament 
11 Aprovar la despesa pel servei de manteniment del colomar municipal 
11 Concedir una llicència d’entrada de vehicles  
11 Concedir una llicència d’entrada de vehicles  
11 Contractar el manteniment del programa informàtic d’òrgans col·legiats 
11 Contractar el manteniment del programari de gestió pressupostària  
12 Aprovar una factura per despeses de l’estació depuradora (gener de 2010) 
12 Aprovar la despesa per la contractació d’un espectacle musical  
12 Aprovar una factura pel manteniment i la revisió de cortines divisòries al pavelló d’esports 
12 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
12 Contractar el servei de manteniment de les jardineres dels equipaments municipals  
12 Aprovar els contractes de publicitat a l’emissora de ràdio municipal 
12 Contractar una monitora per a l’Escola bressol municipal 
12 Autoritzar una persona per poder disposar d’una plaça reservada d’aparcament de vehicles 
12 Revocar la baixa de diverses persones en el padró municipal d’habitants per renovació 
15 Aprovar les bases i la convocatòria de creació d’una borsa de treballadores socials 
15 Aprovar la despesa per treballs de pintura de l’Oficina de turisme 
15 Aprovar la despesa pel subministrament de mobiliari per a l’Oficina de turisme 
15 Aprovar la despesa per fer una rampa d’accés a l’Oficina de turisme 
15 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal (febrer 2010) 
15 Retornar un dipòsit de gestió de runes i de reposició d’elements urbanístics 
15 Declarar la caducitat d’una activitat comercial  
15 Declarar la caducitat d’una activitat comercial  
16 Concedir a ENDESA una llicència per estesa de línia elèctrica subterrània 
16 Revocar la baixa d’una persona en el padró d’habitants per renovació 
16 Declarar la caducitat d’una activitat comercial  
17 Aprovar la despesa per renovació de l’assegurança d’un vehicle municipal 
17 Aprovar la despesa per renovació de l’assegurança d’un vehicle municipal 
17 Aprovar la despesa per l’assegurança de responsabilitat de les autoritats i el personal municipal 
17 Autoritzar el canvi de titularitat d’una activitat comercial  
17 Aprovar una certificació d’obres per a la rehabilitació d’un edifici municipal 
17 Corregir un error comès en el Plec de clàusules administratives regulador d’un contracte d’obres 
17 Incoar expedient per donar de baixa a diverses persones del padró d’habitants  
17 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
17 Aprovar una factura pel subministrament de dispensadors de consumibles higiènics 
17 Aprovar una factura per treballs de reparació del parquet del pavelló d’esports 
17 Ordenar a la concessionària del complex esportiu municipal del Sot de les granotes que permeti 

l’accés a les instal·lacions de diverses persones   
18 Atorgar beques de menjador i llibres a diversos alumnes d’escoles del municipi  
18 Aprovar una certificació de les obres de restauració de l’ermita de Sant Llorenç de Vilardell  
18 Aprovar una despesa per contractar treballs d’assistència tècnica per unes obres 
18 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
18 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
18 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
18 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
18 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
18 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
18 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural per obertura de cata sobre vorera 
18 Acceptar una renúncia a la sol·licitud d’una llicència d’activitats  
18 Retornar un dipòsit per gestió de runes  
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18 Desestimar una reclamació per danys per inexistència de responsabilitat patrimonial 
19 Iniciar la modificació d’un contracte d’obres 
19 Aixecar l’ordre de suspensió d’una llicència d’obres 
19 Concedir una llicència d’obres menors per condicionament d’un local comercial 
19 Aprovar els criteris de gestió de les borses d’interinatge municipals 
19 Contractar una persona per a l’Oficina local d’habitatge 
19 Contractar una persona per a l’Oficina d’atenció al ciutadà 
19 Contractar una persona per substituir una treballadora de baixa per incapacitat temporal 
19 Aprovar la llista de persones admeses a un procés selectiu per proveir una plaça 
19 Aprovar la despesa pel subministrament de seients per al camp municipal d’esports 
19 Declarar la caducitat d’una activitat de ludoteca  
19 Acceptar la renúncia a una llicència d’activitats per venda d’automòbils 
19 Aprovar la despesa pel subministrament de taquilles per a la brigada municipal 
19 Autoritzar una reserva de la via pública per càrrega i descàrrega de materials 
22 Concedir una bestreta del seu salari a una treballadora municipal 
22 Convertir el contracte d’una treballadora d’indefinit no fix a laboral fix 
22 Convertir el contracte de sis treballadores d’indefinit no fix a laboral fix 
22 Aprovar la factura per treballs d’organització dels actes de la festa de Reis 2010 
22 Aprovar la despesa pel subministrament de fulls numerats de la Generalitat de Catalunya 
22 Revocar diverses baixes del padró municipal d’habitants per renovació 
22 Proposar un acord econòmic a l’interessat d’una reclamació de responsabilitat patrimonial 
22 Aprovar la despesa pels serveis de cobrament de la taxa de clavegueram  
22 Aprovar la despesa per la instal·lació d’un videoporter al CEIP La Tordera 
23 Aprovar una certificació de les obres d’ampliació de la sala de deshidratació de fangs a l’EDAR 
23 Aprovar la despesa pels treballs d’impressió d’un llibre 
23 Suspendre la resolució d’un retorn de dipòsit urbanístic 
23 Mantenir la vigència del contracte d’un treballador 
23 Aprovar la liquidació del servei de grua municipal (gener 2010) 
23 Aprovar la liquidació del servei de grua municipal (febrer 2010) 
23 Requerir a l’interessat d’un expedient de responsabilitat patrimonial que aporti testimonis 
23 Aprovar una liquidació de la taxa per parades de venda ambulant al mercat setmanal 
23 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
24 Aprovar una factura per treballs d’organització de la cavalcada de Reis a la Batllòria 
24 Aprovar una factura de la Colla de Geganters per activitats fetes a la cavalcada de Reis 2010 
24 Aprovar una factura de la Colla de Geganters per activitats fetes per la festa de Reis 2010 
24 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge  
24 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles  
24 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles  
24 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles  
24 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles  
24 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles  
24 Aprovar la despesa per renovació d’un contracte de suport de llicències informàtiques antivirus  
24 Mantenir la vigència d’un contracte d’un treballador 
24 Aprovar la llista d’admesos a un procés selectiu per cobertura d’una plaça de tècnic 
24 Aprovar la llista d’admesos a un procés selectiu per cobertura d’una plaça de tècnic 
25 Ampliar la jornada de treball d’una treballadora municipal 
25 Aprovar la despesa per treballs d’arranjament del ferm a diferents punts del municipi 
25 Aprovar el pagament de gratificacions a diversos treballadors de l’Ajuntament 
25 Considerar justificada una subvenció per una associació de cooperació del municipi 
25 Considerar justificada una subvenció per una associació de cooperació del municipi 
25 Considerar justificada una subvenció per una associació de cooperació del municipi 
25 Aprovar la nòmina de març del personal laboral i funcionari i dels càrrecs polítics 
25 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar  
25 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal laboral i funcionari 
25 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (març 2010) 
 25 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre (març 2010) 
25 Aprovar una liquidació de la taxa per parades de venda al mercat setmanal 
26 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
26 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
26 Aprovar la despesa per contractar un espectacle de música 
26 Concedir a un contribuent un ajornament en el pagament de contribucions especials 
26 Aprovar la liquidació corresponent a l’explotació del bar del Camp municipal d’esports 
26 Aprovar la despesa pel subministrament de mobiliari per a l’Oficina de turisme 
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26 Desestimar una sol·licitud de documentació tècnica i administrativa 
26 Desestimar una sol·licitud per instal·lar un circ al municipi 
29 Requerir documentació d’un expedient incoat per molèsties veïnals 
29 Convertir el contracte d’un treballador d’indefinit no fix a laboral fix 
29 Denegar una sol·licitud per celebrar un sopar-ball en un local de restauració del municipi 
29 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
29 Aprovar la despesa per al subministrament de dues impressores per a la Policia Local 
29 Requerir al propietari d’un immoble que hi dugui a terme treballs de desinfecció 
29 Concedir una llicència per tinença d’animals potencialment perillosos 
29 Concedir una llicència per tinença d’animals potencialment perillosos 
29 Aprovar la llista d’admesos al procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de tècnic auxiliar 
29 Arxivar un expedient per donar de baixa un ciutadà del padró municipal d’habitants 
29 Arxivar un expedient per donar de baixa un ciutadà del padró municipal d’habitants 
29 Declarar la caducitat d’una activitat d’agència immobiliària  
29 Trametre la relació de persones que poden accedir a les instal·lacions del nou pavelló municipal per 

efectuar obres   
29 Estimar el recurs d’un contribuent referent al pagament de la taxa d’escombraries  
30 Facilitar còpia d’una llicència d’obres a una empresa constructora 
30 Aprovar una factura per treballs de dinamització d’activitats educatives 
30 Autoritzar una persona a poder disposar d’una plaça reservada per a aparcament de vehicles 
31 Ampliar la jornada de treball d’una treballadora de l’Ajuntament 
31 Aprovar la concessió d’ajuts socials a famílies amb nens escolaritzats en escoles bressol 
31 Aprovar la despesa per contractar un monitor per a un curs de restauració de mobles 
31 Aprovar la despesa per treballs de reparació del sistema de tancament d’un edifici municipal 
31 Aprovar la relació d’obligacions reconegudes en concepte de bestreta de caixa 
31 Aprovar una memòria d’actuacions d’adequació de la il·luminació exterior al municipi 
31 Aprovar la participació en una convocatòria de subvencions per desenvolupament turístic 
31 Declarar la caducitat d’una activitat comercial  
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE 
MARÇ DE 2010 
 
Dia  Extracte 
08 Resolució acord incoació zona blava 
08 Resolució incoació 9990 
08 Resolució proposta sanció 
29 Desestimar resolució Sr. Juan Francisco Alcaide Molina  
29 Desestimar resolució Sr. Miguel Alemany Cortés 
29 Desestimar resolució Sr. Maria Fátima Alpáñez Calha 
29 Desestimar resolució Sra. Eva Amores Solano 
29 Desestimar resolució Sra. Miracle Andreu Lapeira 
29 Desestimar resolució Sra. Dominica Atanes Matias 
29 Desestimar resolució Sr. Mohamed Attalauziti 
29 Desestimar resolució Sr. David Aznar Villena 
29 Desestimar resolució Sr. David Aznar Villena 
29 Desestimar resolució Sr. Enrique Baig Del Rio 
29 Desestimar resolució Sra. Fuensanta Baixauli Moreno 
29 Desestimar resolució Sra. Fuensanta Baixauli Moreno 
29 Desestimar resolució Sra. Silvia Bernal San Pedro 
29 Desestimar resolució Sr. Jordi Bru Campuzano 
29 Desestimar resolució Sra. Judit Buldo Marti 
29 Desestimar resolució Sra. Francesca Cabra Martorell 
29 Desestimar resolució Sr. Joaquim Casado Gras 
29 Desestimar resolució Sr. German Castillo Aragues 
29 Desestimar resolució Sra. Carme Clapes Teruel 
29 Desestimar resolució Sr. Joan Alfonso Coll Serrat 
29 Desestimar resolució Sra. Eva Conesa Álvaro 
29 Desestimar resolució Sr. Xavier Cullell Font 
29 Desestimar resolució Sra. Esther Daina Brosa 
29 Desestimar resolució Sr. Albert Deulofeu Costa 
29 Desestimar resolució Sr. Nicolas Francisco Di Carlantonio 
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29 Desestimar resolució Sr. Pedro Dote Rodríguez 
29 Desestimar resolució Sra. Isaura Marta Duran Ramos 
29 Desestimar resolució Sr. El Omari Oualid 
29 Desestimar resolució Sr. El Wali El Ouariachi 
29 Desestimar resolució Sr. Joaquin Cusachs Viñas 
29 Desestimar resolució Sr. Jordi Escudero Santos 
29 Desestimar resolució Sra. Sonia Fenoy Sánchez 
29 Desestimar resolució Sr. Lluis Angel Fernández 
29 Desestimar resolució Sra. Cristina Filloy Sanfeliu 
29 Desestimar resolució Sra. Marta Fuentes Agustí 
29 Desestimar resolució Sra. Maria Jose Garcia Delgado 
29 Desestimar resolució Sr. Domingo Getino Álvarez 
29 Desestimar resolució Sr. Juan José Hidalgo Solis 
29 Desestimar resolució Sra. Diana Iglesias Sáenz 
29 Desestimar resolució Sr. Jose Illa Auleda 
29 Desestimar resolució Sra. M. Àngels Jiménez Recio 
29 Desestimar resolució Sra. M. Àngels Jiménez Recio 
29 Desestimar resolució Sra. M. Àngels Jiménez Recio 
29 Desestimar resolució Sra. M. Àngels Jiménez Recio 
29 Desestimar resolució Sr. Joan Mandil Castera 
29 Desestimar resolució Sra. Carmen Martín de la Torre Grande 
29 Desestimar resolució Sra. Josefina Martínez Montero 
29 Desestimar resolució Sr. Enric Masó Maynou 
29 Desestimar resolució Sr. Francisco Javier Mena Salva 
29 Desestimar resolució Sra. Beatriz Méndez Romo 
29 Desestimar resolució Sr. Xavier Montclús Pineda 
29 Desestimar resolució Sr. Luis Montoro Peñas 
29 Desestimar resolució Sr. Luis Montoro Peñas 
29 Desestimar resolució Sra. Mercedes Moré Miquel 
29 Desestimar resolució Sra. Cristina Moya Fernández 
29 Desestimar resolució Sra. Roser Pagès Canaleta 
29 Desestimar resolució Sra. Marta Palomé Planas 
29 Desestimar resolució Sra. Concepció Peña Angelats 
29 Desestimar resolució Sra. Inmaculada Peña Lezea 
29 Desestimar resolució Sr. Jose Manuel Pérez Guisado 
29 Desestimar resolució Sra. M. Àngels Pimàs Puig  
29 Desestimar resolució Sra. M. Àngels Pimàs Puig 
29 Desestimar resolució Pinyons del Montseny SL 
29 Desestimar resolució Sra. Rosa Puigdefàbregas Augé 
29 Desestimar resolució Sr. Josep Pujadas Plana 
29 Desestimar resolució Sra. Judit Roch Mayneris 
29 Desestimar resolució Sr. Lorenzo Moisés Ruspira Àlvarez 
29 Desestimar resolució Sr. Gerardo Sales Vallès 
29 Desestimar resolució Sr. Manuel Sánchez Palacios 
29 Desestimar resolució  Sr. Baltasar Santandreu Magriña 
29 Desestimar resolució Sra. Montserrat Sarreta Guerao 
29 Desestimar resolució  Sr. Juan Serra Montsant 
29 Desestimar resolució  Sr. Ricardo Siles Muñoz 
29 Desestimar resolució Sra. Nuria Suades Castella 
29 Desestimar resolució  Sra. Imma Teixidor Oliva 
29 Desestimar resolució Sra. Carmen Torres Diaz 
29 Desestimar resolució  Sra. Lidia Monica Tortosa Fuentes 
29 Desestimar resolució Sr. Bruno Valls Sostres 
29 Desestimar resolució Sra. Laia Vellvehí Olivé 
29 Desestimar resolució Sr. Joan Ventura Prat  
29 Desestimar resolució Sra. Maria Lluïsa Vigas Terrats 
31 Resolució acord incoació zona blava 
31 Resolució incoació 9990 
31 Resolució proposta sanció 
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15. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE FEBRER I MARÇ DE 
2010. 
 
Durant els mesos de febrer i març de 2010, i per raons de màxima urgència, 
l’Alcaldia ha procedit a la contractació del personal que es descriu a continuació:  
 
Febrer 2010 
- Una administrativa per fer tasques de vetlladora a l’IES Baix Montseny, per al 

curs 2009-2010 
- Un coordinador de serveis d’informació per al Parc del Montnegre i el Corredor  

 
Març 2010 
- Una monitora per a l’Escola bressol municipal 
- Una professora per al Programa pilot de creació d’un espai de tutoria i formació 

especialitzada de persones immigrants 
- Una monitora per a l’Escola bressol municipal per substituir una altra 

treballadora de baixa per incapacitat laboral 
- Un auxiliar administratiu per cobrir la baixa per incapacitat temporal d’una 

treballadora de l’Oficina local d’habitatge 
- Una auxiliar administrativa per cobrir la baixa per incapacitat temporal d’una 

treballadora de l’Oficina d’atenció al ciutadà 
- Una auxiliar administrativa per cobrir la baixa per incapacitat temporal d’una 

treballadora de l’Àrea de Cultura 
 
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 
febrer i març de 2010: 
 
Febrer 2010 
Elena Casañas Zaragoza Administrativa 
Jordi Travessa Puigvert Coordinador de serveis d’informació 
 
Març 2010 
Anna Pujolràs Giol Monitora 
Meritxell Mas Artés Professora 
Vanina Gimeno Bretón Monitora 
Jesús Martin Martín Auxiliar administratiu 
Maria Carmen Romero Valencia Auxiliar administrativa 
Vanessa Rodríguez Feliu Auxiliar administrativa 
 
 
16. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Prec que formula el grup municipal del PSC. 
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 El Sr. Castaño diu que fa una estona s’ha aprovat una modificació 
de crèdit que ha de permetre, entre altres coses, assumir el pagament 
d’una indemnització a un funcionari municipal, en compliment d’una 
sentència judicial. A manera de prec, -diu- voldria que tothom recordés 
que els diferents governs municipals hem d’assumir totes les sentències 
judicials que es puguin dictar. L’Ajuntament, com a institució, està per 
sobre de qualsevol d’aquestes sentències. 
 
Recordem, per exemple, que el govern municipal anterior va interposar una 
denúncia contra el Govern de l’Estat perquè no cobràvem la bonificació de 
l’Impost sobre béns immobles de l’autopista AP-7, i ara l’Ajuntament està a punt 
de percebre gairebé un milió d’euros per aquest concepte. D’altra banda, quan 
nosaltres vam tenir sobre la taula l’ordre d’enderrocament de la benzinera BP, 
vam buscar solucions per tal que per l’Ajuntament no hagués d’assumir cap cost, 
i ho vam aconseguir.  

 
Avui s’ha llegit parcialment la sentència en el cas del Sr. Manuel Morales i, per 
informació de qui ens escolta, voldria explicar que aquest procés judicial deriva 
de l’any 1995, quan a nivell tècnic es van detectar unes presumptes 
irregularitats en el cobrament de les taxes pel servei de grua i pel tancament de 
carrers. Aquests fets es van posar en el meu coneixement com a alcalde en 
aquell moment i, com era la meva obligació, jo ho vaig posar en coneixement del 
Ministeri Fiscal. Si no ho hagués fet, es podia haver considerat un delicte de 
prevaricació per amagar una actuació irregular. En la primera sentència el Sr. 
Morales va ser absolt del delicte de malversació. Com és normal, tothom té dret 
a defensar-se i a demanar la indemnització que consideri oportuna, i així ho va 
fer el Sr. Morales. Posteriorment s’ha dictat la sentència que s’ha llegit avui, en 
la que es condemna l’Ajuntament al pagament d’una indemnització. Només s’ha 
llegit, però, la part negativa de la sentència a nivell econòmic per a l’Ajuntament, 
però s’ha obviat que davant la reclamació de l’interessat de que no s’havia 
d’haver obert un expedient disciplinari, la sentència diu que és normal que 
s’obrís aquest expedient per tal d’aclarir els fets amb plenes garanties per a 
l’afectat. D’altra banda, la sentència també diu molt clarament que aquesta 
actuació no és imputable només a l’Ajuntament de Sant Celoni, sinó també al 
Ministeri Fiscal. I també s’ha obviat comentar que el Sr. Morales reclamava la 
quantitat de 115.000 € per la pèrdua del càrrec de cap de Policia Local, i la 
sentència deixa molt clar que la pèrdua del càrrec (que l’interessat 
desenvolupava en el moment de l’expedient sancionador) no és imputable a un 
funcionament anormal de l’Administració, sinó al compliment de la legislació 
aplicable, és a dir, que l’Ajuntament va fer el que havia de fer en aquestes 
circumstàncies. 
 
Altra cosa és –continua el Sr. Castaño- que segurament, i vist amb la 
perspectiva d’avui, algunes accions s’haurien pogut millorar en aquest cas. Val a 
dir que, quan un governa, sovint es troba en situacions difícils i complicades a 
nivell personal i institucional. En el seu dia, la plantilla de la Policia Local va viure 
uns moments molt delicats. Només em resta dir que l’Ajuntament va fer el que 
havia de fer, tot i que hi podia haver alguna actuació millorable, però les coses 
s’han viure i entendre en el seu context. Segurament amb la perspectiva que ens 
donen els anys transcorreguts, algunes coses ara les faríem de manera diferent. 
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Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que potser, més que un prec, és una qüestió 
que havia quedat pendent de comentar quan s’ha aprovat la proposta de 
modificació de crèdit. Em sap greu –diu- el final de la intervenció del Sr. 
Castaño... Després d’un conflicte laboral com aquest, que ha durat més de 15 
anys i en el que totes les sentències han donat la raó al treballador (malgrat que 
és cert que alguna de les coses que demanava no han estat considerades), em 
sembla que el Sr. Castaño ha perdut l’oportunitat de fer una reflexió, de 
reconèixer que algunes actuacions no van ser les correctes i de demanar 
disculpes per haver deixat una persona més tants mesos fora de la seva feina, 
sense sou, en un espai aïllat i sense una activitat determinada... En canvi, el Sr. 
Castaño ha acabat qüestionant d’alguna manera la pròpia sentència, cosa que 
em sembla una mala manera d’acabar aquest tema. En qualsevol cas, es tracta 
d’uns fets passats que ens toca assumir a l’actual equip de govern, igual com 
hem hagut d’assumir els fruits positius d’actuacions anteriors. Que cadascú en 
faci l’aprenentatge que n’hagi de fer... 
 
 
Preguntes que formula el grup municipal de la CUP. 
 

 El Sr. Ventura pregunta a l’equip de govern si es compliran els 
acords proposats en la moció per a la recuperació de la memòria 
històrica que s’acaba d’aprovar. 
 
El Sr. alcalde respon que l’equip de govern ha explicat el seu posicionament en 
aquest tema, però la majoria del Ple hi ha votat a favor. Per tant, -diu- els 
acords continguts a la moció es compliran i no hi posarem pas cap impediment. 
 
El Sr. Ventura diu que fa aquesta pregunta perquè en alguna ocasió el Ple 
municipal ha aprovat mocions que encara no s’han executat. 
 
El Sr. alcalde indica que a vegades les mocions tracten temes que no són 
d’estricta competència del Ple i, per tant, la seva execució pot no ser d’obligat 
compliment perquè són competència d’altres òrgans municipals. De fet, en 
alguns Ajuntaments ni tan sols es permet que certs temes formin part de l’ordre 
del dia del Ple si es considera que no són de la seva competència. Això ha passat 
fa poc en municipis molt propers al nostre, tot i que no és el cas d’aquesta moció 
sobre la memòria històrica. 
 
 

 El Sr. Ventura pregunta quan es pensa activar la Comissió dels 
mitjans de comunicació? 
 
La Sra. Costa respon que la Comissió dels mitjans de comunicació no està encara 
activada. Suposo –diu- que aquest és un dels temes a què es referia el Sr. 
Ventura quan parlava de mocions aprovades pel Ple que no s’han executat. No 
considero que estiguem incomplint res: el grup municipal de la CUP va presentar 
una moció al Ple demanant la creació d’aquesta comissió, l’equip de govern hi va 
estar d’acord des del principi perquè, com hem dit repetidament, formava part 
del nostre programa electoral, i, simplement, està pendent d’iniciar-se. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:00 hores i 
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
L’alcalde          El secretari 

 


