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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 7 DE GENER DEL 2000
_____________________________________________________________
Sant Celoni, set de gener de dos mil.
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial, a les 10 hores i 10
minuts del vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’Alcalde
Joan Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió extraordinària del
Ple de l'Ajuntament, les regidores Pilar Martí Coll i Adela Gener Sánchez i
els regidors Josep Arenas Serra, Josep Capote Martín, Miquel Vega Vega,
Francesc Garcia Mundet, Pedro Checa Rubio, Raul Casado Jiménez, Antoni
Ruiz Álvarez, Jaume Figueras Coll, Francisco Giol Planas, Josep Alsina
Lloreda, César Gómez Sinobas i Josep M. Pascual Arenas, assistits pel
secretari de la Corporació José Luis González Leal i amb la presència de
l'interventor interí Joan Muntal Tarragó.
Excusen la seva assistència els regidors Antoni Pujol Rovira i Ramon
Segarra Montesó.
El Sr. president obre la sessió a l'esmentada hora de les 10 i 10 minuts del
vespre i dóna la paraula al públic assistent per si algú vol comentar alguna
qüestió relacionada amb l’ordre del dia de la sessió d’avui.
Una persona del públic pregunta sobre la moció de Derivados Forestales SA.
Diu que ja fa uns dies es va demanar a l’Ajuntament que negociés amb
l'empresa, la contesta va ser que es faria després de festes i que caldria
plantejar el que sigui necessari per al bé del poble, atès que la convivència amb
les indústries pot donar lloc a tensions. La indústria ha de marxar i els veïns
proposen que s’iniciïn les negociacions, que no es permeti l’ampliació de la
fàbrica i que, com a punt primordial, s’informi al poble. Si no es fa d'aquesta
manera, per part del veïnat es plantegen què poden fer per a bellugar el tema i
veure quines solucions es donen.
Respon el Sr. alcalde que en la sessió d’avui hi ha una moció sobre Derivados
Forestales SA presentada per un grup polític i, en el seu moment, s’obrirà el
debat sobre aquest tema.
Abans de començar a tractar els punts continguts a l’ordre del dia, el Sr. alcalde
explica que en la sessió d’avui la persona que actua com a secretari municipal
és el Sr. José Luis González Leal.
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I.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular
alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, el qual es va
distribuir juntament amb la convocatòria i, en no formular-se'n cap, per
unanimitat s'acorda aprovar-lo.
II.- DONAR COMPTE DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA.El Sr. secretari dóna compte dels següents escrits i la Corporació se’n dóna
per assabentada:
- Una carta del cap del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la
Diputació de Barcelona comunicant que, a petició de l’Ajuntament de Sant
Celoni, s’han iniciat els tràmits per a procedir a la redacció del projecte de
restauració dels esgrafiats de la façana principal de l’església parroquial.
- Us escrit del Sr. Jordi-Joan Rosell Selvas fent saber que ha deixat les
seves responsabilitats en la Junta d’Aigües de la Generalitat de Catalunya i
agraint la col·laboració rebuda en l’exercici del seu càrrec.
- Un escrit del president de la Plataforma Pro Seleccions Esportives
Catalanes agraint l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a aquest projecte
i demanant la remissió en temps prudencial dels fulls de signatures
recollides.
- Un comunicat del Sr. Oriol Civil Desveus informant del seu nomenament
com a Diputat President de l’Àrea de Vies Locals de la Diputació de
Barcelona, abans Àrea d’Obres Públiques.
- Un escrit del Sr. Josep Mayoral Antigas, Diputat Delegat en matèria de
Turisme de la Diputació de Barcelona, felicitant el Sr. alcalde pels resultats
de les Eleccions Locals de 13 de juny de 1999, i mostrant la seva disposició
per a tractar qualsevol qüestió referida al desenvolupament turístic de Sant
Celoni.
- Una carta del Sr. Andreu Banús Guerrero, Diputat President de l’Àrea
d’Educació de la Diputació de Barcelona, comunicant la seva decisió de no

presentar-se com a candidat a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
en les Eleccions Locals de 13 de juny de 1999.
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- Un escrit del Diputat President de l’Àrea d’Esports de la Diputació de
Barcelona, Sr. Albert Batlle Bastardas, manifestant la seva voluntat de
col·laboració en tot allò relacionat amb l’esport als municipis, després de la
presa de possessió del seu càrrec.
- Una carta del Sr. Frederic Prieto Caballé informant de la seva decisió de
deixar el càrrec de Diputat President de l’Àrea d’Esports i Turisme de la
Diputació de Barcelona, després de vint anys de dedicació a la política.
- Un escrit d’Alkor Draka Ibérica SA comunicant que el sistema de gestió
mediambiental de l’empresa ha obtingut el certificat de compliment amb les
exigències de la norma ISO14.001:1996.
- Una carta de l’alcalde de l’Ajuntament d’Uleila del Campo, província
d’Almeria, agraint l’atenció donada per l’Ajuntament de Sant Celoni a la
celebració d’una trobada de veïns i amics d’aquell municipi.
- Una carta d’agraïment de la Sra. Mercè Riera, directora del col·legi Cor de
Maria, per la concessió d’un ajut econòmic per part de l’Ajuntament de Sant
Celoni destinat a la rehabilitació d’unes instal·lacions en un barri marginal de
Santiago de Xile.
- Un escrit del Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, Sr.
Xavier Pomés Abella, informant que en el desplegament de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra per a l’any 2001 està prevista la ubicació
d’una Comissaria de Districte a Sant Celoni, motiu pel qual el Director
General de Seguretat Ciutadana es posarà en contacte amb l’Alcaldia a fi de
valorar la construcció de l’esmentada comissaria.
- Un escrit del Sr. Joan Raventós Pujadó informant del seu relleu en el càrrec
de Director General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, i
agraint la col·laboració i la bona entesa mostrada des d’aquesta Corporació.
- Una carta del president d’Inacsa, Sr. Facundo Vidal, donant la conformitat
de la societat a una pròrroga de dos anys més del conveni signat l’any 1994
amb l’Ajuntament de Sant Celoni per a la cessió de l’ús de la planta baixa de
l’immoble de la Carretera Vella, 10 de La Batllòria per a ser utilitzat com a
consultori sanitari.

4

- Un comunicat de la Sra. M. Aurora Danés Valeri informant del seu
nomenament com a Delegada Territorial de la demarcació de Barcelona
Comarques del Departament d'Ensenyament, abandonant les seves
responsabilitats com a Delegada Territorial del Departament de Medi
Ambient.
- Escrits de diverses persones i/o entitats felicitant el Sr. alcalde pels
resultats aconseguits en les Eleccions Locals de 13 de juny de 1999: del
Col·legi Internacional Sek - Catalunya, del cap de l'oficina de correus de Sant
Celoni, del director general i del director d’explotació d’Aigües de Barcelona,
de l’alcalde de Sant Iscle de Vallalta, del president del Parlament de
Catalunya, del Banco Bilbao Vizcaya, de la Delegada del Govern a
Catalunya, de la gerent de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona, del secretari de política municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya, del president de la Unió Catalana d’Hospitals, del Sindicat
Territorial Nord-Oriental Maresme, del president del Partit dels Socialistes de
Catalunya, del president de la Diputació de Barcelona, del president de
l’empresa Formigons Sant Celoni SL, de la Delegada Territorial del Govern
de la Generalitat a Barcelona, del responsable regional d’institucions de
Banesto, del director general d’Administració Local de la Generalitat, del
president de l’Associació Catalana de Municipis, de l’empresa d’auditors i
consultors Faura-Casas, del director dels serveis informatius de ComRadio,
de l’alcalde de Vilanova del Vallès, de l’associació Grimm, de la directora de
l’escola Cor de Maria, del president del grup teatral Rebrot, del president de
la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, del conseller delegat de
Barcelona Tecnologia SA, del grup municipal de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de Granollers, del president de la Comissió del Vallès del
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, del president de la Fundació
Família i Benestar Social, de l’alcaldessa de Cardedeu, del president del
Consell Comarcal del Vallès Oriental, de l’empresa Concesionaria
Barcelonesa SA, del director de l’oficina a Sant Celoni de la Caixa de
Manlleu, del secretari general de la Federació Catalana d’Esport per a
Tothom, de l’aparthotel Atenea Vallès de Granollers, del Banco de Crédito
Local, del director general de Sorea SA, del director d’Uquifa SA, del director
general de Coordinació amb les Hisendes Territorials i del president del
Gremi de Constructors d’Obres del Vallès Oriental.
III.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L’ALCALDIA DURANT ELS MESOS DE MARÇ A NOVEMBRE DE 1999.-
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El Sr. secretari dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia
durant els mesos de març a novembre de 1999, ambdós inclosos, i la
Corporació se’n dóna per assabentada.

IV.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE
PERSONAL REALITZADES DURANT ELS MESOS DE MARÇ A
NOVEMBRE DE 1999.Feta lectura íntegra de la proposta de l’Alcaldia i vist l'expedient instruït per a la
contractació urgent de diferent personal feta durant els mesos de març a
novembre de 1999, ambdós inclosos: contractació d'una persona per a realitzar
tasques de tècnic en inserció laboral, d'una persona per a tasques de
condicionament, manteniment i neteja dels espais complementaris de les
instal·lacions esportives, de tres persones per a realitzar tasques d'informació al
parc del Montnegre-Corredor durant la primavera i tardor de 1999, d'una
persona per a suport administratiu a l'arxiu municipal, d'una persona per a
realitzar tasques de reparació de voreres, d'una persona per a donar suport a
les tasques de secretaria de l'escola Josep Pallerola, d'una persona per a
realitzar l’actualització de les bases de dades del cementiri i del transport
escolar, d'una persona per a tasques de suport administratiu a la biblioteca
municipal, d'una persona per a realitzar tasques de reparació de voreres, d'una
persona per a realitzar l’actualització de l'arxiu de l'assistència social, d'una
persona per a tasques de programació del curs escolar 1999-2000 del Centre
de Formació d'adults Baix Montseny, d'una persona per a professora a l'Escola
d'adults, d'una persona per a fer el monitoratge d'exposicions, de tres persones
per a realitzar la neteja d'abocaments incontrolats i el manteniment de la
vegetació, d'una persona per a l’enjardinament de la Rectoria Vella, de dues
persones per a realitzar vigilància d'incendis al parc del Montnegre-Corredor
durant la primavera de 1999, d'una persona per al manteniment de les
instal·lacions esportives durant la primavera, de dues persones per a realitzar
tasques d'arranjament de la via pública en trams deteriorats, d'una persona per
a tasques de neteja d'abocaments incontrolats prèvia a la temporada d'estiu per
a prevenir incendis, d'un tècnic d'autoocupació per a dur a terme l'aplicació del
conveni signat amb la Diputació referit al Projecte Xaloc Autoocupació, d'una
persona per a realitzar tasques de treballadora familiar, de quatre persones per
a controladors de taula del torneig de futbol sala, de dues persones per a
realitzar tasques d'acompanyament del programa de disminuïts, d'una persona
per a gestió de multes i atenció al ciutadà, d'una persona per a la posta a punt i
manteniment de les instal·lacions on es desenvolupen activitats culturals, d'una
persona per a suport administratiu a la biblioteca municipal, d'una persona per
a professor d'informàtica a l'Escola d'adults, de tres persones per a realitzar les
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tasques de posta en marxa de la biblioteca municipal, d'una persona per a
actualització de dades d'equipaments i sectors als Serveis Tècnics municipals,
de catorze persones per a monitors esportius de les activitats de l'Esport Jove
1999, d'una persona per a seguiment del programa PIRMI, d'una persona per a
suport administratiu a l'àrea d'assistència social, d'una persona per a tasques
de suport administratiu al Centre de Formació d'adults Baix Montseny, de tres
persones per a monitores dels cursets de natació, d'una persona per a realitzar
les tasques d'enjardinament de la zona Pertegàs, d'una persona per a reforç a
les instal·lacions esportives per les activitats d'estiu, d'una persona per a
professora a l'Escola d'adults, de quatre persones per a realitzar tasques
d'arranjament i enjardinament de la zona Pertegàs, d'una persona per a
l’adequació de les pistes d'atletisme municipals, d'una persona per a realitzar
tasques d'arranjament i enjardinament de la zona Pertegàs, de quatre persones
per a dur a terme les activitats d'estiu a la piscina municipal, d'una persona per
a realitzar l'adequació del Padró d'habitants, d'una persona per a auxiliar de
monitora esportiva, d'una persona per a tasques de suport a la consolidació i
creació d'empreses, d'una persona per a realitzar tasques d'auxiliar
administrativa per a l'ordenació de l'arxiu històric municipal, d'una persona per a
tasques formatives dins el Programa de Transició al Treball en el marc del
conveni amb la Generalitat de Catalunya, de dues persones per a tasques
d'informació al parc del Montnegre-Corredor durant l'estiu de 1999, d'una
persona per a suport a l'atenció al públic a l'OAC, d'una persona per a monitora
esportiva a les activitats de l'Esport Jove, de dues persones per a monitors dels
cursets de natació de l'agost de 1999, d'una persona per a suport administratiu
en l'organització de la Festa Major de setembre, d'una persona per a tècnic de
Medi Ambient per a la implantació del pla comarcal de recollida de residus,
d'una persona per a l’elaboració de fitxes dels usuaris del SAD, d'una persona
per a realitzar les tasques de suport de muntatge per les activitats de la Festa
Major, d'una persona per a la posada en marxa de la biblioteca municipal, d'una
persona per a la posada en marxa de la nova biblioteca municipal davant la
renúncia de la Sra. Agnès Gelpí, de quatre persones per a professors dels
cursos de Formació d'adults 1999-2000, de dues persones per a realitzar els
programes d'ofimàtica i tecnologia dels cursos de formació ocupacional de
1999, d'una persona per a tasques d'informació al parc Montnegre-Corredor
durant la primavera i tardor de 1999 que substitueix una de les contractades
prèviament, d'una persona per a reforç a les instal·lacions esportives per a les
activitats de tardor, d'una persona per a realitzar les tasques d'actualització i
manteniment del plànol de Sant Celoni, d'una persona per a tasques
d'actualització de la documentació del Servei a la Dona, de dues persones per
a realitzar cursos de gimnàstica del pavelló, d'una persona per a reforç de la
vigilància de la neteja i conservació dels sistemes de recollida d'escombraries,
d'una persona per a tasques d'actualització informàtica i legislativa del servei de
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Recursos Humans, d'una persona per a realitzar tasques d'adequació
d'activitats a la nova Llei ambiental, d'una persona per a realitzar les tasques de
participació a les activitats de manteniment de les instal·lacions esportives,
d'una persona per a suport administratiu a la Festa Major per a la venda
d'entrades i d'una persona per a ajudant del servei de mainadera a l'Escola
d'adults.
Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència va procedir a la contractació
del personal descrit anteriorment.
Atès allò establert a l´article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d´abril, municipal i de
règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de personal.
L'Alcaldia dóna compte al Ple de la contractació temporal del següent personal,
i la Corporació se’n dóna per assabentada:
Susanna Gutiérrez Perarnau
Benjamín Rossà Ruiz
Montserrat Guitart Sala
Manuel Molina Gómez
Elisabet Arabia Ramón
M. Luisa Avellaneda Paniagua
Josep Bassols Sala
Helena Ducrós Martínez
Eva Castro Castellà
Marta Arbizu Sánchez
Bonifacio Márquez de la Torre
M. Assumpció Peñarroya García
Antònia Montal Nicolau
Marina Pardo Alloza
Sara Peña Busquets
Mercè Adell Martínez
M. Asunción Salguero Salguero
José M. Ramírez Gutiérrez
Lorenzo Salguero Salguero
Santiago Masagué Puig
Arnau Boada Puchol
Ricardo Parada Atanes
Luis Pérez Vargas
Francisco Rodríguez Merino
Antonio Rodríguez Garrido
Carles Bassaganya Serra

Tècnica en inserció laboral
Peó pistes poliesportives
Informadora
Informador
Informadora
Auxiliar administrativa
Peó
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Peó
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Professora de l'Escola d'adults
Auxiliar administrativa
Peó
Peó
Peó
Peó
Vigilant d'incendis
Vigilant d'incendis
Peó
Peó
Peó
Peó
Tècnic

Teresa Espinàs Ortega
Eudald Moles Avariento
M. del Mar González Sánchez
Laura Peña Pio
Laura López Perea
Meho Spago
Eduardo Herrera Picón
Montserrat Mesa Martí
Manuel Prado García
Marta Arbizu Sánchez
Sergi Bernal Escoté
Agnès Gelpí Lluch
Mercè Vallicrosa Novell
J. Antoni Bueno Herrador
Elies Valls Matheu
Pere Tost Vives
Sònia Sánchez Suriol
Marta Figueras Amat
David Moral Sendra
Manel Mañas García
Isabel Hurtado Díaz
David Boada Martí
Anna Arenas Renau
Santiago Pérez de la Fuente
Carles Salgado Planas
Anselmo León Lechuga
Dalmau Boada Puchol
Beatriu Francès Català
David Noguera Pujol
Irene Linares Cid
M. Asunción Peñarroya García
Antònia Montal Nicolau
Núria Uriach Cortinas
Núria Sibina Bellvehí
Eva Gilli Lahera
Josep M. Oliveras Fernández
Ricardo Parada Atanes
Marina Pardo Alloza
Luis Pérez Vargas
Francisco Ramírez Merino
Bonifacio Márquez de la Torre
Josep Bassols Sala
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Treballadora familiar
Controlador taula torneig de futbol sala
Controladora taula torneig de futbol sala
Controladora taula torneig de futbol sala
Controladora taula torneig de futbol sala
Monitor
Monitor
Auxiliar administrativa
Subaltern àrea Cultura i Rectoria Vella
Auxiliar administrativa
Professor d'informàtica
Tècnic auxiliar de biblioteca
Tècnic auxiliar de biblioteca
Tècnic auxiliar de biblioteca
Auxiliar administratiu Serveis Tècnics
Coordinador
Monitora
Monitora
Monitor
Monitor
Monitora
Auxiliar de monitor
Auxiliar de monitor
Auxiliar de monitor
Auxiliar de monitor
Auxiliar de monitor
Auxiliar de monitor
Auxiliar de monitor
Auxiliar de monitor
Assistent social
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Monitora
Monitora
Monitora
Jardiner
Peó
Professora
Peó
Peó
Peó
Peó

Benjamín Rossà Ruiz
Lorenzo Salguero Salguero
Alberto del Castillo Rebull
Javier Alcaraz Rebull
Mercè Tarridas López
Asunción Duran Puig
Yolanda García Jiménez
Laura Gil Vega
Elisenda Ramírez Gil
M. Nieves Lechón Vargas
Jaume Bosacoma Cortada
Marcos Guirado Rubio
Jordi Coll Jaén
Marta Prat Cruañas
Ivet Parera Coll
M. Alba Miralpeix Camps
Eva Gil Lahera
Marta Renau Fradera
Jordi Viader Anfrons
Teresa Espinàs Ortega
Francisco Ramírez Merino
Marta Arbizu Sánchez
J. Antoni Bueno Herrador
Rosa Anfrons Garriga
Jesús Sánchez Caso
Manuela Gallardo Sánchez
Sergi Bernal Escoté
Josefa Morales Sediles
Eloína Martínez Aso
Sergio Bernat Garcia
Ricardo Parada Atanes
Elies Valls Matheu
Irene Linares Cid
Beatriu Francés Català
M. Pilar Moreno Guindos
Antonio Márquez de la Torre
Isaac Morist Tirado
Jordi Vila Esteva
Ricardo Parada Atanes
Núria Vall·llosera Culell
M. Teresa Codina Ramos

Peó
Peó
Socorrista
Socorrista
Guardarroba
Guardarroba
Auxiliar administrativa
Auxiliar de monitora
Agent ocupació-desenvolupament local
Auxiliar administrativa
Tècnic mig
Informador
Informador
Auxiliar administrativa
Monitora
Monitora
Monitora
Adjunt auxiliar administrativa
Tècnic de Medi ambient
Treballadora familiar
Peó
Auxiliar administrativa
Tècnic auxiliar de biblioteca
Professora
Professor
Professora
Professor
Professora
Professora
Informador
Peó
Auxiliar administratiu
Assistent social
Servei de gimnàstica de manteniment
Servei d'aeròbic
Peó
Tècnic superior
Enginyer tècnic
Peó
Adjunt auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
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V.- DONAR COMPTE DE L’ACCEPTACIÓ DE LA DEDICACIÓ EXCLUSIVA
DE L’ALCALDIA.Feta lectura íntegra de la proposta de l’Alcaldia i vist de nou l’expedient instruït
per a l’aprovació de la dedicació exclusiva de l’alcalde president de
l’Ajuntament de Sant Celoni.
Atès que el passat dia 3 de juliol de 1999 Joan Castaño Augé va prendre
possessió del seu càrrec com a alcalde president d’aquesta Corporació,
prèvia comprovació de la credencial de candidat electe inclòs a la llista del
Partit dels Socialistes de Catalunya.
Atès que el Ple municipal en sessió del dia 22 de juliol de 1999 va aprovar la
dedicació exclusiva del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb
una retribució anual bruta de 6.900.000 pessetes i donant-lo d’alta en el
règim de la Seguretat Social.
Atès que el referit acord s’ha notificat formalment a l’interessat per tal que
accepti o rebutgi la dedicació exclusiva i se’n pugui informar al Ple municipal
en la primera sessió ordinària que celebri.
Atès que Joan Castaño Augé ha manifestat, de manera expressa, la seva
acceptació a exercir el càrrec d’alcalde president de l’Ajuntament de Sant
Celoni en la forma de dedicació exclusiva i sota les condicions econòmiques
aprovades pel Ple municipal.
A proposta de l’Alcaldia, el Sr. secretari dóna compte al Ple municipal de
l’acceptació per part de Joan Castaño Augé a exercir en la forma de
dedicació exclusiva el seu càrrec d’alcalde president de l’Ajuntament de Sant
Celoni, i la Corporació se’n dóna per assabentada.
Abans de tractar l’últim punt de l’ordre del dia, intervé el Sr. alcalde per a
manifestar que s’han presentat dues mocions del grup municipal d’Iniciativa Verds i una del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, i que
caldrà procedir a votar, una per una, la urgència d’aquestes mocions.
El Sr. alcalde pregunta al Sr. secretari sobre el procediment d'inclusió de
mocions a l'ordre del dia amb caràcter d’urgència, responent el Sr. González
que, presentada la moció cal procedir a votar si es considera urgent tractarla en aquest moment i de ser aprovada la urgència d’una moció, aquesta ha
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de ser inclosa a l'ordre del dia i debatuda com a un punt més. Amb
posterioritat, de resultar aprovada, haurà de ser presentada a la propera
Comissió informativa, malgrat que aquesta sigui posterior al Ple.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL IC-VERDS PER AL
CONTROL DE LES AMPLIACIONS DE LA INDÚSTRIA DERIVADOS
FORESTALES SA I EL SEU TRASLLAT D’UBICACIÓ.Per part del Sr. alcalde es planteja la urgència de la moció presentada als
efectes de què sigui votada pel Ple municipal i, si escau, inclosa a l'ordre del
dia. Demanats els membres corporatius sobre la urgència de la moció tots els
presents voten a favor, per la qual cosa, per unanimitat, resta aprovada
aquesta urgència i inclosa la moció a l'ordre del dia.
El Sr. Pascual procedeix a la lectura íntegra de la moció presentada pel seu
grup, que és del tenor literal següent:
Els veïns de Derivados Forestales SA reiteradament han mostrat el seu rebuig
a les ampliacions sol·licitades per l’empresa, pel risc evident que per a la salut
suposa l’increment de l’emmagatzematge de formol i metanol, productes prou
coneguts per la seva toxicitat i inflamabilitat.
Donat que aquesta situació és del tot contrària a qualsevol política que vetlli per
la seguretat i qualitat de vida dels veïns de Sant Celoni.
Donat que existia el compromís implícit de totes les forces polítiques de Sant
Celoni, de traslladar fora del nucli urbà a totes les empreses potencialment
perilloses i/o contaminants.
Donat que per a barris com el d’Illes Belles, prou castigat ja per la proximitat del
polígon Molí de les Planes, els hi suposaria un agreujament considerable de la
seva qualitat de vida.
Donat que vàrem aprovar una moratòria a la instal·lació i/o ampliació
d’indústries potencialment perilloses.
Donat que el Pla General d’Ordenació Urbana qualifica la ubicació d’aquesta
indústria com a zona 10, el que comporta que no s’acceptaran reformes,
trasllats i modificacions interiors de la indústria, quan suposin increment del risc
d’incidència damunt l’entorn.
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El grup municipal d’Iniciativa - Verds proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents acords:
1r.- Denegar les llicències sol·licitades per Derivados Forestales SA tendents a
ampliar i consolidar les seves instal·lacions dins el nucli urbà.
2n.- Impulsar les mesures necessàries que, consensuades amb l’empresa i els
organismes adients, comportin el gradual trasllat de les seves instal·lacions fora
del nucli urbà.
A continuació, el Sr. Pascual diu que el seu grup ja va presentar una moció en
el mateix sentit al març de 1999 i creu que hi ha hagut temps de parlar amb els
veïns i veure quantes molèsties causa el funcionament de la indústria. Opina
que en deu mesos existeixen prou dades per com per a haver-se fet una idea
del que es tracta i procedir a aprovar la moció presentada.
Al seu parer existeixen quatre raons per a denegar la llicència i imposar el
trasllat de la indústria, a més, ara es disposa d’un informe emès per part dels
tècnics de Medi ambient al juliol de 1999, segons el qual existeixen moltes
emissions de formol a l'atmosfera, producte que és cancerígen i que està inclòs
dins el grup II de la relació de les substàncies considerades com a tals, és a dir,
és cancerígenes per als humans.
Fins al moment s’han autoritzat ampliacions. El 12 de maig es va donar
autorització perquè complia amb els límits de sorolls, malgrat que els informes
emesos diuen que els nivells sonors ultrapassen els nivells permesos. El Pla
General d’Ordenació Urbana estableix que a la zona hi ha una reserva per a
evitar la incidència al seu entorn. Al seu parer creu que no es compleix la
normativa i que s’ha de negociar la marxa de la indústria cap a un polígon.
Intervé el Sr. Garcia per a manifestar que, en la seva opinió, amb el cor s’ha de
procurar el trasllat de la indústria, denegar les llicències i tot el que sigui adient,
no obstant, les coses també han de fer-se amb la llei. Recentment hem rebut
una sentència, recaiguda en un procediment contenciós-administratiu per
denegació d'una llicència, que obliga l'Ajuntament a concedir-la i, a més, a
indemnitzar els danys i perjudicis causats per la denegació il·legal.
Al seu parer, respecte de la primera part de la moció en la que es parla de
denegar la llicència, és difícil que sigui acordada sense donar cap explicació ni
trobar cap element de caràcter jurídic que ho permeti. El Sr. Garcia creu que si
la denegació ha de produir-se, caldrà buscar la forma de fer-ho amb totes les
garanties legals atès que d'altra manera ens trobarem amb responsabilitats
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judicials per adopció d'acords contra la llei. Insisteix que amb el cor es faria
tot el que fos necessari per a solventar el problema, però existeix un
ordenament i unes responsabilitats que han estat exigides a l'Ajuntament en
dos casos similars.
En opinió del Sr. Pascual, la llicència d’ampliació de l'activitat haurà de ser
supeditada a la llicència d’activitats i creu que denegada aquesta, denegades
totes les altres. La indústria no compleix el nivell de sorolls.
El Sr. Garcia diu que el nivell de soroll s’ha reduït des de que han estat
adoptades les mesures correctores imposades per part de l'Ajuntament.
Intervé el Sr. alcalde per indicar que la llicència a què es refereix el Sr. Pasqual
es va atorgar perquè moltes empreses tenien llicència concedida des de fa
temps i s’ha produït una actualització aquests darrers anys, de manera que ara
estan pràcticament totes les llicències al dia. En allò referent a la empresa
Derivados Forestales SA, l’estudi d'adequació ha estat fet però les mesures
correctores encara no han estat instal·lades en la seva totalitat.
Fa pocs mesos l’empresa va redactar un pla de reducció de sorolls.
L’Ajuntament el que farà és vigilar el compliment d'aquest pla de reducció i no
es donaran noves llicències que no estiguin estrictament dins de la legalitat. En
vers la proposta de denegació de les llicències en tràmit, ja es veurà
jurídicament el que és procedent. Sobre la resta del contingut de la moció està
d’acord amb ella i, en prova d'això, el Pla General d’Ordenació Urbana va
qualificar la zona com d’indústria en transformació atès que la idea és que
aquesta empresa es traslladi.
El Sr. alcalde considera que el que s’ha de fer és seguir la llei i no aturar les
iniciatives de les indústries encaminades a l'adopció de millors mesures
correctores que, entre tant no es produeix el seu trasllat definitiu, poden donar
lloc a millores en el nivell de correcció ambiental i de seguretat. El que està clar
és que l'Ajuntament seguirà estrictament la normativa del Pla General i també
que es tracta d'empreses que han de marxar, malgrat que des de l'Ajuntament
s'han d'arbitrar les mesures que siguin efectives per a aconseguir-ho dins de la
legalitat. Actualment denegar una llicència sense una raó no pot ser acordat
perquè la concessió d'una llicència és un acte reglat.
El Sr. alcalde pregunta al Sr. secretari sobre el caràcter d'actes reglats de les
llicències municipals, i aquest respon que tota llicencia s'estableix per a
controlar l'activitat dels particulars en aquells camps en què és necessària la
intervenció dels poders públics, però aquest caràcter limitador de drets que

14
suposa tot sotmetiment d'una activitat a llicència té com a contrapartida que
la concessió de la llicència és obligatòria si l'activitat per a la que es demana
compleix amb la normativa establerta. La denegació d'una llicència sense
complir amb la normativa o el procediment pot donar lloc a la condemna de
l'Administració a la seva concessió i a responsabilitats de caràcter patrimonial.
El Sr. Pascual exposa que existeixen sol·licitades tres llicències que suposaran
increment de les indústries en indrets en què el Pla General no ho permet. A
més, als informes referents a aquestes llicències es contenen manifestacions
que poden donar lloc a la denegació per excedir la normativa referent a les
indústries. La conclusió a la que s'arriba, segons la seva opinió, és que no es
deneguen les llicències per falta d'informes de caràcter tècnic, sinó que sembla
que no hi ha voluntat de denegar aquestes llicències. A més, es diu als propis
informes que no es poden donar autoritzacions de funcionament sense haver
girat prèviament la corresponent visita de comprovació. L'escena que ens
trobem és que l’empresa fa actualment el que vol sense cap limitació.
El que al seu parer ha de fer-se és denegar les llicències i demostrar la idea i
voluntat decidides de que aquestes empreses marxin de l'indret on es troben i,
si cal, s'han d’afrontar els judicis i responsabilitats que siguin. L'Ajuntament ha
de defensar els veïns i no la indústria.
El Sr. Garcia diu que no entén el posicionament del Sr. Pasqual atès que
l'Ajuntament de Sant Celoni, a través dels seus tècnics, fa els informes i en
funció d'ells es fa el que sigui procedent. Al Pla General es van fixar indústries
en transformació i, en base a aquesta qualificació, l'objectiu és el trasllat de
l'empresa. Particularment ell, com a veí, és un dels afectats. Les empreses han
de marxar, però de forma concreta i progressiva.
El Sr. alcalde assenyala que l’any 1997, amb la revisió del Pla General, es va
fer la qualificació d'indústries en transformació i es mirà de fer l’ordenació
adient. Cal resoldre aquests temes, però precisen el seu temps i hem d’iniciar
negociacions per a un trasllat perquè Derivados Forestales SA haurà de
marxar, això està clar.
No obstant l'anterior, la indústria posseeix uns dipòsits que si d'acord amb la
norma poden instal·lar-se amb el compliment de mesures correctores, hem de
tenir clar que han de instal·lar-se. La majoria d’indústries poden ser
contaminants, però si compleixen la normativa, han de permetre's. El que no es
pot fer és imposar moratòries indiscriminades. Actualment hi ha mesures
correctores que fan que, fabricant més, es contamini menys, tant a nivell
industrial com domèstic.
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En funció de l'avanç de la ciència, a mesura que es tinguin més paràmetres es
podrà veure que s’ha avançat en uns passos quantitatius i qualitatius. Les
despeses en investigació i creació de mesures correctores han de fer-se per a
minimitzar al màxim l'impacte de les indústries.
El Sr. Garcia creu que està bé que es vetlli pel tema, però creu que el primer
punt de la moció no pot ser acordat per part del Ple atès que no és l'òrgan
competent. Sobre aquest extrem, demana aclariment al Sr. secretari, qui
confirma que la competència per a l'atorgament i denegació de llicències
ambientals i d'obertura correspon, per principi, a l'Alcaldia.
El Sr. Pascual està d’acord, si tots els grups volen tirar la qüestió endavant,
però no vol arribar a l'enfrontament. És de la opinió que caldria arribar a una
moció en què es palesés que l’Ajuntament creu que les indústries s'han de
traslladar. Si s’hi està d’acord, ell retira el punt primer.
El Sr. Arenas diu que considera que, malgrat estar d'acord en la proposta, cal
rectificar la part expositiva de la moció.
El Sr. Alsina pregunta sobre com pot procedir-se a la modificació de la moció i
com quedarà el seu redactat final.
El Sr. Ruiz creu que estan tots d’acord amb el segon punt de la moció i caldria
aprovar-lo. Diu que és un tema obert i creu que, a part d’aprovar la moció,
l’equip de govern ha d’elaborar un pla d’etapes. La indústria diu que no té
interès en el trasllat, cosa que no veu clar en una empresa que es compromet
amb el medi ambient i amb el progrés. Per això, demana l’elaboració d'un pla a
l’equip de govern.
Intervé el Sr. Figueras i diu que respecte al tema de les llicències, si es
compleixen els requisits han de concedir-se. Estem en un punt relliscós en
quan a la interpretació. Creu que la redacció de la moció caldria matisar-la però
donant un consell a l’alcalde, la moció podria contenir un mandat en què es
digui o faci denegar. A més caldria nous informes que concretin si en la zona 10
serien denegables les llicències i com es valora el tema d’incidència. Si tots
estem d’acord en què el criteri ha de ser restrictiu respecte de les indústries, el
seu grup recolza la moció i es sotmet al risc que una denegació pugui
comportar.
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El Sr. Pascual creu que si s’inclou en el proper Ple i si es consensüa la
moció entre tots els grups i els veïns, estarà conforme a la retirada de la moció i
la seva elaboració amb una major cura i consens.
El Sr. Arenas creu que aquesta operació s’ha de fer de seguida i també s'ha de
fer un estudi per mirar la viabilitat del trasllat de la indústria.
El Sr. Pascual creu que cal trencar la imatge d’anar de bracet amb la indústria.
El Sr. alcalde diu que, malgrat el que sembli, hi ha una gran rigidesa en temes
industrials. Les molèsties que ocasionen les indústries han d’atenuar-se, no
només pel que fa a Derivados Forestales SA, sinó també a totes les altres.
Creu que cal avançar, fer un pla de treball i anar complint-lo cap a un objectiu
final.
Es demana per part del Sr. Figueras que es faci un informe sobre la zona 10.
Després d’aquestes intervencions, i:
Per assentiment de tots els grups polítics municipals, s’acorda deixar la
moció presentada pel grup municipal IC-Verds sobre la taula, per tal de
consensuar la seva redacció, i poder-la presentar en un nou Ple ordinari,
possibilitant així mateix la participació del veïns en l’elaboració del text.
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL IC-VERDS PER A LA
CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ.Per part del Sr. alcalde es planteja la urgència de la moció presentada, als
efectes de què sigui votada pel Ple Municipal i, si escau, inclosa a l'ordre del
dia. Demanats els membres corporatius sobre la urgència de la moció tots els
presents voten a favor, per la qual cosa, per unanimitat, resta aprovada
aquesta urgència i inclosa la moció a l'ordre del dia.
Es procedeix a donar lectura íntegra de la moció presentada pel grup municipal
d’Iniciativa - Verds, que és del tenor literal següent:
Els mitjans de comunicació públics són un instrument que ha de reflectir la
llibertat d’expressió de tots els ciutadans. La ràdio i el butlletí municipal a Sant
Celoni han estat gestionats fins ara pel govern local sense el control de cap
organisme que garanteixi el pluralisme, la independència informativa o la
qualitat de les seves emissions.
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Per a superar el partidisme i garantir un funcionament plural, cal consensuar
uns criteris comuns, fonamentats en els següents punts:
a) La constitució a cada municipi d’un Consell Municipal de Comunicació format
per personalitats i representants d’associacions i entitats locals.
b) Sens perjudici del que disposa l’article 4t de la Llei d’Emissores Municipals
respecte el control del Ple dels Ajuntaments sobre les emissores municipals, la
funció del Consell Municipal de Comunicació ha de ser la de garantir la
independència dels mitjans de comunicació municipals, la seva pluralitat
política social i cultural, i l’orientació i qualitat dels seus continguts.
c) Els Consells Municipals de Comunicació cooperaran amb el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya i amb el Consell de la Informació de Catalunya, en
l’àmbit de les seves respectives competències.
És per això que el grup municipal d’Iniciativa - Verds proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
1r.- Crear un nou marc comunicatiu en l’àmbit municipal, el Consell de
Comunicació Municipal, que garanteixi uns continguts plurals i de qualitat a
partir de les realitats i necessitats immediates.
2n.- Demanar a totes les Administracions que iniciïn un diàleg que abasti el
conjunt de les parts polítiques, els sindicats, el moviment associatiu, els sectors
econòmics, els diferents professionals del món de la comunicació, que
contribueixi a determinar el model local i aprofundeixi en les possibilitats de
participació de tots aquests sectors.
3r.- Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat i als membres
del manifest per la Independència dels mitjans de comunicació municipal.
A continuació, intervé el Sr. Pascual dient que aquesta moció ha nascut de la
crida per a la independència dels mitjans locals de ràdio, protagonitzada per
diversos periodistes destacats, a través de la creació d'uns consells de
participació en la ràdio i altres mitjans de comunicació. Creu que, igual que
existeix una Comissió de Medi Ambient, hi ha d'haver un Consell de
Comunicació. Diu que l’equip de govern anterior no estava obert a aquesta
iniciativa, però considera que l'equip actual, que inclou una periodista, està més
obert.
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El Sr. alcalde diu que ara tenim la sort de tenir una periodista al consistori
però que les qualificacions tècniques o les circumstàncies socials de cadascun
no han d'influir en què els ciutadans participin o no a les qüestions públiques
locals. Tothom pot participar i pels assumptes tècnics ja es compta amb el
suport dels tècnics municipals.
La Sra. Gener diu que fins ara no hi havia àrea de Comunicació, només hi
havia un butlletí d’informació municipal.
Afegeix el Sr. Pascual que també hi havia una emissora municipal de ràdio.
El Sr. alcalde puntualitza que l’emissora municipal estava enfocada com a lloc
d’aprenentatge i la Sra. Gener diu que, en efecte, tal i com estava configurada
no podem considerar Ràdio Sant Celoni com un mitjà de comunicació.
El Sr. Pascual diu que és necessària l’existència d’una emissora municipal.
La Sra. Gener diu que des que va prendre possessió de la seva responsabilitat
de regidora de Comunicació hi han hagut molts canvis en la composició de la
regidoria. En principi no hi havia cap persona amb contracte i això ha estat
regularitzat, ha estat creat un gabinet de premsa, al nou butlletí és més extens i
hi ha espais a disposició de tots els grups polítics i per a les entitats. Tot això
demostra una voluntat d’obertura de comunicar i informar. També l’emissora
municipal de ràdio es torna a engegar de bell nou.
Creu que cal donar més temps a l’àrea; encara no hi ha una dinàmica
establerta i en funció de com sigui aquesta, si els grups municipals en tenen
alguna queixa, no hi haurà cap inconvenient per a la creació del consell.
El Sr. Pascual creu que la participació de tots i la imparcialitat dels mitjans de
comunicació locals no ha de dependre de la regidora; hi ha d’haver un òrgan
que doni independència. Considera que les raons que es donen no són prou
consistents, voldria una argumentació vàlida en contra de la seva proposta i,
atès que no li donen, creu que la moció ha d’aprovar-se i posar-se en pràctica.
El Sr. Arenas creu que una àrea no és exclusiva del regidor de torn sinó que
compet a l’equip de govern en ple. És voluntat de tots els membres de l'equip
de govern tirar endavant els serveis amb els recursos que siguin adients per al
seu bon funcionament.
Intervé el Sr. Figueras i exposa que hi ha un contracte per a fer el butlletí
municipal, amb una nova empresa que gestionarà aquesta publicació. Creu
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que serà una revista nova i valdria la pena que hi hagués un consell de
control de la seva imparcialitat; considera que es podria, amb noves idees,
aconseguir un millor rendiment dels recursos.
El Sr. Alsina diu que al Ple de constitució del nou Ajuntament arrel de les
darreres Eleccions Locals es va recolzar una posició oberta. Si existeix la
dinàmica ja de fer una política d'obertura en tot el que respecta als mitjans de
comunicació, hi estan d’acord.
La Sra. Gener diu que amb la dinàmica de crear consells, totes les àrees en
necessitarien un i se’n podrien crear mil. Creu, però, que és un sistema que,
d'instaurar-se, ocasiona moltes dificultats per a treballar.
El Sr. Alsina diu que hi ha una nova ràdio que començarà i això està be que
sigui així i, si hi ha un nou butlletí, millor encara. Pot mancar una televisió i la
implantació d'una web municipal, i creu que algú ho ha de coordinar.
La Sra. Gener manifesta que, en efecte, poden haver-hi consells per a tot, però
si es vol una dinàmica participativa s’ha de crear un marc diferent, amb
pluralitat, ja que un consell és massa farragós. Creu que s’hauria de retirar la
moció i si es veu que l’àrea no funciona en un cert temps, aleshores es pot
considerar de crear el consell.
El Sr. Pascual assenyala que cal crear-lo perquè és un sistema de control i
participació.
La Sra. Gener indica que, si es planteja el tema de la independència dels
mitjans de comunicació, des de l'equip de govern s'hi afegeixen, però creu que
per aconseguir-ho no cal crear un consell municipal necessàriament. Existeixen
altres fórmules que poden permetre aquest control sense passar per la creació
de nous òrgans.
El Sr. Pascual considera que és una contradicció, ja que d'aquesta forma es fa
la política per part de la regidoria i ja es dona feta, sense cap control per part de
la resta dels grups municipals.
El Sr. alcalde diu que a vegades els consells són consultius i la Sra. Gener
planteja una pluralitat en els mitjans de comunicació. Sí ha d’existir un control i
l'equip de govern està d'acord amb ell, aquest control està plasmat a la llei, un
exemple és que el contracte amb la nova empresa gestora del butlletí municipal
es va tramitar amb aplicació de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
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La Sra. Gener indica que s’ha reestructurat l’àrea de Comunicació, fent-la més
eficaç, però sense canviar l'esperit de pluralitat que es vol donar a la regidoria.
El Sr. Figueras pregunta a qui s’ha contractat per a la gestió del butlletí
municipal.
Respon el Sr. alcalde que s’ha contractat a persones tècniques i neutrals per a
fer la feina.
La Sra. Gener creu que s’ha de fer amb la participació de tothom, i que per això
hem de buscar la fórmula adient, però també hem de deixar treballar. Cal veure
com anirà la dinàmica de l'àrea de Comunicació i, en base als resultats, ja
veurem com funciona la qüestió.
El Sr. alcalde diu que ja existeix una Comissió informativa de Comunicació, en
la que es poden plantejar les qüestions que cada grup vol fer constar respecte
dels temes que són de la seva competència.
El Sr. Ruiz proposa donar un marge de confiança a la regidora de Comunicació
i en base al seu funcionament d'aquí a un temps, si s’escau, prendre les
mesures que siguin adequades.
El Sr. Pascual insisteix en la moció; en deu anys de govern socialista tot el que
es diu des de l'equip de govern no ha passat i l’existència d’un consell ho
garantiria.
La Sra. Gener demana que sigui retirada la moció i buscar el mateix resultat
amb una altra fórmula.
E Sr. Pascual diu que s’inicia un camí de fets consumats. Serem com altres
ciutadans i no tindrem més drets que aquests, malgrat que cal tenir en compte
que representem votants i hem de tenir uns drets superiors als ciutadans
normals per a poder defensar els interessos dels nostres votants.
La Sra. Gener comenta que fa pocs dies es va fer una Comissió informativa de
Comunicació i cap grup no va preguntar res al respecte.
El Sr. Alsina diu que s’han fet més coses i canvis en sis mesos d'aquest
mandat que en quatre anys del mandat passat, i creu que la dinàmica és bona,
pel que val la pena donar sis mesos més de confiança a la nova àrea.
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La Sra. Gener exposa que ella mateixa va signar el manifest
d’independència dels mitjans locals de comunicació, amb la qual cosa
demostra que la primera interessada en aquesta independència és ella, però
que val la pena veure altres formes apart de la creació de consells.
El Sr. Gómez intervé per a fer una puntualització. En els cent primers dies
d’aquest nou equip de govern tot va malament, igual que abans o pitjor.
El Sr. alcalde respon al Sr. Gómez que quan un equip de govern ja governava
en el mandat anterior, és normal que segueixi una mateixa dinàmica sense
grans canvis. En aquest cas, els canvis que es faran són de cara al pressupost
del 2000. Discrepa de que les coses funcionin malament: l’electorat és savi i
està segur que de cara a les properes eleccions donarà el càstig o el premi que
sigui adient.
Fent un incís, el Sr. alcalde crida a l’ordre a un veí que ha proferit
manifestacions alterant l'ordre a la sala.
Després d’aquestes intervencions, per assentiment de tots els grups polítics
municipals, s’acorda donar la moció per retirada.
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE REBUIG ALS
ACTES VANDÀLICS I INTIMIDACIONS ESDEVINGUTS AL MUNICIPI EN
ELS DARRERS MESOS.Per part del Sr. alcalde es planteja la urgència de la moció presentada als
efectes de què sigui votada pel Ple municipal i, si escau, inclosa a l'ordre del
dia. Demanats els membres corporatius sobre la urgència de la moció tots els
presents voten a favor, per la qual cosa, per unanimitat, resta aprovada
aquesta urgència i inclosa la moció a l'ordre del dia.
Es procedeix per part del Sr. Arenas a donar lectura íntegra de la moció
presentada pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, que es
transcriu al final d'aquest punt.
Acte seguit es reparteixen als regidors les informacions policials al respecte
dels actes vandàlics i intimidacions.
Intervé el Sr. Capote i diu que els dies 28 i 29 de desembre de 1999 es va calar
foc a una casa i després es van cremar uns contenidors amb benzina.
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El Sr. Figueras manifesta que és evident que el seu grup polític recolza la
moció.
El Sr. Pascual diu que, d'acord amb el contingut de la moció, està clar que cal
combatre els grups vandàlics, el que no entén és perquè es fa una moció.
El Sr. Capote respon que la moció es planteja per a recolzar el regidor que ha
patit les intimidacions i donar-li suport per haver sofert l'agressió pel fet de
pertànyer a l'Ajuntament. Cal dir que actualment es porten a terme les
investigacions necessàries per a esbrinar l'autoria dels fets.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que des de fa uns mesos un grup de joves està realitzant actes vandàlics
al nostre municipi, especialment pintades i crema de contenidors.
Atès que pels indicis que en tenim, sembla que funcionen com a grup
organitzat.
Atès que sortosament, a la nostra comunitat, la col·laboració ciutadana ha
permès moltes vegades frenar accions violentes d’aquesta mena de grups.
Atès que durant la nit del passat 29 de desembre, a La Batllòria van
protagonitzar actes vandàlics i d’intimidació de persones, amb pintades a
façanes i intents d’incendis.
Atès que en les mencionades pintades s’insultava greument el regidor de la
nostra Corporació, Antoni Pujol i Rovira, arribant a pintar la porta de casa seva.
Per tot l’exposat i a proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya, per unanimitat, s’acorda:
1r.- Denunciar i rebutjar enèrgicament actes vandàlics i intimidacions a
qualsevol ciutadà i, concretament, aquest cas en que un regidor, exercint el seu
càrrec públic, s’ha vist sotmès.
2n.- Mostrar el nostre recolzament al company d’aquesta Corporació, Antoni
Pujol i Rovira.
3r.- Seguir investigant per tal de saber quin grup o quines persones hi ha
darrera d’aquestes accions i emprendre totes les accions legals que creiem
precises per tal que aquests actes no es tornin a repetir, com també demanar la
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col·laboració dels veïns en el sentit que informin a la Policia Local si detecten
comportaments anòmals de grups a la via pública.
VI.- PRECS I PREGUNTES.El Sr. secretari procedeix a llegir les preguntes formulades pel grup municipal
d’IC - Verds, i el Sr. alcalde diu que s’aniran contestant una a una segons les
dades de què es disposi.
1) Quin tant per cent de l’aigua consumida a Sant Celoni al llarg de 1999 prové
del Ter ?
Respon el Sr. alcalde que es contestarà quan es tinguin les dades.
2) Quin és el nivell de qualitat de l’aigua de consum domèstic ?
El Sr. alcalde contesta que es fan analítiques diàriament per a comprovar que
l’aigua és potable i, posteriorment, cada sis mesos es fa una anàlisi molt més
completa. Tots els grups polítics tenen a la seva disposició aquests resultats.
3) En relació al total d’aigua consumida, quanta correspon a la indústria i
quanta al consum domèstic ?
Diu el Sr. alcalde que es contestarà quan es tinguin les dades, però cal dir que
la majoria de les indústries disposen de pous per al propi consum.
4) Què s’està fent per a reduir el consum d’aigua ?
El Sr. alcalde respon que per a reduir el consum d’aigua s’actua per vàries vies:
ara hi ha instal·lats comptadors per a controlar les fuites a la via pública i als
edificis; a nivell de rec s’està implantant el sistema de degoteig durant les nits,
que fa que ara es gasti força menys aigua que abans, quan es regava de dia i
amb mànega, amb l’elevat consum d’aigua que això suposa; s’ha procedit al
canvi de comptadors privats; a les tarifes s’han establert tres blocs amb preus
diferenciats que penalitzen el consum excessiu, i finalment cal dir també que es
fan campanyes d’estalvi al butlletí municipal, al rebut d’aigua i aquest any per
part d’ATLL s’ha fet companya a la premsa i a la televisió.
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5) Podria saber el balanç que se n’ha fet del funcionament i nivell de
participació del 1r Parc de Nadal ?
La Sra. Gener respon que s’està fent el tancament del balanç econòmic de
funcionament, però es pot afirmar que hi ha hagut molta afluència de nens. Es
demanava oferir una vessant lúdica i que les entitats poguessin participar amb
la seva oferta. El segon dia van assistir-hi 500 nens aproximadament. Cal fer
millores de cara al proper Nadal, però en definitiva, pensem que l’objectiu s’ha
complert.
El Sr. Pascual diu que la iniciativa és bona i la pregunta es feia per a veure com
havia anat des dels diversos aspectes.
La Sra. Gener diu que el balanç del parc de Nadal no està per escrit encara,
però s'està redactant una memòria que es distribuirà als grups municipals així
que es disposi d'ella.
El Sr. Ruiz diu que els comentaris que ha sentit per part de la gent del poble és
que el Parc de Nadal ha anat molt bé i que era barat.
La Sra. Gener diu que els nens s’ho han passat molt bé perquè hi havia una
oferta àmplia.
6) Quin ha estat el motiu del viatge a Gàmbia ?
El Sr. Vega respon que hi ha un projecte de col·laboració amb Gàmbia i
Senegal, i l’objectiu del viatge era fer un seguiment d’aquest projecte, així com
per portar-hi coses, com ara medicaments. No es tractava, doncs, d’anar-hi per
motius lúdics sinó que la finalitat radicava en veure com evolucionen els
projectes que estan endegats des d'aquí.
El Sr. Pascual diu que el projecte de col·laboració ja el controla una ONG,
responent el Sr. Vega que, malgrat tot, sempre és bo el contacte i la
comunicació humana.
7) Quin ha estat el cost total ?
Ja es distribuirà un informe amb el cost total del viatge quan es disposi de totes
les dades. Cal dir que van sorgir diversos entrebancs que van haver-se de
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superar, com les avaries que van patir els vehicles i ara cal reclamar a la
companyia de viatges.
El Sr. Pascual pregunta per les dietes dobles, de l’assistenta social i l’alcalde, i
respon el Sr. alcalde que aquestes dietes estan regulades per la normativa
d'aplicació i que els seus imports s’hi ajusten estrictament.
8) Quina és la nostra aportació econòmica al desenvolupament de la zona
visitada ?
El projecte és tipus a Gàmbia i Senegal i són les pròpies persones originàries
d’allà i que viuen a Sant Celoni els qui proposen les actuacions. Es fan
aportacions des de diversos municipis i des de la Diputació de Barcelona. Ara
hi ha un total aportat de disset milions de pessetes.
La visita als llocs on es presta la col·laboració es veu com una cosa bona per a
copsar l’ambient, portar-hi medecines i material escolar i veure com es
desenvolupen els projectes. No es tracta d’un viatge de plaer. Casualment
estava ja previst portar al Ple una memòria del viatge, que es reparteix a cada
grup municipal en aquest moment.
9) Pel poc que sabem, heu anat a Gàmbia amb funcionaris i cònjuges del
nostre Ajuntament i sense ni tan sols comunicar-ho a la resta de grups polítics.
Aquest oblit és per algun motiu que desconeixem ?
El Sr. alcalde pregunta a quin oblit es refereix la pregunta, perquè si es tracta
del fet de comunicar el viatge, al pressupost de 1999 hi ha una partida de
seguiment de les accions, com ja es va fer al 1997. Posterioment es passa un
informe del que s’ha fet.
El Sr. Pascual diu que voldrien haver-ho sabut abans per a valorar-ho i, si
s’escau, participar-hi.
El Sr. alcalde explica que s'ha fet alguna cosa menys que l’any 1997, quan s’hi
va anar amb representants del Fons Català de Cooperació. Era interessant que
si altres persones volien venir, ho poguessin fer perquè el medi de transport
que teníem ho permetia i va anar bé perquè amb els ensurts que vam tenir
tothom va col·laborar amb el seu esforç a què el viatge sortís bé.
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Cal dir que el temps esmerçat per aquestes persones pertany a les seves
vacances i els diners que van emplear també eren els seus. S’han fet ja un
parell de viatges i, si d’altres grups polítics hi volen participar, és un tema obert i
transparent.
El Sr. Pascual diu que no es qüestionava la transparència, sinó la deferència de
comunicar-ho a la resta de grups polítics.
El Sr. Vega diu que a les reunions de cooperació, on ja es va parlar del tema,
van poder assistir tots els grups polítics. Però, el Sr. Pascual replica que no s’hi
van dir grans coses.
El Sr. alcalde diu que és un assumpte transparent i del que se’n dóna
informació i, si algú té interès en anar-hi i està disposat a participar, que ho
digui. L'equip de govern està obert a les ajudes i participacions de tothom.
10) Per a l’organització del 1r Congrés de Riscos Naturals (7 i 8 de maig)
l’Associació Congrés de Riscos Naturals es va comprometre a assumir el 90 %
del pressupost total. Les 716.920 pessetes subvencionades pel nostre
Ajuntament representen per tant el 10 % del cost total del Congrés ?
Sí, el congrés va costar uns set milions de pessetes i aquesta quantitat és el 10
% en dos tongades. El congrés va estar organitzat per la Universitat, l’Hospital
de Sant Celoni i l’Ajuntament.
D’aquest congrés en va resultar la edició d'un llibre, amb un cost de dos milions
de pessetes, i la seva organització va tenir un cost d’un milió de pessetes. La
celebració d’aquest tipus de congressos és important per a Sant Celoni i és bo
que aquests actes de rellevància científica i cultural reverteixin en altres llocs a
més de Barcelona.
El Sr. Figueras pregunta si hi ha conclusions i respon el Sr. alcalde que no, que
estan pendents de fer-se, apart d’una exposició de plantes.
11) Segons resolució d’Alcaldia, l’enginyer tècnic Jordi Vila pel període del
15.10.99 al 14.01.00, ha estat contractat per a fer l’adequació d’activitats a la
nova llei ambiental. Podríeu explicar-nos en què consisteix el seu treball ?
El Sr. Capote comenta que es tracta d’un contracte d’obres i serveis
determinat, però la persona contractada fa moltes més coses. Per a aquests
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tipus de contractes cal posar que es fan tasques de caràcter no repetitiu a
cada un dels contractes successius que es signen. El temps aproximat és de
dos anys. El Sr. Capote exposa que es donarà còpia dels contractes als
diversos grups i que així es veurà la diferència entre uns i altres.
El Sr. Pascual indica que als altres contractes es va fixar la tasca a realitzar
com a enginyer municipal.
12) Segons resolució d’Alcaldia, el tècnic de medi ambient Jordi Viader, pel
període del 09.08.99 al 08.08.00 ha estat contractat per a tasques d’implantació
del Pla Comarcal de recollida de residus. Podríeu explicar-nos en què
consisteix el seu treball ?
El Sr. Capote respon que el Pla Comarcal de Recollida de Residus comporta la
recollida selectiva, el tractament dels residus de poda a través de la trituració,
es fa el buidat dels butlletins, informació de la deixalleria i recollida orgànica. La
llei ho obliga als Ajuntaments de més de 5.000 habitants. Als contractes es
posa la tasca més important, però no només es realitza aquesta.
13) Per resolució d’Alcaldia del 01.04.99 es contracta una auxiliar administrativa
pel període 22.10.98 al 21.11.98. Com s’entén ?
No s’entén, perquè es tracta d’un error administratiu. Es mirarà la
documentació i es rectificarà per resolució de l’Alcaldia.
14) Quins han estat els treballs de defensa de l’Ajuntament davant els tribunals
i la seguretat social, encarregats a l’advocat Agustín García Degà per import de
748.200 pessetes i 233.260 pessetes ?
N’hi ha varis. Aquestes quantitats són provisions de fons per a temes laborals
de defensa d’agents de la Policia Local i també d’un recurs de la Seguretat
Social. Ja s’aportarà detalladament.
A continuació intervé el Sr. Gómez i pregunta si el Sr. alcalde es llegeix les
resolucions quan les signa, responent el Sr. alcalde que sí. Comenta, acte
seguit, que llavors ja sap on es troba i quina és l'actitud que ha de prendre.
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També pregunta el Sr. Gómez, com està l’assumpte del Sr. Morales, i
contesta el Sr. Capote que el cas està "sub-iudice" i no se’n pot parlar.
Intervé el Sr. Figueras per dir que tots els grups municipals van demanar el
mes de juliol una relació de l’estat d’execució del pressupost, una relació del
personal de la Corporació i altres temes, com ara una llista de contractes.
Aquesta petició s’ha contestat només en part. S’aprofita ara per a reiterar la
petició de que per regidories es donin els pressupostos i la llista de personal i el
pressupost i estat d’execució i els projectes que es volen incloure de cara al
pressupost del 2000. També voldrien conèixer l'oferta pública d'ocupació de
cara a l'exercici d’aquest any.
El Sr. Figueras opina que hi ha 110 contractes temporals aquest exercici, que
responen a circumstàncies esporàdiques que es repeteixen cada any. Caldria
preveure aquesta circumstància a l’oferta d’ocupació.
Respecte de les altres qüestions que es sol·licitaven, diu que els grups
municipals no han sabut res des de fa sis mesos. Ni tenen tampoc resposta a la
petició de local ni al canvi de la taula del Saló de Plens. S’aprofita aquesta
ocasió per a reiterar la petició.
El Sr. Capote diu que l’oferta respon a una plantilla de la que surten les vacants
a cobrir durant l'exercici, però que hi ha molts llocs eventuals i moltes places
subvencionables. Totes aquestes qüestions no es poden preveure en una
oferta pública d’ocupació. Malgrat això, a la plantilla està prevista tota aquesta
informació, i això dóna una transparència al pressupost per les vacants que es
donen a la plantilla.
El Sr. Figueras diu que els grups municipals no tenen la relació de llocs de
treball, i se'l respon que al pressupost ja hi és aquesta relació.
El Sr. alcalde diu que el pressupost és un document públic a disposició de
tothom. L’execució del pressupost és més difícil d'obtenir perquè implica el
treball del personal i normalment la prioritat és atendre les tasques
d'administració habituals i no aquelles demandes d'informació que demanin una
elaboració.
Malgrat tot aquesta demanda que es fa no deixa de passar per veure i analitzar
la documentació de la que es disposa; al pressupost hi consta la relació de la
plantilla i les resolucions de l’Alcaldia estan a la seva disposició, però això
suposa esmerçar temps de cadascun i implica hores de feina.
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El Sr. Figueras diu que cada regidor deu tenir un document de treball per al
seu ús i això és el que volen.
El Sr. alcalde diu que els documents hi són a disposició de tots i cal revisar-los
per a obtenir la informació.
Exposa el Sr. Gómez que es demanen coses i el regidor a qui correspon diu
que es donaran, però després s’ha tardat quinze dies en fer-ho.
El Sr. alcalde indica que és una feina a fer a part de les tasques que es
realitzen habitualment i que per a obtenir informació s’ha de seguir el
procediment normal.
El Sr. Gómez indica que ell ho tenia tot sense demanar-ho quan era a
l’oposició, responent el Sr. alcalde que el Sr. Deulofeu va veure tots els
documents quan va voler. Reitera que tot està a la seva disposició, però no hi
ha una disponibilitat immediata.
El Sr. Gómez diu que no tenen cap classe de possibilitat de tenir informació, ell
ha estat mirant factures i no li han donat cap facilitat.
El Sr. alcalde respon que se li han donat totes les facilitats.
Intervé el Sr. Alsina i assenyala que el mes d’octubre de 1999 van demanar
totes les subvencions de l’àrea d’Esports i en nou mesos encara no li han
arribat.
El Sr. Casado respon que no ha demanat res a la seva àrea, sinó que ho ha
demanat a Intervenció. És a l’àrea d’Esports a qui ho ha de sol·licitar i en
aquests moment la informació s'està elaborant.
El Sr. Alsina diu que només demana el llistat, amb l’objectiu de tenir una eina
de treball. Va demanar també que es convoqués la Comissió de seguiment de
recollida d’escombraries i neteja viària, cosa que no s’ha fet i que prega que es
faci.
El 20 de desembre de 1999 el grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya va demanar les actes que es fan a Secretaria en format electrònic, i
es va dir que no hi hauria cap problema. La sol·licitud es va entregar a
l'Alcaldia, i es vol una resposta concreta i per escrit.

30
El dia 15 de juliol de 1999 es va posar de manifest la necessitat de canviar la
taula del Saló de Plens, de tal manera que permeti als regidors treballar amb un
mínim de comoditat. Avui encara no hi és. Van demanar també un despatx
propi i tampoc no hi és.
El Sr. alcalde diu que s’han de reubicar serveis fora de la casa per a poder
centrar l’edifici de l’Ajuntament en temes polítics i de secretaria. Pel que fa a la
taula del Saló de Sessions, hi ha pressupostos demanats per a fer-ne una de
nova l’any 2000, perquè es considera que és una de les coses que s’han de
canviar.
El Sr. Alsina diu que no és una petició del mes de juliol, sinó que es va
demanar ja fa quatre anys perquè es veia que no hi havia prou espai per a tots
els regidors.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. president aixeca la sessió a
les 24 hores i 55 minuts de la nit i s'estén la present acta de la que jo, el
secretari, en dono fe.
L’alcalde

El secretari

