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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 5 DE MAIG DE 2000.

_____________________________________________________________

Sant Celoni, cinc de maig de dos mil.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:05 hores,
en primera convocatòria i sota la presidència de l’Alcalde Joan Castaño
Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió ordinària 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, Antoni Pujol Rovira, Pedro Checa Rubio, Antoni
Ruiz Álvarez, Jaume Figueras Coll, Francesc Giol Planas, Josep Alsina
Lloreda, Ramon Segarra Montesó, 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.

Excusa la seva assistència el regidor Raul Casado Jiménez.

S’obre la sessió a l'esmentada hora de les 22:05 del vespre i el Sr. alcalde
dóna la paraula al públic assistent, per si algú vol comentar alguna qüestió
relacionada amb l’ordre del dia de la sessió d’avui.

Pren la paraula una persona del públic que s’identifica com a veí del carrer
Sant Roc, propietari d’un habitatge enfront del carrer de La Mosca.

Diu que fa dos anys va presentar una reclamació escrita a l’Ajuntament en
què exposava la situació de deixadesa, brutícia i abandonament que
presenta el carrer de La Mosca, agreujat pel fet de convertir-se sovint en un
focus freqüentat per drogoadictes. L’interessat va rebre un escrit de resposta
de la Corporació, dient es preveia solucionar aquesta problemàtica en el
termini d’uns sis mesos. Han passat, però, més de dos anys des d’aleshores
i la situació del carrer està tal com estava. Per això, s’ha personat davant del
Ple a fi de demanar una resposta del Consistori al respecte.

El Sr. Alcalde respon que, en principi, al carrer de La Mosca no s'hi detecten
més problemes que en altres zones del municipi. Es tracta d’un carrer antic,
necessitat de rehabilitació, al que donen els darreres d’edificis molt vells i de
poca qualitat arquitectònica. S’han fet intents perquè es pogués arranjar la
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casa que ocupa gran part d’un costat del carrer i fa cantonada amb el
carrer Sant Roc. Aquesta casa està en un estat molt precari i amb un
problema familiar d'herència pel mig. Des de l’Ajuntament s'ha vetllat per
desencallar aquesta qüestió.

Diu el Sr. Alcalde que queda recollida la inquietud del veí sobre el carrer de
La Mosca i es vigilarà per part de la Policia Local si s’hi produeixen
comportaments incívics, relacionats amb el tema de la droga. Així mateix, tal
i com s’ha fet en moltes zones antigues de Sant Celoni, està previst millorar
l’enllumenat públic d’aquest carrer. Quan això es faci, s’estudiarà també el
tema de la seva pavimentació.

El veí torna a fer ús de la paraula i convida tots els polítics presents a entrar
a la referida casa del carrer de La Mosca, i veure el mal estat en què es
troba perquè, en la seva opinió, fins i tot amenaça de caure. Diu que
l'Ajuntament ha fet enderrocar una casa situada a la plaça dels Estudis que
representava un perill i, segons ell, estava en millor estat que la casa del
carrer de La Mosca. Pregunta per què en aquest cas no s'actua d'igual
manera.

Intervé el Sr. Garcia i, abans de tot, diu que per a aquest tema el veí hagués
hagut de dirigir-se a ell com a regidor d'Urbanisme. Explica que fa alguns
anys l'Ajuntament coneixia les negociacions entre els propietaris de la casa
del carrer de La Mosca i uns possibles compradors, però per problemes
d'herència familiar no es va arribar a cap acord. L'Ajuntament no hi pot fer-hi
més del que ja ha fet. Pel que fa a si està en perill de caure o no la casa, són
els tècnics els qui ho han de determinar.

La casa de la plaça dels Estudis es va enderrocar perquè els tècnics
municipals havien determinat que presentava estat de ruïna. En el cas de
l’edifici del carrer de La Mosca els tècnics han indicat que la situació no és
de la mateixa gravetat.

El Sr. Alcalde explica que quan els tècnics veuen que una casa està en mal
estat i pot representar un perill per als vianants, s'obliga el propietari a
arreglar o enderrocar la casa. Si el propietari no actua, és l'Ajuntament qui ho
fa subsidiàriament i passa la factura als amos de l’edifici. A Sant Celoni, per
desgràcia, fins fa poc temps hi havia moltes cases abandonades. Per això es
va fer una revisió dels habitatges que estaven en mal estat, obligant a
arranjar aquells que podien representar un perill. D’aquesta manera s’ha
donat un salt qualitatiu en la rehabilitació de moltes cases del poble.
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Pregunta el veí si tot el que es diu en aquesta reunió consta per escrit en
acta i demana que es certifiqui conforme l'estat d'aquella casa del carrer de
La Mosca no representa cap perill.

El Sr. Alcalde respon que queda constància d’allò manifestat pel veí en la
seva intervenció i, a continuació, indica que es comencin a tractar els punts
continguts a l'ordre del dia del Ple.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.-

El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular
alguna observació a l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, el qual s'ha
distribuït juntament amb la convocatòria d'aquest Ple. En no formular-se cap
observació, per unanimitat, s'acorda aprovar-lo.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS
GRUPS MUNICIPALS, ESTABLINT ELS CRITERIS D'ACTUACIÓ
MUNICIPAL, EN ALLÒ REFERENT A LA INDÚSTRIA DERIVADOS
FORESTALES SA.-

El Sr. Alcalde explica que en el darrer Ple, i davant d’un grup de veïns de la
indústria, l’equip de govern va assumir el compromís d’aprovar aquesta
moció en la següent sessió plenària que es convoqués. Per això, acomplint
aquell compromís, els portaveus dels grups municipals s’han reunit i han
signat la moció conjunta que ara es presenta..

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que els veïns de la fàbrica Derivados Forestales SA reiteradament han
mostrat el seu rebuig a les ampliacions sol·licitades per l’empresa, pel temor
que la indústria es consolidi en aquest espai.

Atès que els grups polítics representats a l’Ajuntament han fet seu el
compromís de traslladar fora del casc urbà a totes les empreses
potencialment perilloses i/o contaminants.

Atès que l’entorn residencial, prou castigat per la proximitat del polígon
industrial del Molí de les Planes, milloraria considerablement la seva qualitat
de vida amb el trasllat a un polígon industrial de Derivados Forestales SA.
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Atès 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 en l’entorn.

A proposta de tots els grups polítics municipals i vist el dictamen emès per la
Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient, Manteniment i Serveis, La
Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple municipal acorda:

Primer.- Impulsar les mesures necessàries que, consensuades a ser
possible amb l’empresa Derivados Forestales SA i amb els organismes
adients, comportin el gradual trasllat de les seves instal·lacions fora del casc
urbà.

Segon.- Nomenar una comissió, on hi figurin també els veïns, que vetlli pel
seguiment de l’estudi de viabilitat i per les negociacions encaminades a
aconseguir el seu trasllat.

3.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
PER PART DEL SR. ANTONI RUIZ ÁLVAREZ, COM A REGIDOR DEL
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, A L'APROVACIÓ
INICIAL DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PER A L'EXERCICI DE
2000.-

Intervé el Sr. Alcalde i explica que a la Comissió informativa ja es van tractar
les tres al·legacions presentades contra l’aprovació inicial dels pressupostos
municipals. Ara en aquest Ple es tracten separadament en tres punts
diferents per tal de fer el seu debat més aclaridor.

El Sr. Figueras valora positivament que en el dictamen es recull gran part de
les al·legacions presentades pel grup municipal de CiU. Comenta, però, que
quan es fa referència a les contractacions laborals, el text proposat per
incloure en les bases d'execució parla de donar publicitat a la convocatòria
en els llocs habituals de la vila. En la seva opinió el text és inconcret perquè
no es detalla quins són aquests llocs. Proposa que es publiqui l'anunci al
Butlletí d'informació municipal i a la revista "La Vila", que són les
publicacions de més difusió.

El Sr. Arenas diu que es pot mirar de fer-ho, sempre que sigui possible per
les dates de la convocatòria de la plaça i la distribució de les publicacions.
Però cal dir que el ban és una forma de difusió que arriba a molta gent.
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Explica el Sr. Figueras que un altre detall que vol assenyalar és la
modificació de la quantia dels contractes menors. El seu grup proposava que
es demanessin tres ofertes quan els contractes superessin les 300.000
pessetes, i això s'ha canviat per 500.000 pessetes.

Respon el Sr. Arenas que amb la tècnica del departament de Compres s’ha
valorat que, vista l'experiència dels darrers anys, la quantitat de 500.000
pessetes és la més operativa en aquest tema, malgrat que la intenció
d’aquest departament és la de demanar tres ofertes en gairebé totes les
compres menors.

Conclou el Sr. Figueras dient que, en definitiva, valora positivament el
dictamen emès en relació a les al·legacions de CiU.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que en data 30 de març de 2000 el Ple de la Corporació procedí a
l'aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Sant Celoni per a
l'exercici de 2000, les seves bases d’execució i la plantilla orgànica de
l’Ajuntament.

Atès que l’acord d'aprovació inicial s'exposà al públic per un termini de
quinze dies hàbils, tot a través de la inserció d'edictes al Butlletí Oficial de la
Província número 82 de data 5 d'abril de 2000 i el tauler d'anuncis de la
Corporació, finalitzant el termini d'exposició pública el dia 25 d'abril de 2000.

Atès que en data 25 d'abril de 2000, per part del Sr. Antoni Ruiz Álvarez,
com a regidor del grup municipal de CiU, es presentaren diverses
al·legacions a l'aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Sant
Celoni per a l’any 2000.

Atès que amb data 26 d'abril de 2000 es procedí a l'emissió dels
corresponents informes per part de la Secretaria i de la Intervenció.

D'acord amb aquests antecedents, es procedeix a resoldre les al·legacions
de conformitat amb la següent fonamentació:

Qüestió preliminar:

La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals
estableix a l’article 149 i següents el procediment per a la formació i
aprovació del pressupost de les corporacions locals. Dins d'aquest
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procediment es preveu el sotmetiment del pressupost aprovat inicialment a
un termini d'exposició pública de, com a mínim, 15 dies durant el qual els
que siguin legitimats podran formular quantes al·legacions i suggeriments
considerin oportuns.

No obstant l'anterior, la referida Llei al seu article 151.2, limita el possible
contingut de les al·legacions a uns motius taxats que són els següents:

a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits
establerts per la pròpia Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals.

b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a
l'entitat local, en base a precepte legal o qualsevol altre títol legítim.

c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les
despeses pressupostats, o bé aquests respecte de les necessitats per a
les que estigui previst.

Les al·legacions formulades per part del Sr. Antoni Ruiz Álvarez no s'ajusten,
en la seva major part, al contingut legalment establert, per la qual cosa seria
procedent procedir a la seva inadmissió parcial.

Malgrat l'anterior i als efectes de donar compliment a les demandes
formulades, als apartats següents es passarà a analitzar el seu contingut.

A la primera de les al·legacions:

A aquesta al·legació es contemplen, resumides, les següents
argumentacions:

• Incompliment de l'article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel
que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, així com el que
estableix l'article 149.4 de la Llei 39/1988.

 
• Es posa de manifest que a l'haver-se aprovat inicialment el pressupost per

a l'exercici de 2000 el dia 30 de març, hi ha hagut un endarreriment
respecte de les dates legalment preceptives de 5 mesos i mig.

Efectivament l'article 149.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals estableix clarament que el pressupost, un
cop format i informat per la Intervenció, serà tramès per la presidència de la
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Corporació al Ple per a la seva consideració abans del dia 15 d'octubre de
cada any.

El pressupost va ser aprovat inicialment el dia 30 de març de 2000, per tant,
després del dia indicat, malgrat que aquest fet no comporta cap
conseqüència negativa respecte de la validesa del pressupost, un cop
aprovat definitivament, atès que la norma no ho preveu i que la mateixa Llei,
al seu art 150.6, considera la possibilitat de pròrroga dels pressupostos de
l'exercici anterior en el supòsit de què els corresponents a l'exercici en curs
no haguessin entrat en vigor a l'inici de l'exercici.

Es tracta d'una qüestió formal sobre la que el Ple ha de pronunciar-se atès
que podria encabir-se dins l'apartat a) de l'article 151.2 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. No obstant també es
considera que aquesta al·legació no té una virtualitat impugnatòria, atès que
la mateixa legislació preveu la pròrroga automàtica del pressupost i,
correlativament, no preveu sanció anulatòria del pressupost aprovat
inicialment.

D'acord amb l'anterior, procedeix desestimar l'al·legació formulada.

A la segona de les al·legacions:

A aquesta al·legació es contemplen, resumides, les següents
argumentacions:

• Es citen els articles 89, 90 i 93 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, en tot allò referent a la plantilla de personal i
al fet que ha de relacionar tots els llocs de treball reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual.

 
• Es fa referència a la necessitat d'aprovar  l'oferta pública d'ocupació per a

l'any 2000.
 
• També es proposa l'addició d'una modificació de les bases d'execució del

pressupost als efectes d'introduir un major grau d'objectivitat en la
selecció del personal.

Efectivament l'article 90 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local determina que les corporacions
locals han d'aprovar anualment, mitjançant llur pressupost, les plantilles les
quals han de comprendre tots els llocs de treball reservats a cada classe de
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personal, en el mateix sentit l'article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya i l'article 126 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, de refosa dels textos legals vigents en
matèria de règim local.

D'aquests preceptes es desprèn la necessitat de què tots els llocs de treball
de la Corporació siguin inclosos dins la plantilla de personal, amb l’única
excepció prevista a l'article 16 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del
Reglament del personal al servei de les entitat locals que, a sensu contrario,
eximeix de ser inclosos dins les plantilles i les relacions de llocs de treball els
considerats de temporada, amb caràcter no habitual o per a tasques
específiques de caràcter temporal, amb jornada completa o parcial.

Als efectes de la contractació de personal per a la cobertura dels llocs de
treball referits, d'acord amb l'article 20 del Reglament, no serà necessari que
aquestes vacants siguin incloses dins l'oferta pública d'ocupació, bastant que
existeixi consignació pressupostaria suficient i que s'observi l'establert a
l'article 19.2 del Reglament.

La gran majoria del personal laboral temporal contractat per l'Ajuntament de
Sant Celoni desenvolupa tasques de caràcter temporal amb caràcter no
habitual o per a tasques específiques. Tasques que es realitzen dins de
convenis amb d'altres administracions públiques com són la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, com ara i respecte de dades de
1999:

• Plans d'ocupació de la Generalitat de Catalunya..............23.238.267,- ptes
• Generalitat de Catalunya, conveni UBASP.......................10.757.225,- ptes
• Diputació de Barcelona.....................................................13.599.060,- ptes
• D'altres Ajuntaments ...........................................................8.912.642,- ptes
• Total .................................................................................56.507.194,- ptes

Aquests programes pel seu caràcter anual no permeten que l'Ajuntament de
Sant Celoni prevegi dins la seva plantilla de personal molts dels llocs de
treball per ells finançats.

Els llocs de treball que assoleixen caràcter d'indefinits, a mesura que es
constata la seva necessitat i la consolidació del servei que presten,
s'inclouen dins la plantilla de personal com a vacants als efectes de la seva
oferta pública i cobertura a través dels processos selectius corresponents, en
els que es respecten els principis de mèrit i capacitat.
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Respecte de les indicacions relatives a l'aprovació de la oferta pública
d'ocupació cal dir que l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local estableix l'obligatorietat de què, dins la normativa
bàsica de l'estat, les corporacions locals formulin públicament les seves
ofertes d'ocupació. En el mateix sentit, l'article 292 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

L'article 128 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, de refosa
dels textos legals vigents en matèria de règim local, determina la manera i
terminis per a efectuar l'oferta pública d'ocupació, en el sentit de què els ens
locals aprovaran i publicaran anualment, dins el termini d'un mes des de
l'aprovació del pressupost, l'oferta pública d'ocupació per a l'any
corresponent. En aquest mateix sentit hem de citar l'article 57.2 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del personal al servei de les entitats
locals.

S'ha de concloure que l'oferta pública d'ocupació no pot aprovar-se fins que
no sigui aprovat el pressupost corresponent a cada exercici, atès que és
necessari que amb ell sigui aprovada la plantilla de personal i d'ella es
deriven les vacants que han de figurar a l'oferta pública d'ocupació.

En allò relatiu a l'addició d'un paràgraf a les bases d'execució del pressupost
als efectes d'afegir requisits addicionals a la contractació del personal laboral
temporal, cal esmentar que en referència a la selecció de personal laboral
temporal són d'aplicació els preceptes continguts a  l'article 103 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'article 177 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, de refosa dels textos legals
vigents en matèria de règim local, l'article 298 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 19 a 24 i 94 i 96 el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del personal al servei de les
entitat locals.

Malgrat això no existeix inconvenient a afegir garanties addicionals que
facilitin una major transparència en els processos de selecció del personal.
No obstant l'anterior els requisits a afegir no han de portar implícit l'efecte
contrari d'una excessiva rigidesa que ofegui l'agilitat que la prestació eficient
dels serveis  requereix, als efectes es considera adequat afegir una base
d'execució amb la redacció següent:

"En tots els supòsits de contractacions laborals temporals, la duració
inicial de les quals superi els tres mesos, serà preceptiu donar
publicitat a la convocatòria en els llocs habituals de la vila, de tal
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manera que es doni la màxima difusió i es procuri la major
participació.

Aquesta disposició no serà aplicable en els casos en què els
contractes a celebrar siguin inclosos dins de convenis o programes de
col·laboració amb d'altres administracions públiques en què les
persones a contractar hagin de reunir condicions socio-econòmiques
específiques"

D'acord amb l'anterior, es considera procedent desestimar els dos primers
motius impugnatoris i estimar la proposta d'addició d'una nova base
d'execució conforme a la redacció consignada anteriorment.

A la tercera de les al·legacions:

A aquesta al·legació es contemplen, resumides, les següents
argumentacions:

• A la primera d'elles es proposa l'addició d'una esmenta a les bases
d'execució del pressupost relativa a la informació comptable, i en ella es
proposa sigui facilitada per la Intervenció amb periodicitat trimestral i dins
els 30 dies del seu venciment natural un estat d'execució del pressupost
de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms així com el moviment de
la Tresoreria per operacions extrapressupostàries i de la seva situació.

 
• També es proposa l'addició d'una esmena relativa a les normes que haurà

de seguir l'Ajuntament de Sant Celoni per a la modificació pressupostària,
significant un plus a la regulació establerta a l'article 158 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals i als
articles 35 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i a les
pròpies bases d'execució del pressupost.

 
• La tercera esmena que es proposa és relativa a la contractació menor de

l'Ajuntament de Sant Celoni, en el sentit de què siguin sempre sol·licitats
tres pressupostos en tots els contractes menors que celebri l'Ajuntament.
Aquest extrem afegeix un major rigor en aquest tipus de contractació del
que ja és establert a l'article 57 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques.

Aquestes esmenes poden ser incorporades a les bases d'execució del
pressupost si el Ple ho considera adient, per estar aquesta matèria
englobada dins la seva competència.
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Respecte de la primera de les propostes, relativa a la informació comptable,
es considera adequada la proposta a fi i efecte de facilitar la màxima
informació als grups municipals en vers de la marxa de la hisenda municipal.
En aquesta línia es creu necessari garantir la màxima informació sense
recarregar els serveis municipals amb tasques addicionals. Per aquest motiu
es considera adequat que la redacció de la base d'execució a afegir sigui la
següent:

Nou redactat de la base d’execució 23.4:

“4.- Informació comptable.

Quan un grup polític municipal amb representació en el Ple ho sol·liciti
per escrit, i com a màxim una vegada cada trimestre natural, la
Intervenció municipal li remetrà, per conducte de la presidència o del
regidor delegat, l’estat de l’execució del pressupost, i dels moviments de
Tresoreria per operacions extrapressupostàries i de l’estat de la seva
situació."

Respecte de la proposta d'addició d'una esmena relativa a les normes que
haurà de seguir l'Ajuntament de Sant Celoni per a la modificació
pressupostària, el Ple no té inconvenient a adoptar el màxim de mesures que
garanteixin una millor gestió pressupostària, per la qual cosa considera
adequat modificar el redactat de la base d'execució del pressupost número
7.1 d'acord amb el següent redactat:

“ 7.1.- Les modificacions dels crèdits pressupostats hauran de respectar
la regulació establerta en els articles 158 a 163 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, així com la normativa
complementària derivada d’aquesta.

Qualsevol modificació de crèdit requereix una proposta raonada de les
variacions, en la qual s’haurà d’especificar la destinació de la
consignació, especialment si aquesta pot significar nous compromisos
de despesa per la Corporació en exercicis posteriors.

S’indicarà la incidència que pugui tenir l’esmentada modificació en els
objectius fixats en els programes previstos en el pressupost, als efectes
del posterior seguiment.

Només es podran utilitzar com fons de finançament de les modificacions
de crèdit finançades amb nous i majors ingressos recaptats, els nous o
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majors ingressos en algun concepte del pressupost quan s’acrediti
que la resta d’ingressos venen efectuant-se amb normalitat, salvat que
els majors ingressos tinguin caràcter finalista."

En darrer lloc, i respecte de la proposta d'afegir requisits addicionals per a
garantir una major transparència en la contractació menor, malgrat que
l'article 57 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les
administracions públiques no ho requereix, aquest Ajuntament no té
inconvenient a augmentar el rigor en aquesta matèria malgrat que
compatibilitzant aquest, com en supòsits anteriors, amb l'agilitat i eficiència
administrativa, es considera adient procedir a afegir una nova base
d'execució al pressupost amb la següent redacció:

Afegir la base d’execució 15 bis:

“En tots els supòsits de contractes menors l’import del qual sigui superior
a 500.000,- pessetes, serà preceptiu sol·licitar un mínim de tres
pressupostos. En cas que no se’n demanin tres, serà preceptiu un
informe justificatiu de l'àrea corresponent de l’Ajuntament.

Sense aquest requisit no es tramitarà cap expedient de despesa."

D'acord amb l'anterior, es considera adequat procedir a l'addició de les
modificacions expressades dins les bases d'execució del pressupost de
l'Ajuntament de Sant Celoni per a l'exercici de 2000

A la quarta de les al·legacions:

Per últim, a la reclamació presentada es sol·licita que es detallin els
conceptes que figuren en el pressupost dins la classificació econòmica
227.09. Els conceptes són els següents:

01.121.227.09 Administració general..................................... 50.000,- ptes.
01.222.227.09 Governació - servei grua ........................... 5.000.000,- ptes.
01.313.227.09 Benestar Social ............................................ 160.000,- ptes.
01.412.227.09 Sanitat - recollida gossos ............................. 230.000,- ptes.
01.422.227.09 Educació ...................................................... 300.000,- ptes.
01.432.227.09 Urbanisme...................................................... 50.000,- ptes.
01.433.227.09 Obres i serveis ............................................... 10.000,- ptes.
01.441.227.09 Contracte depuradora (SOREA).............  70.000.000,- ptes.
01.442.227.09 Recollida d’escombraries i neteja
                        viària (Concessionària Barcelonesa,
                        despeses abocadors, altres,…)............... 75.000.000,- ptes.
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01.444.227.09 Medi ambient................................................ 425.000,- ptes.
01.451.227.09 Cultura.......................................................... 300.000,- ptes.
01.452.227.09 Esports ......................................................... 100.000,- ptes.
01.456.227.09 Joventut........................................................ 100.000,- ptes.
01.462.227.09 Participació ciutadana .................................. 200.000,- ptes.
01.463.227.09 Comunicació social ........................................ 25.000,- ptes.
01.611.227.09 Administració financera ................................ 200.000,- ptes.
02.121.227.09 La Batllòria ................................................... 250.000,- ptes.
02.442.227.09 Recollida escombraries i neteja viària
                        La Batllòria (Sr. Bruguera) .......................  3.300.000,- ptes.

En principi, tota classificació funcional ha de tenir oberta aquesta
classificació econòmica per recollir les despeses que li corresponguin.

Aquesta partida recull aquelles despeses que corresponen a treballs d’altres
empreses però no tenen la consideració de treballs de neteja, de seguretat,
valoracions i peritatge, custodia, dipòsit o magatzematge, processos
electorals o estudi i treballs tècnics, ni serveis de recaptació.

Les partides més importants, i sobre les que existeix un contracte signat per
la Corporació, són les següents:

• 01.222.227.09 Servei de grua: previsió de despeses de 5.000.000,- ptes.
• 01.441.227.09 Control depuradora: previsió de despeses de 70.000.000,-

ptes.
• 01.442.227.09 Recollida d’escombraries i neteja viària de Sant Celoni. Es

preveu una despesa per aquest concepte de 75.000.000,- ptes. i inclou els
treballs de l’empresa Concessionària Barcelonesa, les despeses
d’abocador i les de recollida orgànica.

• 02.442.227.09 Recollida d’escombraries i neteja viària de La Batllòria. Es
preveu una despesa per aquest concepte de 3.300.000,- ptes. i correspon
al contracte amb el Sr. Joan Bruguera Pesaferrer.

Els altres conceptes corresponen a activitats que tenen previstes les àrees
sense que existeixi d’antuvi cap contracte.

Al no tenir aquesta al·legació virtualitat impugnatòria, aquesta al·legació
resta complimentada amb la informació esmentada.

En base als antecedents i fonaments consignats, a proposta de la Comissió
informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans, per catorze
vots a favor de les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas,
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Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Ruiz, Figueras, Giol, Gómez i
Pascual, i amb les dues abstencions dels senyors Alsina i Segarra, el Ple
municipal acorda:

Primer.- Desestimar en tots els seus termes la primera de les al·legacions i
l'apartat primer de la segona, per considerar que el contingut del pressupost
aprovat de forma inicial s'ajusta plenament a dret.

Segon.- Estimar parcialment la segona part de la segona al·legació i la
tercera en el sentit d'afegir a les bases d'execució del pressupost les
següents modificacions:

A.- Nou redactat de la base d’execució del pressupost 7.1:

“7.1.- Les modificacions dels crèdits pressupostats hauran de respectar
la regulació establerta en els articles 158 a 163 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, així com la normativa
complementària derivada d’aquesta.

Qualsevol modificació de crèdit requereix una proposta raonada de les
variacions, en la qual s’haurà d’especificar la destinació de la
consignació, especialment si aquesta pot significar nous compromisos
de despesa per la Corporació en exercicis posteriors.

S’indicarà la incidència que pugui tenir l’esmentada modificació en els
objectius fixats en els programes previstos en el pressupost, als efectes
del posterior seguiment.

Només es podran utilitzar com fons de finançament de les modificacions
de crèdit finançades amb nous i majors ingressos recaptats, els nous o
majors ingressos en algun concepte del pressupost quan s’acrediti que
la resta d’ingressos venen efectuant-se amb normalitat, salvat que els
majors ingressos tinguin caràcter finalista."

B.- Nou redactat de la base d’execució 23.4:

“4.- Informació comptable.

Quan un grup polític municipal amb representació en el Ple ho sol·liciti
per escrit, i com a màxim una vegada cada trimestre natural, la
Intervenció municipal li remetrà, per conducte de la presidència o del
regidor delegat, l’estat de l’execució del pressupost, i dels moviments de
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Tresoreria per operacions extrapressupostàries i de l’estat de la seva
situació.”

C.- Afegir la base d’execució 15 bis:

“En tots els supòsits de contractes menors l’import del qual sigui superior
a 500.000,- ptes., serà preceptiu sol·licitar un mínim de tres
pressupostos En cas que no se’n demanin tres serà preceptiu un
informe justificatiu de l'Àrea corresponent de l’Ajuntament.

Sense aquest requisit no es tramitarà cap expedient de despesa."

D.- Afegir una base d'execució amb la redacció següent:

“En tots els supòsits de contractacions laborals temporals, la duració
inicial de les quals superi els tres mesos, serà preceptiu donar
publicitat a la convocatòria en els llocs habituals de la vila, de tal
manera que es doni la màxima difusió i es procuri la major
participació.

Aquesta disposició no serà aplicable en els casos en què els
contractes a celebrar siguin inclosos dins de convenis o programes de
col·laboració amb d'altres administracions públiques en què les
persones a contractar hagin de reunir condicions socio - econòmiques
específiques"

Tercer.- Donar com a facilitada la informació que es sol·licità a l'apartat tercer
de l'escrit d'al·legacions. 

Quart.- Confirmar el contingut del pressupost inicialment aprovat  en tots els
seus termes i amb inclusió de les modificacions expressades al punt segon
d'aquest acord.

Cinquè.- Notificar aquesta acord als interessats per al seu coneixement i als
efectes escaients, en el termini de deu dies comptats des de l'endemà de la
seva adopció, amb expressió dels recursos a que tingui dret.

Sisè.- Habilitar el Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat dels acords
presos.
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4.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
PER PART DEL SR. CÉSAR GÓMEZ SINOBAS, COM A REGIDOR DEL
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, A L'APROVACIÓ INICIAL
DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PER A L'EXERCICI DE 2000.-

Intervé el Sr. Gómez dient que vol passar de llarg d'aquesta qüestió, perquè
el contrari seria perdre el temps. Només vol felicitar el Sr. Capote perquè
qualifica de clarificadors els pressupostos.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que en data 30 de març de 2000 el Ple de la Corporació procedí a
l'aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Sant Celoni per a
l'exercici de 2000, les seves bases d’execució i la plantilla orgànica de
l’Ajuntament.

Atès que l’acord d'aprovació inicial s'exposà al públic per un termini de
quinze dies hàbils, tot a través de la inserció d'edictes al Butlletí Oficial de la
Província número 82 de data 5 d'abril de 2000 i el tauler d'anuncis de la
Corporació, finalitzant el termini d'exposició pública el dia 25 d'abril de 2000.

Atès que en data 25 d'abril de 2000, per part del Sr. César Gómez Sinobas,
com a regidor del grup municipal del PP, es presentaren diverses
al·legacions a l'aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Sant
Celoni per a l’any 2000.

Atès que amb data 26 d'abril de 2000 es procedí a l'emissió dels
corresponents informes per part de la Secretaria i de la Intervenció.

D'acord amb aquests antecedents, es procedeix a resoldre les al·legacions
de conformitat amb la següent fonamentació:

Qüestió preliminar:

La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals
estableix a l’article 149 i següents el procediment per a la formació i
aprovació del pressupost de les corporacions locals. Dins d'aquest
procediment es preveu el sotmetiment del pressupost aprovat inicialment a
un termini d'exposició pública de, com a mínim, 15 dies durant el qual els
que siguin legitimats podran formular quantes al·legacions i suggeriments
considerin oportuns.
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No obstant l'anterior, la referida Llei al seu article 151.2, limita el possible
contingut de les al·legacions a uns motius taxats que són els següents:

a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits
establerts per la pròpia Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals.

b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a
l'entitat local, en base a precepte legal o qualsevol altre títol legítim.

c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les
despeses pressupostats, o bé aquests respecte de les necessitats per a
les que estigui previst.

Les al·legacions formulades per part del Sr. César Gómez Sinobas no
s'ajusten al possible contingut legalment establert, per la qual cosa és
procedent procedir a la seva inadmissió.

Malgrat l'anterior i als efectes de donar compliment a les demandes
formulades, als apartats següents es passarà a analitzar el seu contingut.

A la primera de les al·legacions:

A aquesta al·legació es contemplen, resumides, les següents
argumentacions:

• En ella es proposa la rebaixa de diversos tributs municipals aprofitant
l'augment de l'activitat econòmica. Els tributs concrets dels que es
proposa la rebaixa són:

• Impost de béns immobles (Urbana i Rústega)
• Impost sobre activitats econòmiques
• Impost sobre vehicles de tracció mecànica
• Impost sobre l’increment del valors dels terrenys de naturalesa

urbana

Respecte d'aquest primer punt, és obvi que es pot procedir a la modificació
de les ordenances fiscals reguladores dels tributs relacionats, sempre que es
segueixi el tràmit previst a l'article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals i es respectin els límits mínims i màxims
establerts a la normativa reguladora de cada un dels tributs.

No obstant l'anterior, atès que de conformitat amb els articles 74, 90 i 97 de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, els
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tres tributs anteriorment relacionats en primer lloc tenen un període
impositiu coincident amb l'any natural i el seu acreditament es produeix el
primer dia del període impositiu, per la qual cosa aquest ja ha estat produït i
les possibles modificacions en la seva regulació no tindran efecte fins l'inici
del proper període impositiu, és a dir el 2001, cosa que no succeeix amb la
quarta de les figures impositives relacionades.

Malgrat l'anterior es considera que els increments impositius produïts a la
tardor de l'any 1999 responen, com ja es va dir en el seu moment, a una
voluntat de mantenir la capacitat financera de la Corporació atès que,
correlativament els serveis que es presten també incrementen els seus
costos, sense mencionar la previsió d'increment dels serveis a prestar atesa
la demanda social creixent.

La pressió fiscal, més que incrementar-se ha anant reduint-se
progressivament, atès que en la majoria de casos els increments impositius
s'han verificat per sota de l'Índex de Preus al Consum i en el concret cas de
l'Impost sobre els Bens Immobles induït per l'increment dels valors
cadastrals que cada exercici determina la Llei d'acompanyament als
pressupostos de l'estat.

Correlativament a la disminució d'ingressos que es proposa, també es
proposa una disminució de despeses, concretament a les partides següents:

• Dietes de càrrecs electius
• Gratificacions
• Despeses de representació de regidors
• Treballs realitzats per d'altres empreses

Respecte d'aquests conceptes, no s'argumenten els motius pels quals es
consideren innecessaris, ni tampoc es concreten suficientment les partides
que serien afectades. Respecte dels treballs a realitzar per d'altres
empreses, tampoc no s'especifiquen quins són aquestos ni perquè són
innecessaris.

Malgrat tot, amb caràcter general el Ple de la Corporació, en data 29 de juliol
de 1999 va acordar la percepció de gratificacions per part dels càrrecs
electius i la resta de conceptes, per considerar necessari que les persones
que encarnen aquests càrrecs, a més d'invertir la seva dedicació i energia
personal, i sacrificar part del seu temps en benefici de la comunitat no es
vegin perjudicats també econòmicament.
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Atès que no es dona cap argument convincent que desvirtuï els criteris
que van portar a l'adopció dels acords citat es considera que aquesta
al·legació no pot ser estimada.

A la segona de les al·legacions:

A aquesta al·legació es contemplen, resumides,  les següents
argumentacions:

• Els pressupostos són expansius en la despesa corrent i regressius en la
despesa d'inversions, afirmació que es dedueix de la comparació respecte
del pressupost de 1999.

• La composició i distribució de la despesa té caràcter electoralista,
considerant que existeix una despesa elevada en conceptes com ara
comunicació, protocol i representació en general.

 
• També es considera que no existeix un pla de contenció de la despesa i

per tal d'assolir aquesta contenció proposa l'eliminació de diverses
partides pressupostàries.

Com en els casos anteriors s'afirma el caràcter expansiu o regressiu dels
pressupostos sense aportar més arguments que la comparació entre les
grans masses del pressupost.

El caràcter expansiu o regressiu d'una activitat econòmica municipal no pot
desprendre's purament de la comparació, a grans trets, de dos
pressupostos. L'anàlisi de la evolució de l'activitat econòmica municipal ha
de fer-se a mig o llarg termini i en ell cal analitzar les masses patrimonials de
manera acurada.

No es pot perdre de vista, per altra banda, que l'Ajuntament de Sant Celoni
té com a finalitat la prestació de serveis a la ciutadania, i és sabut que
aquest tipus d'activitat es presta sobre inversions de capital però també amb
una gran component de despesa corrent, com ara energia, material fungible
o personal.

Respecte del caràcter electoralista de la composició i distribució de la
despesa, l'argumentació principal es centra en les despeses de comunicació,
protocol, butlletí municipal, dietes, representació i d'altres. Aquestes
despeses malgrat que puguin semblar innecessàries tenen una importància
capital en la creació d'allò que es diu imatge corporativa. L'Ajuntament de
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Sant Celoni com a institució pública de pes dins de la subcomarca del
Baix Montseny, de la comarca del Vallès Oriental i del conjunt de Catalunya
ha de tenir cura de la seva imatge corporativa, així com  ha de comunicar-se
amb els seus ciutadans, oferint a aquestos també la possibilitat de participar
en els afers públics a través de les plataformes de comunicació adequades.
Aquesta necessitat és cada cop més sentida en la nostra societat, no només
per les institucions públiques sinó també per les empreses.

Es considera, en conseqüència, que les despeses citades són totalment
necessàries i la seva existència no pot qualificar, a priori, el pressupost de
2000 com a electoralista.

Respecte de la reducció de diverses partides, a l'al·legació formulada per
part del Partit Popular es concreten les següents:

a)  Partida 01.111.230.00, per import de 7.500.000,- ptes. Aquesta partida es
correspon amb les quantitats previstes que es paguen als regidors en
concepte d’assistències a Plens, Comissions de Govern i Comissions
Informatives, així com el pagament als regidors amb delegació que no
tenen dedicació parcial o exclusiva.

 
Ja s'ha dit que es considera necessari que els membres que encarnen els
càrrecs electius percebin aquestes quantitats per tal de permetre’ls
dedicar-se a les seves tasques corporatives, tal i com necessita un
municipi com Sant Celoni. Per aquest motiu aquestes despeses es
consideren necessàries en aquest moment tal com ja es van considerar
necessàries en el moment en què es van acordar a la seva inclusió a la
base d’execució novena del pressupost inicialment aprovat per a l’any
2000, respectant les quantitats ja abonades i aprovades pel Ple de
l’Ajuntament en data 29 de juliol de 1999.

c)  Respecte de l’eliminació de les partides corresponents a dietes de càrrecs
electius, els arguments en contra ja són coneguts per haver-se exposat
més amunt, sense que es puguin apreciar nous arguments que desvirtuïn
els tinguts en compte a l'hora de fixar la percepció de les dietes que es
proposa suprimir.

 
d)  Respecte l'anul·lació de les partides corresponents a adquisició de

furgoneta per a lampisteria i vehicle per a la Policia, les referides
despeses no estan incloses en el pressupost inicialment aprovat per a
l’any 2000, sinó a l’expedient de modificació de crèdit 3/2000. Per la qual
cosa no pot ser objecte d'aquesta impugnació.
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e)  Així mateix es sol·licita l'anul·lació de les partides corresponents a

l’adquisició d’un vehicle per a Secretaria per import de 2.000.000,- ptes.
Aquest vehicle ja ha estat adquirit, per existir crèdit suficient, a nivell de
vinculació jurídica, en el pressupost prorrogat per a l’any 2000, pel qual
motiu, aquesta despesa s’ha d’incloure obligatòriament en el projecte de
pressupost per a l’any 2000.

 
f)  Respecte a l’adquisició d’armament, per import de 850.000,- ptes, encara

no s’ha acordat cap adquisició, tot i que seria possible, donat que a nivell
de vinculació jurídica, existeix crèdit en el pressupost prorrogat per a l’any
2000.

Efectivament l'ajuntament de Sant Celoni no té funció de defensa, però si
que té competències pròpies en la seguretat als llocs públic, competència
que s'exerceix a través de la Policia Local que realitza la seva tasca
utilitzant, a part d'altres mitjans, les armes reglamentàries que els hi
pertoquen.

La proposta d'adquisició d'armament per a l'any 2000 es composa dels
següents conceptes:

• 1 fusell anestèsic ...............................................................170.000,- ptes
• 1 pistola 9mm PB.................................................................90.000,- ptes
• Cinturons, fundes i altres complements...............................30.000,- ptes
• Armer.................................................................................170.000,- ptes
• Munició ..............................................................................160.000,- ptes
• 23 defenses .........................................................................80.000,- ptes
• 12 esprais de defesa professionals .....................................90.000,- ptes
• Altres ...................................................................................60.000,- ptes
• Total...................................................................................850.000,- ptes

Com es pot veure la despesa en aquest concepte no és desmesurada per a
un cos policial com el de Sant Celoni, sobretot si tenim en compte que la
seguretat ciutadana del municipi depèn quasi exclusivament d'ell.

D'acord amb l'anterior procedeix desestimar l'al·legació formulada.

En base als antecedents i fonaments consignats, a proposta de la Comissió
informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans, per nou
vots a favor de les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas,
Capote, Vega, Garcia, Pujol i Checa, amb un vot en contra del senyor
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Gómez i amb les sis abstencions dels senyors Ruiz, Figueras, Giol,
Alsina, Segarra i Pascual, el Ple municipal acorda:

Primer.- Desestimar en tots els seus termes les al·legacions formulades per
part del Sr. César Gómez Sinobas, a l'aprovació inicial dels pressupostos
municipals per l'exercici de 2000.

Segon.- Confirmar el contingut del pressupost inicialment aprovat en tots els
seus termes.

Tercer.- Notificar aquests acords als interessats per al seu coneixement i als
efectes escaients, en el termini de deu dies comptats des de l'endemà de la
seva adopció, amb expressió dels recursos a que tingui dret.

Quart.- Habilitar el Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat dels acords
presos.

5.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
PER PART DEL SR. JOSEP MARIA PASCUAL ARENAS, COM A
REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA -
VERDS, A L'APROVACIÓ INICIAL DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS
PER A L'EXERCICI DE 2000.-

Intervé el Sr. Pascual per fer una valoració del dictamen emès per la
Comissió informativa al respecte de les seves tres al·legacions.

Pel que fa a la primera al·legació, discrepa del contingut del dictamen perquè
no parla en cap moment de la manca de planificació del pressupost i per
tant, diu, difícilment pot donar argumentacions. Creu que hagués estat bé
plantejar una planificació quadriennal, aprofitant l'inici de la legislatura.

Quant a la segona al·legació, posa en dubte la previsió de despeses
d'inversió, i assenyala en especial els següents punts:

- Demana per quins arguments es treu del pressupost d’aquest any la
reforma de la Carretera Vella.
- Creu que la partida destinada a una capa de rodadura en calent de carrers
és insufiecient, malgrat la previsió de fer l'Avinguda de la Pau.
- No s’especifica si el carrer Sant Pere i un tram del carrer Major es
convertiran en illa de vianants.
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- Quan parla de nous equipaments esportius, es refereix al projecte i no a
la seva execució.
- Pel que fa a la sol·licitud de subvencions, al dictamen només es diu que s'hi
està treballant.
- A la UASU-23, encara que es respongui que no pertoca directament a
l’Ajuntament, sí que considera que caldria actuar-hi, per la situació deficitària
en què es troba aquesta entrada del poble.
- Quant a la remodelació de voreres, camins i places pensa que s'hi hauria
de donar més importància de la que s'hi dóna, perquè només cal veure la
situació de molts carrers de la vila.
- El polígon Molí de les Planes, encara que es faci pel sistema de
compensació, es troba en molt mal estat i pensa que s'hi ha d'estar més a
sobre.

Respecte de la tercera de les seves al·legacions, el Sr. Pascual reconeix un
cert embolic en el seu escrit pel que fa als conceptes de contractacions
temporals i indefinides. Diu que es referia al personal eventual i pensa que
aquestes contractacions s'haurien de regularitzar. Demana un llistat del
personal indefinit que té un contracte temporal i, en tot cas, ja en parlarà
amb el regidor de Personal.

Respon el Sr. Alcalde que la llei regula els supòsits en que poden basar-se
les al·legacions que es presenten en el període d'exposició pública, a partir
de l'aprovació inicial dels pressupostos de l'Ajuntament. En la seva majoria,
les al·legacions presentades no s'ajusten a aquests supòsits i es podien
haver desestimat per part de l'equip de govern. S'ha cregut interessant, però,
contestar-les, debatre-les i acceptar aquelles que es puguin considerar
d'interès.

Dit això, discrepa de les al·legacions presentades pel grup municipal d’IC-V.
A grans trets, pel que fa a la primera al·legació, entén que sí existeix una
planificació per part de l'equip de govern, malgrat que algunes actuacions
estan pendents de subvencions o de que altres administracions assumeixin
també els seus compromisos.

A l’al·legació es diu que hi ha un increment continuat de la Policia Local. El
Sr. alcalde discrepa d’això perquè Sant Celoni està per sota de la ratio que
recomana la Generalitat entre número d'habitants i número de policies.
Discrepa també que això vagi en detriment d'altres àrees com Educació o
Medi Ambient perquè no és cert que disminueixin les partides d'aquestes
àrees.
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En el tema de les inversions, algunes d'elles venen lligades a les
subvencions que es puguin aconseguir d'altres administracions.

De les onze inversions previstes l'any passat només dues no estan fetes: la
reforma de la plaça de l’Església i la remodelació de la Carretera Vella. La
primera es volia lligar amb la Parròquia i amb La Caixa, per la seva
incidència a la zona. I la segona no s'ha inclòs en el pressupost d'enguany a
l'espera de tenir el projecte tècnic conclòs.

Comparteix el neguit del Sr. Pascual en alguna de les actuacions importants
per a Sant Celoni, com pot ser el nou equipament esportiu, del que es
redactarà el projecte tècnic aquest any. Segons informes de la Generalitat,
pel número d'habitants de Sant Celoni, ens mancaria una piscina
climatitzada, un pavelló triple-esportiu i una sala de musculació. El conjunt
d'això pot ascendir a uns 500 o 600 milions de pessetes i hi ha una obligació
de pagar el 50 % per part de l'administració autonòmica. L'Ajuntament no
s'embarcarà en aquest projecte si abans no hi ha un compromís de
finançament per part de la Generalitat, que fa anys que no destina diners a
equipaments esportius.

En altres temes lligats a subvencions, com la guarderia municipal, cal dir que
s'està fent un estudi municipal en temes escolars. Pel que fa a la construcció
de nous habitatges de protecció oficial, l'Ajuntament no ha de fer cap mena
d'inversió sinó només la cessió dels terrenys. Altres qüestions depenen del
Ministeri de Foment, davant del qual s'estan fent gestions.

Per altra part, a la UASU 23 es d’aplicació el sistema de compensació, però
és una zona que també preocupa a l’equip de govern. Des de l'any 1997,
any de l'aprovació de la Revisió del Pla General d'Ordenació, es van marcar
unes prioritats per a ordenar el municipi. En principi es va prioritzar el
desenvolupament dels sectors residencials que ara s'estan executant, però
també preocupa el tema de l’entrada del poble per aquell sector, per això
s’ha reclamat a la Direcció General de Carreteres que actuï en la millora de
l'enllumenat de la zona.

El polígon Molí de les Planes és una assignatura pendent: des de l'any 1997
s'han anat regularitzant tot un seguit d'activitats que actuaven sense
llicència. Fa poc que s'han acabat d'asfaltar tots els carrers i ara s’està
treballant en la implantació de l'enllumenat públic al sector i en l’adequació
del clavegueram.

Pel que fa al tema del personal eventual, en la Comissió informativa es va
clarificar perquè el pressupost per a aquesta partida havia passat de 69 a
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109 milions de pessetes l'any 1999. La raó d'això és que quan s’elabora el
pressupost no es pot posar cap quantitat en la partida dels plans d'ocupació
perquè no es coneixen quants llocs de treball i amb quina dotació econòmica
es concediran. Així, 37 d’aquests 40 milions de diferència per a personal
eventual provenen de plans d'ocupació.

Finalment, diu el Sr. Alcalde que l’equip de govern ha estat obert a contestar
les al·legacions formulades pels grups municipals contra l'aprovació inicial
dels pressupostos, encara que legalment no hi tenia obligació per no
ajustar-se les al·legacions als motius al·legables que estableix la llei. Cal dir
també que el debat sobre el pressupost s’ha de produir es el dia de la seva
aprovació inicial per part del Ple i no arrel de l'exposició pública de
l'expedient com s'ha produït aquest any.

El Sr. Pascual diu que el seu vot serà d'abstenció, perquè no s'estimen les
seves al·legacions i perquè algunes de les respostes que es donen no l'han
convençut.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que en data 30 de març de 2000 el Ple de la Corporació procedí a
l'aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Sant Celoni per a
l'exercici de 2000, les seves bases d’execució i la plantilla orgànica de
l’Ajuntament.

Atès que l’acord d'aprovació inicial s'exposà al públic per un termini de
quinze dies hàbils, tot a través de la inserció d'edictes al Butlletí Oficial de la
Província número 82 de data 5 d'abril de 2000 i el tauler d'anuncis de la
Corporació, finalitzant el termini d'exposició pública el dia 25 d'abril de 2000.

Atès que en data 25 d'abril de 2000, per part del Sr. Josep M. Pascual
Arenas, com a regidor del grup municipal d’IC-V, es presentaren diverses
al·legacions a l'aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Sant
Celoni per a l’any 2000.

Atès que amb data 26 d'abril de 2000 es procedí a l'emissió dels
corresponents informes per part de la Secretaria i de la Intervenció.

D'acord amb aquests antecedents, es procedeix a resoldre les al·legacions
de conformitat amb la següent fonamentació:

Qüestió preliminar:
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La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals
estableix a l’article 149 i següents el procediment per a la formació i
aprovació del pressupost de les corporacions locals. Dins d'aquest
procediment es preveu el sotmetiment del pressupost aprovat inicialment a
un termini d'exposició pública de, com a mínim, 15 dies durant el qual els
que siguin legitimats podran formular quantes al·legacions i suggeriments
considerin oportuns.

No obstant l'anterior, la referida Llei al seu article 151.2, limita el possible
contingut de les al·legacions a uns motius taxats que són els següents:

a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits
establerts per la pròpia Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals.

b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a
l'entitat local, en base a precepte legal o qualsevol altre títol legítim.

c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les
despeses pressupostats, o bé aquests respecte de les necessitats per a
les que estigui previst.

Les al·legacions formulades per part del Sr. Josep Maria Pascual Arenas no
s’ajusten, en la seva major part, al contingut legalment establert, per la qual
cosa és procedent procedir a la seva inadmissió.

Malgrat l'anterior i als efectes de donar compliment a les demandes
formulades, als apartats següents es passarà a analitzar el seu contingut.

A la primera de les al·legacions:

En aquesta al·legació es contemplen, resumides, les següents
argumentacions:

• El pressupost és incrementalista, amb increment lineal de les
consignacions del pressupost anterior, amb incidència en àrees concretes,
en funció de les desviacions de l'exercici anterior, de nous serveis que es
proposen, de les inversions que es volen executar i del resultat del darrer
pressupost liquidat.

 
• Que el pressupost presentat hauria d'haver incidit en una planificació

quadriennal, amb plans i programes d'inversió i finançament, amb nous
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equipaments on hi figurin els recursos humans necessaris, els beneficis
socials, en un model obert de poble obert i solidari.

 
• Que es presenta un increment continuat de la policia, en detriment de

l'educació i el medi ambient, manteniment de la precarietat laboral,
inversions que semblen respondre a pressions concretes i un creixement
urbanístic de Sant Celoni no sostenible ni incentivador de vivendes
assequibles per a tothom.

Respecte del caire incrementalista del pressupost aprovat inicialment pel
2000 cal considerar que, tal com succeeix amb d'altres corporacions locals,
l'Ajuntament de Sant Celoni assumeix la prestació de diversos serveis
públics, siguin de caràcter mínim i obligatori o excedint d'aquest mínims,  que
un cop implantats tenen una continuïtat en el temps. Aquests serveis
demanden uns recursos que han de constar al pressupost de cada un dels
exercicis, recursos que tenen tendència a incrementar-se. Si es volen
mantenir els serveis al nivell de qualitat que es mereixen els ciutadans de
Sant Celoni, cal incrementar les dotacions de les partides que els financen.

A part d’aquest increment de costos, el pressupost ha de respondre també a
les possibles desviacions i la implantació dels nous serveis i manteniment de
les noves inversions executades. Una altra postura seria desatendre les
obligacions que ha assumit la hisenda municipal i suposaria una greu
disfuncionalitat d'aquesta.

Respecte de la falta de planificació que afirma el Sr. Pascual que existeix al
pressupost inicialment aprovat, no s'argumenten els motius que el porten a
assegurar aquest extrem. El pressupost respon a les necessitats i demandes
socials que han estat detectades dins el terme municipal de Sant Celoni, en
especial respecte dels serveis que ja es presten i amb la intenció de crear-ne
de nous.

Les inversions que es preveuen responen a la planificació d'inversions del
municipi, tant des del punt de vista de les actuacions en nous equipaments,
urbanització de places i carrers, nous enjardinaments i millora d’enllumenat i
inversions en un servei bàsic com és l’aigua, com pel que fa a l'execució del
Pla General d'Ordenació Urbana, que defineix el model territorial de Sant
Celoni i que ha de ser executat d'acord amb el seu programa i terminis,
essent objecte el pressupost municipal de cada any de les previsions
d’inversions que en execució de l'esmentat pla corresponen a l'Ajuntament.

D'acord amb l'anterior procedeix desestimar l'al·legació formulada.
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A la segona de les al·legacions:

En aquesta al·legació es contemplen, resumides, les següents
argumentacions:

• Es posa en dubte la previsió de despeses d'inversió per a l'any 2000, a la
vista de l'estat d'execució dels pressupostos de 1998 i 1999.

 
• Es demana resposta a diverses preguntes relatives a inversions que es

concreten en: Carretera Vella 1ª fase, capa en calent de carrers, carrer
Sant Pere i tram del carrer Major, projecte d'equipament esportiu, altres
inversions com ara llar d'infants, noves vivendes per a gent jove, passos
sota la via del tren, UASU 23, remodelació de voreres camins i places,
polígon industrial del Molí de les Planes.

Com és conegut, els pressupostos municipals es composen de meres
previsions de despeses i dissenyen l'activitat econòmica del municipi durant
cada un dels exercicis. La única vinculació que contenen és la prohibició de
superar les partides de despeses que per a cada finalitat es preveuen al
pressupost, sense que existeixi una obligatorietat d'esgotar totes les partides
de despesa que en ell es consignen.

El nivell d'execució dels pressupostos, en especial en allò a què es refereix a
les partides previstes per a inversions, sempre està acord amb la
disponibilitat del finançament que per a cada una de les obres es preveu, no
essent possible ni aconsellable que les inversions siguin executades sense
tenir el finançament plenament consolidat en cada cas.

Aquest finançament, també és conegut que no té una única font ni es
disposa d'ell des del primer moment, normalment a més de provenir dels
recursos propis o del recurs al crèdit, també prové de l'aportació dels propis
veïns i d'altres administracions, cosa que comporta en la major part de les
vegades perllongades negociacions que poden donar el seu fruit a mig o
llarg termini i que no sempre aquest arriba en el moment en què tots
voldríem.

A part de l'anterior una bona gestió municipal implica que les inversions es
realitzin amb la major participació possible per part dels veïns afectats,
sobretot si part del finançament de les obres es genera a través
d'aportacions econòmiques dels mateixos. Malgrat això, res no impedeix que
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les inversions que resten per executar dins un exercici es tornin a
pressupostar el següent o de futurs.

Respecte de les diverses inversions que es consideren en concret, es pot
afirmar el següent:

1. En allò relatiu a la Carretera Vella 1a fase, en l'actualitat es treballa per a
la seva execució a través de la redacció del projecte corresponent, que es
troba en fase d'execució, i en fer possible alguna subvenció de la
Generalitat de Catalunya; sinó també es pensa realitzar al pressupost de
l’any 2001.

 
2. En allò relatiu a l'execució de la capa en calent de diversos carrers es

tracta d'una partida oberta que es destinarà a les necessitats més urgents,
malgrat que una bona part d'ella es pensa destinar a la repavimentació de
trams de l'avinguda de la Pau.

 
3. Respecte del carrer Sant Pere i tram del carrer Major es considera

prioritari procedir a l'execució d'actuacions a les voreres i zones de
vianants aconseguint unes millores d'accessibilitat.

 
4. Respecte del projecte d'equipaments esportius, la partida es refereix a la

redacció del projecte de les piscines i pavelló municipals i no a l'execució
de les obres.

 
5. Respecte de les subvencions necessàries per a la llar d'infants, les noves

vivendes per a gent jove i els passos sota la via del tren, s’està en
contacte amb les administracions corresponents que han d’assumir les
seves obligacions i així es puguin anar materialitzant.

 
6. Respecte de la UASU 23, el Pla General d'Ordenació Urbana preveu la

seva execució a través del sistema de compensació per la qual cosa no
és competència de l'Ajuntament de Sant Celoni la seva realització a través
del seu pressupost, només li compet la tutela de l'execució que ha de
realitzar la futura junta de compensació.

 
7. Respecte de la remodelació de voreres, camins i places, existeix una

partida de 10 milions de pessetes que es destinarà a inversions, havent-
se demanat també el Pla per a treballadors desocupats i poder contractar
personalment per a tal fi.

 
8. Respecte del polígon industrial del Molí de les Planes cal dir que es tracta

d'una actuació que es desenvolupa a través del sistema de compensació i
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que l'Ajuntament obliga a regularitzar la seva situació urbanística i
d'execució, actualment la Junta de Compensació està realitzant obres de
clavegueram, de voreres i d'enllumenat.

D'acord amb l'anterior procedeix desestimar l'al·legació formulada.

A la tercera de les al·legacions:

A aquesta al·legació es contemplen, resumides les següents
argumentacions:

• Despesa relativa al personal laboral temporal superior en la realitat a la
pressupostada.

 
• Contribució de l'administració municipal a la precarietat laboral cada cop

més creixent que es registra a la societat.
 
• Existència de personal amb règim de contractació temporal, el lloc de

treball del qual té vocació de permanència, i la necessitat de què aquestes
vacants siguin incloses dins la plantilla, com a  personal laboral fix.

L'existència de personal laboral amb caràcter temporal és prevista a la
legislació de personal al servei de les corporacions locals, i dins d'aquesta
previsió l'Ajuntament de Sant Celoni en disposa dels serveis d'aquest tipus
de personal.

Les quantitats que estan pressupostades per atendre despeses derivades de
la contractació d'aquest personal, es corresponen amb les obligacions
derivades dels contractes subscrits per l'Ajuntament de Sant Celoni i que són
vigents, amb previsió de partida suficient per atendre el pagament
d'aquestes fins a la seva finalització.

Les diferencies que es produeixen entre l'inicialment pressupostat i
l'efectivament liquidat respecte de l'exercici de 1999, respon principalment a
la contractació de personal laboral temporal, d'acord amb el que estableixen
els articles 16 i 20 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del
personal al servei de les entitat locals, que desenvolupa tasques de caràcter
temporal amb caràcter no habitual o per a tasques específiques, la majoria
de les quals es realitzen dins de convenis amb d'altres administracions
públiques com ara són la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya, tot d'acord amb el següent detall:
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• Plans d'ocupació de la Generalitat de Catalunya..............23.238.267,- ptes
• Generalitat de Catalunya, conveni UBASP.......................10.757.225,- ptes
• Diputació de Barcelona.....................................................13.599.060,- ptes
• D'altres Ajuntaments ...........................................................8.912.642,- ptes
• Total .................................................................................56.507.194,- ptes

Aquests programes pel seu caràcter anual no permeten que l'Ajuntament de
Sant Celoni prevegi dins la seva plantilla de personal molts dels llocs de
treball per ells finançats.

Respecte de l'anterior hem de ressaltar que la suma dels punts 1 i 3, és a
dir, subvencions procedents dels plans d'ocupació de la Generalitat de
Catalunya i de la Diputació de Barcelona, que són les més imprevisibles, ja
ascendeix a 36.837.327,- pessetes, és a dir que la desviació que s'al·lega de
prop de 40 milions de pessetes no és tal atès que és sustenta en un motiu
plenament justificat.

Respecte dels llocs de treball que assoleixen caràcter d'indefinits, a mesura
que es constata la seva necessitat i la consolidació del servei que presten
s'inclouen dins la plantilla de personal com a vacants als efectes de la seva
oferta pública i cobertura a través dels processos selectius corresponents, en
els que es respecten els principis de mèrit i capacitat.

En base als antecedents i fonaments consignats, a proposta de la Comissió
informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans, per nou
vots a favor de les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas,
Capote, Vega, Garcia, Pujol i Checa, i amb les set abstencions dels senyors
Ruiz, Figueras, Giol, Alsina, Segarra, Gómez i Pascual, el Ple municipal
acorda:

Primer.- Desestimar en tots els seus termes les al·legacions formulades per
part del Sr. Josep Maria Pascual Arenas, a l'aprovació inicial dels
pressupostos municipals per l'exercici de 2000.

Segon.- Confirmar el contingut del pressupost inicialment aprovat en tots els
seus termes.

Tercer.- Notificar aquests acords a l’interessat per al seu coneixement i als
efectes escaients, en el termini de deu dies comptats de l'endemà de la seva
adopció, amb expressió dels recursos a que tingui dret.
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Quart.- Habilitar el Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat dels acords
presos.

6.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DELS PRESSUPOSTOS
MUNICIPALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI DE 2000, UN COP
RESOLTES LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’APROVACIÓ
INICIAL DELS MATEIXOS, I APROVACIÓ TAMBÉ DE LA PLANTILLA
ORGÀNICA DE L’AJUNTAMENT.-

Atès que en data 30 de març de 2000, el Ple de la Corporació procedí a
l'aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Sant Celoni per l'exercici
de 2000, les seves bases d’execució i la plantilla orgànica de l’Ajuntament.

Atès que l'acord d'aprovació inicial s'exposà al públic per un termini de
quinze dies hàbils, tot a través de la inserció d'edictes al Butlletí Oficial de la
Província número 82  de data 5 de maig de 2000 i al tauler d'anuncis de la
Corporació, finalitzant el termini d'exposició pública el dia 25 d'abril de 2000.

Atès que en data 25 d'abril de 2000, per part del Sr. Antoni Ruiz Álvarez, en
representació del grup municipal de Convergència i Unió, el Sr. César
Gómez Sinobas, en representació del grup municipal del Partit Popular i el
Sr. Josep Maria Pascual Arenas, en representació del grup municipal
Iniciativa per Catalunya - Verds, es presentaren diverses al·legacions a
l'aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Sant Celoni pel 2000.

Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Intervenció municipals.

Atès que el Ple de la Corporació ha procedit a resoldre de forma
fonamentada les diverses al·legacions formulades per part d'alguns dels
grups municipals, resolucions que estimen parcialment algunes de les
al·legacions i suggeriments presentats.

En base als antecedents i fonaments consignats, a proposta de la Comissió
informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans, per nou
vots a favor de les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas,
Capote, Vega, Garcia, Pujol i Checa, amb un vot en contra del senyor
Gómez i amb les sis abstencions dels senyors Ruiz, Figueras, Giol, Alsina,
Segarra i Pascual, el Ple municipal acorda:
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Primer.- Aprovar definitivament els pressupostos municipals
corresponents a l'Ajuntament de Sant Celoni i el seu organisme autònom,
juntament amb tota la documentació que el composa, amb la inclusió, dins
de les bases d'execució del mateix, de les següents modificacions:

A.- Nou redactat de la base d’execució del pressupost 7.1:

“7.1.- Les modificacions dels crèdits pressupostats hauran de respectar
la regulació establerta en els articles 158 a 163 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, així com la normativa
complementària derivada d´aquesta.

Qualsevol modificació de crèdit requereix una proposta raonada de les
variacions, en la qual s’haurà d’especificar la destinació de la
consignació, especialment si aquesta pot significar nous compromisos
de despesa per la Corporació en exercicis posteriors.

S’indicarà la incidència que pugui tenir l’esmentada modificació en els
objectius fixats en els programes previstos en el pressupost, als efectes
del posterior seguiment.

Només es podran utilitzar com fons de finançament de les modificacions
de crèdit finançades amb nous i majors ingressos recaptats, els nous o
majors ingressos en algun concepte del pressupost quan s’acrediti que
la resta d’ingressos venen efectuant-se amb normalitat, salvat que els
majors ingressos tinguin caràcter finalista."

B.- Nou redactat de la base d’execució 23.4:

“4.- Informació comptable.

Quan un grup polític municipal amb representació en el Ple ho sol·liciti
per escrit, i com a màxim una vegada cada trimestre natural,  la
intervenció municipal li remetrà, per conducte de la presidència o del
regidor delegat, l´estat de l´execució del pressupost, i dels moviments de
tresoreria per operacions extrapressupostàries i de l’estat de la seva
situació.”

C.- Afegir la base d’execució 15 bis:

“En tots els supòsits de contractes menors l’import del qual sigui superior
a 500.000,- ptes., serà preceptiu sol·licitar un mínim de tres
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pressupostos En cas que no se’n demanin tres serà preceptiu un
informe justificatiu de l'Àrea corresponent de l’Ajuntament.

Sense aquest requisit no es tramitarà cap expedient de despesa."

D.- Afegir una base d'execució amb la redacció següent:

“En tots els supòsits de contractacions laborals temporals, la duració
inicial de les quals superi els tres mesos, serà preceptiu donar
publicitat a la convocatòria en els llocs habituals de la vila, de tal
manera que es doni la màxima difusió i es procuri la major
participació.

Aquesta disposició no serà aplicable en els casos en què els
contractes a celebrar siguin inclosos dins de convenis o programes de
col·laboració amb d'altres administracions públiques en què les
persones a contractar hagin de reunir condicions socio - econòmiques
específiques"

Segon.- Aprovar definitivament la plantilla de personal de l'Ajuntament de
Sant Celoni i del seu organisme autònom corresponent a l'exercici de 2000
conforme a l'aprovada inicialment.

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província, en la forma legalment
preceptiva, el pressupost municipal de  l'Ajuntament de Sant Celoni i el seu
organisme autònom per a l'exercici de 2000, així com la plantilla orgànica de
personal i la relació de llocs de treball. Amb expressió dels recursos que
contra l'aprovació definitiva del mateix es poden interposar.

Quart.-  Determinar que els pressupostos, la plantilla de personal i la resta
de documents que els composen i acompanyen entraran en vigor un cop
publicats al Butlletí Oficial de la Província.

Cinquè.- Habilitar el Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat dels acords
presos.

7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'EXCM. AJUNTAMENT DE SANT CELONI I LA JUNTA DE
COMPENSACIÓ DEL SECTOR “CA L'ABRIL", ALS EFECTES DE
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REGULAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA
POTABLE A AQUEST SECTOR.-

Atès que per part de la Junta de Compensació del sector Ca l'Abril, del terme
municipal de Santa Maria de Palautordera, s’ha plantejat a l'Ajuntament de Sant
Celoni la possibilitat de què aquest presti al sector el subministrament d'aigua
des de la seva xarxa d'abastament d'aigua potable.

Atès que el motiu de la petició radica en la configuració de la ubicació física del
sector de Ca l'Abril, sensiblement distant del nucli urbà de Santa Maria de
Palautordera, cosa que dificulta el subministrament per part del seu municipi.

Atès que, amb l'ànim de solventar la qüestió amb la millor solució, s’ha
considerat la possibilitat de realitzar el subministrament per part del municipi de
Sant Celoni, situat geogràficament més proper al nucli a abastar.

Atès que actualment la Junta de Compensació de Ca l'Abril porta a terme el
procés d'urbanització conforme al sistema de compensació, procés que es
troba en estat d'execució segons el projecte d'urbanització aprovat.

Atès que l’Alcaldia creu oportú procedir a l'aprovació del corresponent
conveni que reguli la situació recíproca de l'Ajuntament de Sant Celoni i la
pròpia Junta de Compensació.

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció que obren a
l'expedient.

A proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple
municipal acorda:

Primer.- Aprovar el conveni a signar entre l'Ajuntament de Sant Celoni i la
Junta de Compensació del sector de Ca l'Abril, als efectes de regular la
prestació del servei d'abastament d'aigua potable a aquest sector.

Segon.- Notificar aquest acord als interessats en el termini de deu dies,
comptats des de l'endemà de la seva adopció, així com a l'Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera als efectes de què presti la seva conformitat, en
el benentès que, de no manifestar-se en contra dins el termini de quinze dies
des de l'endemà de la rebuda de la corresponent notificació, s'entendrà
aquesta prestada.
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Tercer.- Habilitar el Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat dels acords
presos.

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA LOCAL
DE SEGURETAT DE SANT CELONI.-

Explica el Sr. Alcalde que, com ja es va comentar a la Comissió informativa,
aquest tipus de juntes s’acostumen a constituir en municipis d'un tamany
més gran que Sant Celoni. L’equip de govern ha considerat convenient,
però, la seva creació per tal de tenir coordinats els serveis de la Policia Local
i de la Guàrdia Civil, i fer-los més operatius, alhora que servirà perquè es doti
de més efectius tota la zona del Baix Montseny. Aquesta és una reclamació
que l’àrea de Governació ha formulat amb anterioritat a la Delegació del
Govern a Barcelona, no només per a Sant Celoni sinó també pensant que a
la zona hi ha pobles petits que no disposen de Policia Local. També està
previst que quan es faci el desplegament dels mossos d’esquadra, aquests
passin a substituir la figura de la Guàrdia Civil en aquesta Junta Local de
Seguretat.

Diu el Sr. Alsina que votarà a favor de la proposta i que el model policial
català es composa de tres fases: la primera és el desplegament dels mossos
d'esquadra, la segona el replegament de les altres forces de seguretat
existents (Guàrdia Civil i Policia Nacional) i posteriorment la definició d'un
model propi de Policia Local. Creu que la Junta Local de Seguretat ha de ser
un lloc de debat de totes les forces de seguretat.

El Sr. Capote està d'acord en tot allò exposat pel Sr. Alsina.

El Sr. Pascual creu que el desenvolupament reglamentari que regula les
Juntes Locals de Seguretat no està fet, i pregunta si no seran inservibles
aquestes Juntes. També li sembla que està constituïda només per l'Alcalde,
el cap de la Policia Local i el representant de la Guàrdia Civil.

Respon el Sr. Capote que el regidor de Governació també hi és contemplat.

El Sr. Pascual creu que això ve "com anell al dit" per a la creació d’un
Consell municipal de Seguretat que recollís les inquietuds de la gent de Sant
Celoni i en el que el regidor de Governació fes de portaveu davant la Junta
Local de Seguretat.



37
Comenta el Sr. Capote que els consells municipals no sempre són
operatius. Per exemple, de Consells municipals de Medi Ambient només n'hi
ha dos: el de Mollet i el de Sant Celoni. No veu massa clar que s’hagi de
constituir un Consell municipal en el tema de la seguretat, ni tampoc n'ha
sentit a anomenar mai cap.

El Sr. Pascual respon que això ho diu l'escrit de l'Agenda 21 i estaria bé que
la gent pogués donar la seva opinió al respecte de la seguretat. En tot cas
demana que quedi com un prec al Ple municipal.

Intervé el Sr. Arenas i explica que està a favor dels temes de participació
ciutadana, com una evolució normal del sistema democràtic, però
personalment creu que caure en el sistema de constituir masses consells pot
arribar a no fer-los creïbles i a que siguin poc operatius. Si es van afegint
consells sense tenir un sistema ben estructurat, la gent pot arribar a pensar
que se l’està utilitzant, desvirtuant el que té de positiu la participació del
ciutadà. Per això, creu que la creació d'un altre consell pot ser excessiva.

Diu el Sr. Figueras que sembla ser que l'any vinent s’incorporaran els
mossos d'esquadra a Sant Celoni. Si això és així, no sap massa bé quines
funcions tindrà aleshores aquesta Junta Local de Seguretat. Però, donada
l’actual manca d'efectius policials els caps de setmana per la problemàtica
del jovent que ve de fora, si la creació de la Junta pot facilitar que durant
algun temps es disposi de més efectius, endavant amb la proposta.

El Sr. Alcalde vol aclarir que quan es produeixi el desplegament de la policia
autonòmica, la Junta Local de Seguretat continuarà amb la única diferència
que haurà d'adequar el seu funcionament a uns nous interlocutors. Es diu
que l’any 2001 arribaran els mossos d’esquadra, però tal com estan les
coses sembla que el procés s’enlentirà una mica respecte de les previsions
inicials.

Diu el Sr. Alsina que s’estan barrejant dues coses. Per una part, la Junta
Local de Seguretat de Sant Celoni que el seu grup municipal considera
necessària. Però, per altra banda no està d’acord en el fet de requerir més
guàrdies civils perquè vinguin a ajudar en els problemes que s’ocasionen els
caps de setmana.

Indica el Sr. Alcalde que fins ara la majoria de serveis policials efectuats a la
zona del Baix Montseny es feien des de Sant Celoni per ser el lloc on hi ha
ubicada una caserna de la Guàrdia Civil. Actualment, però, el número
d’efectius ha minvat molt i alguns dels serveis que es feien aquí ara es fan a
Llinars. Ens agradi o no, hi ha un sistema de forces de seguretat i és bo anar
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més ben coordinats, per a evitar duplicar feines i oferir un bon servei a la
població. La creació de la Junta Local de Seguretat és un intent d’aconseguir
que hi hagin més efectius i els recursos necessaris a la zona del Baix
Montseny, tenint en compte que hi ha pobles que no disposen de Policia
Local.

Diu el Sr. Segarra que ell personalment votarà en contra per una raó: entén
que la creació d’aquesta Junta és una necessitat i s’havia d’haver fet fa molt
de temps, però li sembla que la seva constitució es fa ara només per
demanar més guàrdies civils a Sant Celoni.

El Sr. Capote explica que abans hi havia a Sant Celoni 23 guàrdies civils,
que estenien les seves funcions a tota la zona del Baix Montseny i ara
només n’hi ha 8. Quan arribi el desplegament dels mossos d’esquadra,
aquests faran les mateixes funcions que els guàrdies civils, només que ara hi
ha una caserna i després hi haurà una comissaria. Molts dels 23 guàrdies
civils han marxat a Blanes, o a altres llocs i la caserna ha quedat
pràcticament buida per a tot el Baix Montseny. No tots els pobles d’aquesta
zona disposen de Policia Local i quan passa alguna cosa s’ha de trucar a
Llinars i pot ser que la patrulla no vingui. Es va reclamar per escrit a la
Delegació del Govern que hi hagués més presència d’efectius, i la Delegada
va dir que aquesta petició s’havia de vehicular a través d’una Junta de
Seguretat. A més, no cal oblidar que els Guàrdies Civils tenen les seves
competències pròpies i poden intervenir en qüestions de drogues, armes,
etc.

Insisteix en Sr. Capote en que fa falta més vigilància i reclama la presència
dels 23 guàrdies civils, com abans hi havia, mentre no vinguin els mossos
d’esquadra. Si abans hi havia 23 efectius, ara no n’hi poden haver menys, ja
siguin guàrdies civils o mossos d’esquadra, perquè en definitiva això al
ciutadà li és igual: el que vol és més seguretat.

Diu el Sr. Segarra que no està posant en dubte la personalitat dels guàrdies
civils enfront de la dels mossos d’esquadra, ni vol jutjar si uns són més bons
que els altres. Només està en contra de la falta de previsió de l’Ajuntament
perquè si s’hagués creat la Junta Local de Seguretat en el moment en que
es va parlar del desplegament dels mossos i de la retirada dels guàrdies
civils, s’hagués participat en el procés i evitar l’actual situació de manca
d’efectius. Els Guàrdies civils no se’n van a Blanes, per exemple, perquè els
agradi més, sinó que se’n van en la mesura d’un pla. Com que no es va
constituir abans la Junta Local de Seguretat, ara ens trobem que lògicament
necessitem més seguretat i s’ha de reclamar a la Delegació de Govern que
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enviï més guàrdies civils. La creació ara de la Junta només és per
demanar la presència de més guàrdies.

El Sr. Capote diu que, en la seva opinió, el Sr. Segarra va molt equivocat i
està parlant d’un sentiment. En tot el Vallès Oriental només hi ha dos pobles
que tenen aquesta Junta: Mollet i Granollers. Això demostra que va en funció
del número d’habitants. Si aquí es vol crear també una Junta és perquè la
Delegada del Govern ha donat el vistiplau a la seva constitució per a que
actuï a tot el Baix Montseny, zona en la abans hi havia 23 guàrdies civils. Ara
es reclama que, com a mínim, hi hagi la mateixa quantitat d’efectius.

Respon el Sr. Segarra que no estem parlant de sentiments, sinó de
negligència per part de l’equip de govern per no haver creat en el seu
moment la Junta de Seguretat. Sant Celoni n’hagués pogut tenir una, igual
que Mollet o Granollers i en canvi no es va fer. Ara, perquè vinguin més
guàrdies civils, la Delegació del Govern ha indicat que cal crear aquesta
Junta.

El Sr. Arenas pregunta al Sr. Segarra si coneix algun poble que a anys vista
del desplegament dels mossos hagi creat una Junta Local de Seguretat. És
que tots els pobles de Catalunya de 13.000 habitants són negligents ?
Insisteix al Sr. Segarra que digui què faria ell en aquest cas, com a polític
d’un Ajuntament amb responsabilitat de govern.

El Sr. Segarra diu que els guàrdies civils han anat marxant perquè l’equip de
govern no ho va saber negociar bé. I ara des de la Delegació del Govern
s’imposa l’obligació de constituir aquesta Junta si es vol que arribin més
guàrdies civils.

Demana el Sr. Capote que es procedeixi ja a votar i que no es continuï
disfressant el vot.

Intervé el Sr. Alcalde i explica que, com ha dit el regidor de Governació, Sant
Celoni ja fa temps que reclama més efectius de la Delegació del Govern,
pensant també en la seguretat dels pobles del voltant. El que és important és
que, hi hagi el cos de seguretat que hi hagi, es funcioni més bé i més
coordinadament perquè el que es vol és un bon servei per als ciutadans del
Baix Montseny. No oblidem que s’han anat traient competències de la
guàrdia civil de Sant Celoni, per donar-les a casernes d’altres pobles o bé és
la Policia Local qui les ha de suplir. Si això continua així, s’haurà d’anar
augmentant els membres de la Policia Local.
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Fa temps que s’havien manifestat aquestes queixes a la Delegació del
Govern, i el consell de la Sra. Delegada ha estat el de crear la Junta Local
de Seguretat per tal d’anar més ben coordinats. Això vol dir que la Guàrdia
Civil haurà de fer, com a mínim, les seves funcions, sense desatendre els
serveis dels pobles de la zona. Sant Celoni va al capdavant dels municipis
del Baix Montseny en aquesta reclamació i pretén la constitució de la Junta
encara que no ens pertoca pel número d’habitants de la població. En tot cas,
és un pas que ja estarà fet per quan arribi el desplegament dels mossos
d’esquadra.

Diu el Sr. Capote que, en efecte, si fan falta més efectius de la guàrdia civil,
és responsabilitat de l’equip de govern el reclamar-los.

Diu el Sr. Alcalde que s’han escoltat totes les opinions al respecte d’aquest
tema i ara que cadascú es manifesti votant lliurement.

El Sr. Gómez diu que està d’acord en que vinguin més guàrdies civils fins a
l’arribada dels mossos d’esquadra, per a evitar disturbis com els que van
succeir el cap de setmana passat i que han sortit publicats a la premsa.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació, si escau, de la Junta Local de
Seguretat de Sant Celoni.

Atès que l’objectiu bàsic de la creació d’aquesta Junta és el de vetllar per la
seguretat pública en el municipi, establint les formes de col·laboració entre la
Guàrdia Civil i la Policia Local, aconseguint una millor coordinació entre
ambdós cossos i elaborant plans de prevenció dels fets delictius.

Atès que la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de
seguretat, preveu en el seu article 54.1 que els municipis que disposen de
Policia Local podran constituir una Junta Local de Seguretat, que serà
l’òrgan competent per establir les formes i procediments de col·laboració
entre els membres de les forces i cossos de seguretat en el seu àmbit
territorial.

Atès que ens trobem en ple desplegament de la policia autonòmica, la qual
passarà a exercir les funcions que actualment presta la Guàrdia Civil,
malgrat que aquest desplegament no serà efectiu fins l'any 2001 o 2002.

Atès que un cop sigui desplegada la policia autonòmica serà d'aplicació el
Decret 151/1998 sobre les Juntes Locals de Seguretat, el qual regula de
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forma minuciosa la composició, funcions i règim jurídic d'aquestes Juntes,
és aconsellable que la Junta Local de Seguretat que es constitueixi per part
de l'Ajuntament de Sant Celoni pugui efectuar el canvi de règim jurídic sense
solució de continuïtat.

A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per quinze vots a favor de
les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega,
Garcia, Pujol, Checa, Ruiz, Figueras, Giol, Alsina, Gómez i Pascual i amb el
vot en contra del senyor Segarra, el Ple municipal acorda:

Primer.- Aprovar la creació de la Junta Local de Seguretat de Sant Celoni,
que tindrà la composició, règim jurídic i desenvoluparà les seves funcions
pròpies d'acord amb la normativa que en cada moment li sigui d'aplicació.

Segon.- Aprovar l’esborrany del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sant
Celoni i la Delegació del Govern a Catalunya, que té per objecte la regulació
de la Junta Local de Seguretat, en tant que no sigui d'aplicació el Decret
151/1998.

Tercer.- Determinar que a partir del moment en què sigui efectiu el
desplegament de la policia autonòmica, la Junta Local de Seguretat de Sant
Celoni es regirà per les normes que es contenen al Decret 151/1998, de 23
de juny, de les Juntes Locals de Seguretat.
Quart.- Habilitar el Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat d'aquest
acord.

9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
DINS EL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, QUADRIENNI
2000-2003.-

El Sr. Alcalde diu que la demanda de subvencions en el PUOSC 2000-2003
es fa per a les següents actuacions: remodelació de la plaça de la Vila,
rehabilitació de l’edifici de la Unió Batllorienca (3ª fase), urbanització de la
plaça de les Illes Belles (3ª fase) i  reforma i millora de l’enllumenat públic de
La Batllòria (en el programa específic per a nuclis agregats). Explica que de
subvencions se’n podrien demanar moltes, però hi ha un límit màxim marcat
per la normativa del Pla. Posteriorment, la Generalitat revisarà les sol·licituds
i acordarà les subvencions que s’atorguen, segons els criteris que estableix
el mateix Pla.
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Després d’aquesta intervenció i,

Vist l'expedient instruït per a aprovar la sol·licitud de participació de l’Ajuntament
de Sant Celoni al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, quadrienni 2000-
2003.

Atès que per Decret 74/2000, de 22 de febrer, publicat al DOGC número 3092
de 6 de març de 2000, s’ha convocat el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
per al quadrienni 2000-2003.

Atès que la formulació d’aquest Pla té per objecte la cooperació econòmica per
part de la Generalitat de Catalunya a les inversions en obres i serveis de
competència municipal, d’acord amb la programació sobre inversions que la
corporació local consideri prioritari executar els propers quatre anys.

Atès que les sol·licituds de participació al PUOSC 2000-2003 s’hauran de
presentar a les oficines del Consell Comarcal, com a màxim, fins al dia 8 de
maig d’enguany.

Atès que, vistes les necessitats del municipi, s'estima adient sol·licitar
subvenció en el marc del referit Pla per a les actuacions següents:

- Remodelació de la plaça de la Vila.
- Rehabilitació de l’edifici de la Unió Batllorienca (3ª fase)
- Urbanització de la plaça Illes Belles (3ª fase)
- Enllumenat de La Batllòria.

Atès que, d’acord amb allò establert a les bases de la convocatòria del PUOSC
2000-2003, cal complimentar el dossier de sol·licitud per a cada una de les
peticions que es presenten a la convocatòria, el qual dossier inclou:

1) Una fitxa de sol·licitud.
2) Un informe sobre l’interès públic i la quantia de la subvenció.
3) Un certificat de l’estat de tramitació del projecte.

A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple
municipal acorda:

Primer.- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Sant Celoni al Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, quadrienni 2000-2003, convocat per Decret
74/2000, de 22 de febrer, de la Generalitat de Catalunya.
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Segon.- Sol·licitar la inclusió al referit Pla de les següents actuacions
municipals, en l’ordre de prioritats que a continuació es relaciona, i per aquests
imports:

I.- Programa general

ORDRE ACTUACIÓ PRESSUPOST SUBVENCIÓ
SOL·LICITADA

1 Remodelació plaça de la Vila 90.642.000,- 38.750.000,-
2 Rehabilitació edifici Unió Batllorienca (3ª fase) 69.940.960,- 38.750.000,-
3 Urbanització plaça Illes Belles (3ª fase) 7.655.246,- 4.593.148,-

II.- Programa nuclis agregats

ORDRE ACTUACIÓ PRESSUPOST SUBVENCIÓ
SOL·LICITADA

4 Enllumenat de La Batllòria 15.232.491,- 6.500.000,-

Tercer.- Aprovar els dossiers amb tota la documentació necessària per a la
sol·licitud de subvenció per a les actuacions esmentades i, en especial,
l’informe sobre l’interès públic i la quantia de la subvenció que es demana.

Quart.- Trametre aquests dossiers de sol·licitud al Consell Comarcal del Vallès
Oriental, abans del dia 8 de maig d'enguany, d’acord amb allò establert a les
bases de la convocatòria del PUOSC 2000-2003.

10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ
PER UNA NOVA ESCOLA PÚBLICA D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
MANCOMUNADA, A SANT CELONI I SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA.-

Intervé el Sr. Alcalde per explicar que es tracta d’un protocol o acord entre
els Ajuntaments de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera per intentar
anar junts a l’hora de reclamar la necessitat d’augmentar l’oferta escolar als
dos municipis. La necessitat d’aquesta petició ve donada pel creixement que
s’està produint de Sant Celoni, pel creixement dels barris de Palautordera a
tocar amb Sant Celoni, i pel fet que l’única escola pública de Sant Celoni
queda a l’altra punta del municipi. S’han fet passos per part dels dos
Ajuntaments i el dia 12 de maig hi haurà una reunió a la Delegació Territorial
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d’Ensenyament per tractar del mapa escolar, aportar dades i parlar de la
possible ubicació sobre el terreny d’aquesta nova escola.

El Sr. Pascual felicita l’equip de govern per aquesta idea d’una escola
mancomunada, que li sembla fantàstica. Revisant el document de protocol
s’hi destaca l’increment del número d’habitatges, que comporta un increment
d’habitants. També, es diu que hi ha un predomini de l’escola privada
concertada enfront de la pública, que està saturada, i que, per tant, convé
una nova escola pública.

Es diu en el protocol que aquest predomini de la privada incideix
negativament en el municipi perquè el segon cicle d’educació infantil no és
concertat i representa un cost econòmic per les famílies.

El document no diu que l’escola pública ha d’estar a l’abast de tothom i s’ha
de convertir en un reflex de la societat, plural i variada. En canvi sí diu que a
la nostra escola pública hi van les bosses d’emigrants i aquelles classes més
marginals i amb escàs poder adquisitiu.

Això li sembla al Sr. Pascual una afirmació molt greu i demana que aquests
judicis de valor tan “progressistes” es treguin del protocol perquè li sembla
greu afirmar que l’escola publica actual no facilita la cohesió social. Voldria
que al text del protocol no hi figurés un judici tan sectari de l’escola pública i
que es digués que la necessitat de la nova escola no depèn només del
creixement actual dels barris d’aquesta zona, sinó que es ve reclamant de fa
temps perquè es vol una escola pública més propera a aquests barris.

La Sra. Martí respon que el protocol ha estat redactat per tècnics, sota la
seva supervisió, i no diu res que no sigui cert. La cohesió social consisteix en
la convivència de gent de molt diverses classes socials i això no és així a la
nostra escola pública. El document no és sinó un reflex d’una realitat que no
s’ha de voler amagar.

El Sr. Alcalde diu que, llegint amb atenció el document, no troba que la
redacció del text sigui tan greu. Es diu que en la situació de l’escola pública
actual “molt sovint” no es facilita la cohesió social, però no diu que sigui
sempre. Això vol dir que si no es canvia la dinàmica actual de l’escola
pública a Sant Celoni, pot arribar a produir-se aquesta manca de cohesió.

El Sr. Pascual: continua pensant que el text és insultant per a l’escola
pública.
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La Sra. Martí diu que si el Sr. Pascual hagués estat a les comissions de
matriculació hagués detectat aquesta situació. Quan s’ha dit que les escoles
concertades havien de reservar places per a nens d’educació especial o de
famílies emigrants o marginades, hi ha hagut molta oposició per part de les
escoles concertades. Aquesta és la realitat. Si alguns nens s’han pogut
integrar en aquestes escoles és perquè l’inspector ha ordenat que hi havia
d’haver dos nens d’educació especial o amb necessitats educatives
especials en cada línia. Això s’ha aconseguit en l’educació secundària, però
encara no en la primària.

Enguany, en les noves matriculacions de nens amb 3 anys, hi ha 15 nens
amb necessitats educatives especials i tots ells van a l’escola pública. Si no
defensés l’escola pública, diu la Sra. Martí, no en demanaria una segona. Si
apropem l’escola pública al ciutadà, molts optaran per aquest tipus d’escola
per la seva proximitat, afavorint així la cohesió social.

El Sr. Gómez fa un incís i demana que la Sra. Martí, com a regidora
d’Educació, mesuri més les paraules que diu en el Ple, pensant en la seva
emissió per la ràdio.

El Sr. Alsina no troba correcte l’actitud de la Sra. Martí de “passar la pilota”
als tècnics, quan diu que el document de protocol l’han elaborat ells.

La Sra. Martí respon que, en efecte, el document l’han redactat els tècnics,
però es el reflex de la realitat de Sant Celoni, que en aquest camp de
l’ensenyament, és un poble molt singular. Enlloc trobarem tres escoles
concertades per només una de pública.

Explica el Sr. Alsina que té uns amics que viuen a Palautordera i que en el
seu moment portaran els seus fills a l’escola pública, però que diuen que mai
portarien els seus fills a l’escola pública de Sant Celoni. Això li fa reflexionar
que les afirmacions que es diuen al protocol són certes, però no troba
adequat presentar el document a la Generalitat d’aquesta manera.

El Sr. Alcalde creu que el tema important és el fet de posar-se d’acord dos
municipis per demanar una escola pública. La resta és qüestió de matís o
d’interpretació. El que no es pot negar és la mentalitat de molta gent de Sant
Celoni al respecte de l’escola pública. La redacció del document avança el
perill que podria representar el fet que la situació actual de l’escola pública
s’anés agreujant, i això no es pot ignorar. S’ha de mirar d’evitar la manca de
cohesió social de dues maneres: a través de la creació d’una nova escola
pública i amb el repartiment dels nens amb necessitats educatives especials
entre totes les escoles del poble.
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Aclareix el Sr. Alsina que ell no està en contra de l’escola pública. El que
plantejava és el fet que una família de Santa Maria de Palautordera portarà
el seu fill a l’escola pública d’aquest poble i en canvi no el portaria a l’escola
pública de Sant Celoni. Això és així perquè a Palautordera només hi ha una
sola escola i és publica, i en canvi a Sant Celoni hi ha una escola pública i
tres de concertades. Aquestes raons es diuen clares i concises en el
protocol, malgrat que pensa que no hi haurien de constar escrites.

Diu la Sra. Martí que el Departament d’Ensenyament coneix bé i n’és
conscient de la situació escolar de Sant Celoni.

El Sr. Pascual no veu mala intenció en la redacció del protocol, però pensa
que la valoració és gratuïta i el text és ofensiu. Per això considera que s’ha
de treure. I el que més l’ofèn és que el comentari és molt quotidià i la gent el
troba normal. Creu que això és per desconeixement, perquè no considera
que sigui cert.

La Sra. Martí diu que, en la seva opinió, sí és cert i és un cavall de batalla
continu en les comissions de matriculació. A més, aquest punt pot ser
determinant perquè el Departament d’Ensenyament decideixi de fer una
segona escola al nostre municipi. En tot cas, proposa d’eliminar aquesta part
del text, malgrat que pensa que el que es diu és cert.

Concretant la proposta de la regidora, el Sr. Alcalde diu que es tractaria de
que la frase digués que “aquest fet provoca que els usuaris siguin
majoritàriament les famílies amb menys recursos”, i traient la part que diu
“determinant molt sovint un perfil socioeconòmic homogeni que no facilita la
cohesió social.” Així potser no sembla tan pejoratiu, encara que és veritat
que la majoria de les famílies de Sant Celoni que porten els seus fills a
l’escola pública són famílies amb menys recursos.

Opina el Sr. Alsina: que si no es treu aquesta frase, algú amb ganes de fer
demagògia podria fer molt mal.

El Sr. Alcalde assenyala que sovint la gent parla per desconeixement de la
situació. El que és clar és que els nens de l’escola pública que arriben a
l’Institut d’Ensenyament Secundari tenen el mateix comportament que els
nens que arriben de l’escola privada. Hi ha comportaments cívics i incívics
amb joves d’un lloc i de l’altre, però s’ha d’evitar que certes escoles es
converteixin en ”guetos”. Per tant, si a tothom sembla bé, proposa que es
faci la petita modificació proposada per no induir a errors d’interpretació
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El Sr. Segarra diu que tots estan d’acord en que és una qüestió de matís i
que si es canvia aquest paràgraf no té inconvenient en votar a favor del
document, perquè no cal oblidar que, per sobre de tot, el més important és
que es faci l’escola.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'un protocol de col·laboració per
una nova escola pública d'educació infantil i primària mancomunada a Sant
Celoni i Santa Maria de Palautordera.

Atès que els municipis de Sant Celoni i de Santa Maria de Palautordera es
situen entre els municipis de Catalunya amb un major creixement de
l'escolarització.

Atès que ambdós municipis han experimentat una ampliació forta de l'oferta
de nous habitatges, que atreu població procedent de la ciutat de Barcelona i
de la seva àrea metropolitana, fet que s'ha traduït en un fort creixement
demogràfic.

Atès que, segons les dades d'escolarització de Sant Celoni, l'oferta privada -
concertada està en una situació de clar domini per sobre de l'oferta pública,
pel que fa a primària i secundària obligatòria.

Atès que els alumnes que resideixen als barris del Baix Montseny i del Turó
de la Mare de Déu han d'utilitzar diàriament transport escolar per a accedir al
seu centre educatiu i que el mateix passa amb els barris del Temple i del
Virgili de Santa Maria de Palautordera.

Atès que, per això, els Ajuntaments dels dos municipis volen iniciar un
procés d'anàlisi conduent a garantir l'oferta de places escolars d'educació
infantil i primària, a fi d'aconseguir un creixement i una major qualitat de
l'ensenyament públic a la zona.

Atès que s'ha procedit a la redacció d'un protocol de col·laboració entre els
Ajuntaments de Sant Celoni i de Santa Maria de Palautordera amb l'objectiu
de demanar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
la construcció d'un nou centre d'ensenyament infantil i primari, mancomunat
entre els dos municipis.
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A proposta de la Comissió informativa d'Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per unanimitat, el
Ple municipal acorda:

Primer.- Aprovar el protocol de col·laboració entre els Ajuntaments de Sant
Celoni i de Santa Maria de Palautordera que té per objectiu demanar al
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la construcció
d'un nou centre d'ensenyament infantil i primari mancomunat entre els dos
municipis.

Segon.- Habilitar el Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat d'aquest
acord.

11.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DE LA
CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.-

El Sr. Secretari dóna compte al Ple municipal de la següent
correspondència rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la
Corporació se'n dóna per assabentada.

• Una notificació de l’Ajuntament de Granollers comunicant que el seu Ple
municipal, reunit el dia 21 de març de 2000, va aprovar una proposta
relativa a sol·licitar a la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya que negociï amb l’empresa concessionària
de l’autopista A-7, Acesa, l’alliberament del peatge de La Llagosta.

• Una carta del director de l’Institut d’Estadística de Catalunya agraint el
suport, la col·laboració i les facilitats donades per part del personal de
l’Ajuntament de Sant Celoni, als enquestadors i coordinadors encarregats
de la recollida de dades per a l’elaboració del Cens Agrari de 1999.

 
• Un comunicat del diputat president de l’Àrea de Cultura de la Diputació de

Barcelona informant que el sindicat CCOO ha engegat un procés d’anàlisi
de la situació laboral del personal tècnic auxiliar de les biblioteques
públiques de Catalunya, anàlisi que ajudarà a donar a aquest col·lectiu la
consideració adequada a les tasques i funcions que exerceix.

 
• Un escrit del president de la Diputació de Barcelona, Sr. Manuel Royes,

notificant la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Sant Celoni
d’import 400.000 pessetes destinada a “Activitats de sensibilització
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diverses” que tenen per objectiu crear consciència solidària a la
població del municipi respecte del tercer món.

12.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
ADOPTADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI.-

El Sr. Secretari dóna compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia durant
el mes d'abril de 2000, i la Corporació se'n dóna per assabentada.

Data Contingut de la resolució
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

010400 Concessió llicència d’obertura i funcionament d’una activitat.
030400 Concessió llicència municipal per legalització d’indústria.
030400 Deixar sense efecte un expedient.
030400 Autoritzar un canvi de titularitat.
030400 Aprovar contracte de compra-venda de Deute Públic.
030400 Declarar caducitat d’un expedient.
030400 Aprovació de despeses.
030400 Concedir drets funeraris.
030400 Aprovació de despeses.
040400 Autoritzar canvi de titularitat.
040400 Alta padró d’habitants.
040400 Alta padró d'habitants.
040400 Alta padró d'habitants.
040400 Aprovació de despeses.
040400 Aprovació de despeses.
050400 Concessió de llicència municipal.
050400 Concessió de llicència d’obres.
050400 Concessió de llicència d’obres.
050400 Alta padró d’habitants.
050400 Aprovació de factura.
050400 Aprovació de factura.
050400 Aprovació de factura.
050400 Aprovació de despesa.
060400 Concessió de llicència d’obres.
060400 Concessió de llicència d’entrada de vehicles.
060400 Concessió de llicència d’entrada de vehicles.
060400 Concessió de llicència ambiental.
060400 Concessió d’activitats classificades.
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060400 Concessió de llicència d’obres.
060400 Declara vehicle com a residu sòlid.
070400 Deixar sense efecte expedient.
070400 Concedir llicència ambiental.
070400 Concedir llicència municipal.
070400 Admetre el desestiment.
070400 Impedir activitats sol·licitades.
070400 Alta en el padró d’habitants.
070400 Aprovació de despesa.
070400 Baixa padró d’habitants.
070400 Retorn d’ingressos indeguts.
070400 Baixa padró d’habitants.
070400 Baixa padró d’habitants.
070400 Aprovar certificació d’obres.
070400 Contractació de personal.
070400 Contractació de personal.
070400 Alta padró d’habitants.
070400 Alta padró d’habitants.
070400 Prenent coneixement d’un informe d’intervenció.
070400 Aprovació d’un pressupost estimatiu.
070400 Atorgament d’una subvenció.
080400 Concessió de drets funeraris.
090400 Aprovació de despeses.
090400 Aprovació de despeses.
100400 Prendre coneixement de l’informe emès per l’Interventor.
100400 Prendre coneixement de l’informe emès per l’Interventor.
100400 Concessió de llicència d’obres.
100400 Emetent un informe.
100400 Concessió de llicència d’obres.
100400 Concessió de llicència d’obres.
100400 Alta padró d’habitants.
100400 Alta padró d’habitants.
100400 Baixa padró d’habitants.
100400 Aprovació de relació de liquidacions.
100400 Autorització de la reserva d’aparcament.
100400 Donar per conclosos expedients.
100400 Aprovació de concessió de subvencions.
100400 Aprovació de propostes.
110400 Concessió de llicència d’ocupació.
110400 Desestimació d’al·legacions.
110400 Desestimació de recurs de reposició
110400 Desestimació de recurs de reposició.
110400 Aixecament d’ordre de suspensió.
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110400 Alta padró d’habitants.
110400 Aprovació de factura.
110400 Aprovació de factura.
110400 Aprovació de factures.
110400 Arxivar expedient sancionador.
110400 Arxivar expedient sancionador.
110400 Arxivar expedient sancionador.
110400 Arxivar expedient sancionador.
110400 Arxivar expedient sancionador.
110400 Arxivar expedient sancionador.
110400 Arxivar expedient sancionador.
110400 Imposició de sanció.
110400 Imposició de sanció.
110400 Arxivar expedient sancionador.
110400 Imposició de sanció.
110400 Arxivar expedient sancionador.
110400 Imposició de sanció.
110400 Arxivar expedient sancionador.
110400 Denegació de petició.
110400 Concessió de drets funeraris.
110400 Concessió de drets funeraris.
120400 Concessió de llicència d’obres.
120400 Contractació de personal.
120400 Aprovació de factura.
120400 Obertura d’expedient sancionador.
120400 Obertura d’expedient sancionador.
120400 Obertura d’expedient sancionador.
120400 Delegació de funcions.
130400 Canvi de titularitat de llicència.
130400 Canvi d’expedient de documentació obrant.
130400 Emetent un informe.
130400 Alta de padró d’habitants.
130400 Atorgament de beques.
130400 Concessió de bestretes.
130400 Alta de padró d’habitants.
130400 Aprovació de despeses.
130400 Aprovació de factura.
130400 Consideració de desestiment.
130400 Imposició de sanció.
130400 Donar de baixa liquidació.
140400 Arxivar expedient.
140400 Atorgar canvi de titularitat.
140400 Atorgar canvi de titularitat.



52
140400 Concessió de llicència d’obres.
140400 Concessió de llicència d’obres.
140400 Concessió de llicència d’obres.
140400 Concessió de llicència d’obres.
140400 Aprovació de modificacions.
140400 Baixa padró d’habitants.
140400 Aprovació de despesa.
140400 Aprovació de relació de despeses.
170400 Concessió de llicència municipal.
170400 Concessió de llicència d’entrada de vehicles.
170400 Concessió de llicència d’entrada de vehicles.
170400 Concessió de llicència d’obres.
170400 Concessió de llicència d’obres.
170400 Concessió de llicència d’obres.
170400 Alta padró d’habitants.
170400 Baixa padró d’habitants.
170400 Alta padró d’habitants.
170400 Aprovació de liquidació corresponent.
170400 Aprovació de liquidació corresponent.
170400 Liquidació de contribucions especials.
170400 Concessió de la informació sol·licitada.
170400 Ordenant el compliment d’una normativa.
170400 Aprovació de la liquidació corresponent.
170400 Arxivar l’expedient instruït.
180400 Acceptació de cessió gratuïta de finca.
180400 Aprovació de contracte de compra-venda.
180400 Atorgament de canvi de titularitat.
180400 Aixecament de l’ordre de suspensió.
180400 Deixar sense efecte la llicència d’obres.
180400 Alta padró d’habitants.
180400 Baixa padró d’habitants.
180400 Baixa padró d’habitants.
180400 Aprovació de despesa.
180400 Aprovació de Plec de clàusules administratives.
180400 Alta padró d’habitants.
180400 Aprovació de despesa.
180400 Aprovació de despesa.
190400 Acceptació de desestiment.
190400 Concessió de llicència d’obres.
190400 Concessió de llicència d’obres.
190400 Concessió de llicència d’obres.
190400 Concessió de llicència d’obres.
190400 Concessió de llicència d’obres.
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190400 Concessió de llicència d’obres.
190400 Aixecament de l’ordre de suspensió.
190400 Concessió de llicència d’obres.
190400 Alta padró d’habitants.
190400 Alta padró d'habitants.
190400 Donar conformitat a nous horaris.
190400 Aprovació de despesa.
190400 Concessió d’autorització.
200400 Devolució d’autoliquidació.
200400 Estimació de recurs de reposició.
200400 Concessió de llicència d’obres.
200400 Concessió llicència municipal per instal·lació d’aparcament.
200400 Alta padró d’habitants.
200400 Imposició de sanció.
200400 Arxivar l’expedient sancionador.
200400 Arxivar l’expedient sancionador.
200400 Arxivar l’expedient sancionador.
200400 Arxivar l’expedient sancionador.
200400 Arxivar l’expedient sancionador.
200400 Arxivar l’expedient sancionador.
250400 Canvi de nom d’una activitat.
250400 Canvi de nom d’una activitat.
250400 Canvi de nom d’una activitat.
250400 Concessió de llicència d’obres.
250400 Concessió de llicència d'obres.
250400 Concessió de llicència d’obres.
250400 Concessió de llicència d’obres
250400 Donar de baixa resolució d’alcaldia.
250400 Donar de baixa resolució d’alcaldia.
250400 Concessió de gratificacions a diferent personal.
250400 Concessió de complement de productivitat al personal.
250400 Donar de baixa rebuts.
250400 Atorgar subvencions.
250400 Aprovació de concessió de subvencions.
250400 Nomenament del comitè de selecció de personal.
260400 Concessió d’una llicència municipal d’obertura.
260400 Atorgar canvi de titularitat.
260400 Concessió de llicència d’obres.
260400 Canvi de nom d’una activitat.
260400 Canvi de nom d’una activitat.
260400 Canvi de nom d’una activitat.
260400 Canvi de nom d’una activitat.
260400 Canvi de nom d’una activitat.
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260400 Canvi de titularitat d’activitat.
260400 Concedir llicència d’obres.
260400 Contractació de serveis.
260400 Aprovació de projectes d’obres i serveis.
260400 Aprovació de factura.
260400 Declara vehicle com a residu sòlid.
260400 Aprovació de relació de liquidacions.
270400 Concessió de llicència d’activitats classificades.
270400 Alta padró d’habitants.
270400 Aprovació de despesa.
270400 Baixa padró d’habitants.
270400 Baixa padró d’habitants.
270400 Aprovar un canvi de nom.
280400 Arxivar expedient.
280400 Concessió de llicència d’obres.
280400 Concessió de llicència d’obres.
280400 Concessió de llicència d’obres.
280400 Concessió de llicència d’obres.
280400 Concessió de llicència d’obres.
280400 Concessió de llicència d’obres.
280400 Concessió de llicència d’obres.
280400 Concessió de llicència d’obres.
280400 Baixa padró d’habitants.
280400 Concessió de bestreta.
280400 Desestimar recurs de reposició.
280400 Aprovació de despeses.
300400 Canvis de domicili.

Total:            227 resolucions

13.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE L'ALCALDIA DES
DEL DARRER PLE ORDINARI.-

Vist l'expedient instruït per a donar compte de la contractació urgent de diferent
personal feta durant el mes d'abril de 2000.

Atès que durant el mes d'abril de 2000 s'ha procedit a les contractacions
següents: de tres persones per a realitzar tasques d'informació al parc
Montnegre Corredor, d'una persona per a tasques de vigilant d'incendis del
parc Montnegre Corredor durant la temporada primavera - estiu de 2000 en
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substitució de la treballadora Ana M. Calderón Aparicio, en situació d'IT, i
d'una persona per a realitzar l'actualització d'expedients extraordinaris
d'activitats.

Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència ha procedit 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 informa al Ple de la contractació temporal del següent personal, i la
Corporació se'n dóna per assabentada:

Abril de 2000

Concepció Teixidó Oliva Informadora
Eloina Martínez Aso Informadora
Purificación Molina González Informadora
Montserrat Julià Carulla Vigilant d'incendis
Jordi Vila Esteva Enginyer tècnic

Intervé el Sr. Alcalde i diu que, abans de passar als precs i preguntes, cal
tractar algunes mocions que s’han presentat. Per tant, convida els grups
municipals a explicar el perquè d’haver-les presentat, per passar després a
votar la seva urgència.

El Sr. Pascual diu que va entrar dues mocions en nom del grup municipal
d’IC-V: una moció d’adhesió a la campanya de la Xarxa Ciutadana per a
l’abolició del deute extern i una moció per celebrar el dia sense cotxes el
proper 22 de setembre d’enguany. La seva intenció, però, no es tractar-les
d’urgència sinó intentar consensuar-les amb la resta dels grups polítics.

Diu el Sr. Alcalde que per part de l’àrea de Benestar Social també s’ha
redactat una moció referida al deute extern, amb dades concretes referides a
Sant Celoni. Coincideix amb el Sr. Pascual en què seria bo consensuar les
dues mocions de cara a un proper Ple.

Respecte del tema de la campanya per una ciutat sense cotxes, pensa que
caldria parlar-ne en la propera reunió del Consell municipal de Medi Ambient,
reunió que ja està convocada, perquè com a regidor de l’àrea de Medi
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Ambient el Sr. Alcalde creu que cal anar concienciant a la gent de reduir
l’ús dels cotxes.

El Sr. Alsina diu que el grup municipal d’ERC demana que es voti una moció
d’urgència referida a la desfilada militar a Barcelona prevista per al proper 27
de maig, perquè si es deixa la moció per al proper Ple ordinari ja seria massa
tard en el temps.

El Sr. Alcalde diu que hi ha també una altra moció presentada d’urgència que
es refereix a l’adhesió de l’Ajuntament a la campanya “Un minut de vergonya
pels refugiats del Sàhara Occidental” organitzada per Pallassos sense
frontera.

Es procedeix a tractar la primera de les mocions presentades:

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA CONTRA LA DESFILADA DE LES TROPES DE L'EXERCIT
ESPANYOL A BARCELONA EN LA COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LES
FORCES ARMADES.-

El Sr. Alsina explica que la urgència d’aquesta moció queda clara perquè es
refereix a un acte d’un dia en concret (el 27 de maig d’enguany) i deixar-la
per al proper Ple ordinari seria arribar massa tard. Vist el tarannà de l’equip
de govern actual, pacifista, antimilitarista i solidari amb altres pobles, creu
que la moció que es presenta tindrà el seu suport i podrà tirar endavant.

Es procedeix per part del Sr. Alsina a llegir els acords de la moció que es
proposa aprovar.

En finalitzar la lectura el Sr. Alcalde aclareix que el Govern Civil ja no
existeix, perquè ha estat substituït per la Delegació del Govern a Barcelona.

Intervé el Sr. Gómez per dir que no es tracta de la desfilada d’un exercit
invasor. Tots estem satisfets de les forces armades espanyoles quan
acudeixen a socórrer la gent d’un país que pateix una guerra o que ha sofert
un terratrèmol. Portem molts anys sense guerres a Espanya, les coses han
canviat molt i avui la funció dels exercits té un caire més humanitari.

El Sr. Alsina reconeix que això és cert, però desfilar amb armes vol dir que
les tenim aquí i que es poden fer servir el dia que es vulgui.
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El Sr. Pascual reconeix la urgència d’aquesta moció i de la presentada pel
grup municipal del PSC, però no votarà afirmativament ni a una ni a l’altra
per la falta de deferència de no passar-ne prèviament una còpia a la resta
dels grups municipals perquè les puguin llegir amb atenció.

Intervé el Sr. Arenas per dir que està molt content dels adjectius que el Sr.
Alsina ha donat a l’equip de govern en la presentació de la seva moció, i diu
que en el grup del PSC cadascú votarà el que cregui convenient.

Després d’aquestes intervencions es procedeix a votar la urgència de la
moció, la qual resulta aprovada per unanimitat de tots els assistents.

A continuació es passa a tractar el contingut de la moció, que diu:

Any rere any cada 27 de maig l'exèrcit espanyol celebra el dia de les forces
armades amb una desfilada militar davant les autoritats de l'estat i cap
d'estat. Tradicionalment aquesta desfilada té lloc a Madrid, enguany, però,
s'ha decidit que aquesta commemoració es faci al Passeig de Colom de
Barcelona amb la justificació que cal descentralitzar aquest esdeveniment.

Des de la societat civil catalana, aquest fet es percep com un acte oposat al
tarannà pacifista i de rebuig a les armes que tenen a Catalunya i els seus
habitants. Paral·lelament l'Assemblea General de les Nacions Unides ha
proclamat l'any 2000 Any Internacional de la Cultura de la Pau i ha redactat
un manifest per aquest motiu - Manifest 2000 -, campanya que pretén
sensibilitzar sobre l'actual moment de rebrot de molts conflictes amb la
voluntat de transformar la cultura de la guerra i la violència en la cultura de la
pau i no violència.

Atès doncs, que s'han aixecat moltes veus individuals però també
col·lectives en contra d'aquesta desfilada militar a Barcelona per considerar-
ho un acte extemporani i d'exaltació dels símbols militaristes, des del nostre
ajuntament volem manifestar la nostra enèrgica protesta davant d'aquest
esdeveniment.

Per això, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, per vuit vots a favor de les senyores Martí i Gener i dels senyors
Arenas, Pujol, Figueras, Giol, Alsina i Segarra, amb tres vots en contra dels
senyors Garcia, Vega i Gómez i amb les cinc abstencions dels senyors
Castaño, Capote, Checa, Ruiz i Pascual, el Ple municipal acorda:

Primer.- Manifestar el nostre rebuig davant la possibilitat que es celebri
aquesta desfilada militar a Barcelona el proper 27 de maig.
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Segon.- Donar suport a les iniciatives conjuntes i pacífiques que es
manifesten en contra de la desfilada militar.

Tercer.- Adherir-nos a la campanya que han endegat les Nacions Unides,
adherint-nos al Manifest 2000 deixant, doncs, palès el caràcter no
bel·ligerant i en favor de la pau del nostre poble.

Quart.- Manifestar el nostre desacord en el paper que atorga la Constitució
espanyola a l'exèrcit de defensor de la integritat de l'estat espanyol.

Cinquè.- Fer extensible aquest acord a l'Ajuntament de Barcelona, al govern
Civil de Barcelona, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA PER A L’ADHESIÓ A LA CAMPANYA “UN MINUT DE
VERGONYA PELS REFUGIATS DEL SÀHARA OCCIDENTAL”.

La urgència de la moció ve donada perquè aquesta campanya ja es va
iniciar el dimarts passat. Els seus promotors han sigut “Pallassos sense
fronteres”, que han passat una setmana als camps de refugiats ubicats a
Argèlia, i recolzen la campanya diferents Ajuntaments.

Quan semblava que el mes de juliol d’enguany es faria el referèndum per a
l’autodeterminació del poble saharaui, ara s’ha ajornat i no se sap si
s’arribarà a fer. Es parla de que si es fes no seria abans de dos o tres anys,
perquè el Marroc ha presentat milers de recursos i d’al·legacions contra el
cens que van fer les Nacions Unides.

Aquesta proposta de “Pallassos sense fronteres” intenta activar que es parli
del tema als mitjans de comunicació. El 14 de maig hi ha una reunió a
Londres, a la que són convidats representants del Marroc, d’Argèlia, del front
Polisari i Mauritània, que són els estats implicats en el procés de
descolonització del Sàhara Occidental per part d’Espanya.

No s’ha pogut presentar abans la moció perquè justament ahir va haver-hi
una reunió de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el
Poble Saharaui, on es va discutir aquest tema i s’ha proposat que la
campanya duri fins al dia 6 de juny.
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En definitiva, continua el Sr. Alcalde, és un problema latent i si a vegades
no es fan aquest tipus d’actuacions queda silenciat per part de la premsa,
perquè és una problemàtica d’un poble del que no se’n parla.

No fa massa dies que el Parlament Europeu, per unanimitat, va aprovar una
resolució manifestant la seva preocupació pel fet que s’està posposant la
qüestió del referèndum i demanant que, com a mínim, les persones
refugiades puguin disposar de les mínimes condicions de vida
imprescindibles.

Es procedeix per part del Sr. Alcalde a llegir els acords de la moció que es
proposa aprovar.

El Sr. Pascual diu que agrairia que de qualsevol moció que es portés al Ple
municipal se’n passés còpia a la resta dels grups polítics.

El Sr. Alcalde diu que la moció ja era avui a la carpeta de les mocions. De
tota manera, s’intentarà que si hi ha temps es pugui distribuir a la resta dels
grups còpies de les mocions que es presenten, encara que sigui en el mateix
dia del Ple.

Després d’aquestes intervencions es procedeix a votar la urgència de la
moció, la qual resulta aprovada per unanimitat de tots els assistents.

A continuació es passa a tractar el contingut de la moció, que diu:

Atesa la situació d’estancament del procés de pau del Sàhara Occidental,
que comporta que el poble sahrauí visqui a l’exili fa més de 25 anys.

Atesa la proposta de Pallassos sense Fronteres de convocar la societat civil
a expressar la seva vergonya per la situació en que es troben els homes i les
dones del Sàhara Occidental, cada dimarts a les 8 del vespre a partir del dia
9 de maig i fins el dia 6 de juny, fent un minut de silenci davant l’Ajuntament,
tot tapant-se els ulls per expressar el sentiment de vergonya.

Atès que la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble
Sahrauí, en la reunió de la comissió permanent -de la qual Sant Celoni en
forma part- celebrada el dia 4 de maig d’enguany, va acordar adherir-se a
l’esmenada campanya.

A proposta del regidor de Benestar Social, per unanimitat, el Ple municipal
acorda:
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Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a l’esmentada
campanya.

Segon.- Fer-ne la difusió necessària per tal que tots els veïns i veïnes dels
municipi en tinguin coneixement.

14.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Pascual demana uns aclariments al respecte de les
contractacions de les següents persones, perquè li semblava que se
superposaven: Josep Bassols Sala, Bonifacio Márquez de la Torre, Luis
Pérez Vargas, Francisco Ramírez Merino i Marta Arbizu Sánchez.

El Sr. Capote respon que els tres primers (Josep Bassols Sala, Bonifacio
Márquez de la Torre i Luis Pérez Vargas) van ser contractats per
l’Ajuntament el dia 1 de juliol de 1999 fins al dia 28 d’agost, i després van
continuar treballant a través d’un Pla d’Ocupació. Es tractava de persones
desocupades de més de 45 anys, pels que l’Ajuntament va defensar la seva
inclusió en aquest Pla. Així, l’Ajuntament es va fer càrrec del seu lloc de
treball durant 1 mes i mig abans de les vacances i després el Pla d’Ocupació
es va fer càrrec de la resta dels mesos que se’ls va contractar. Des de
l’Ajuntament es fa un seguiment d’aquests casos i aquesta és una de les
raons per les que se’ns concedeixen molts Plans d’ocupació.

Pel que fa a Francisco Ramírez Merino, aquesta persona va formar part de
l’Escola Taller que va rehabilitar l’edifici de La Tèrmica i cada vegada que hi
ha alguna feina a fer es prioritza contractar aquelles persones que ja es
coneixen i que s’han format gràcies a l’Ajuntament.

El Sr. Arenas explica el cas de Marta Arbizu Sánchez. Diu que quan es van
fer les seleccions del personal per la biblioteca es van presentar més de cent
persones. Un equip tècnic va fer la tria del personal a contractar i la Marta
Arbizu va ser la persona més ben situada que no va entrar dins dels
seleccionats. Paral·lelament la Diputació era l’encarregada de triar la
persona que havia de dur la direcció de la biblioteca. Però aquesta selecció
va quedar deserta i la primera persona que havia quedat en la selecció feta
per l’Ajuntament va passar a ocupar el càrrec directora i per tant la Marta
Arbizu va entrar a ocupar també un lloc de treball.

El Sr. Pascual formula el següent prec:
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Sol·licita una reunió dels grups municipals per a debatre la proposta
d’ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament
d’instal·lacions de radiocomunicació, eleborada per LOCALRET.

Diu el Sr. Alcalde que ja està previst que en la propera reunió que s’ha
convocat del Consell Municipal de Medi Ambient es parli de tres ordenances:
aquesta, la de sorolls i la de residus de la construcció. Ara el tema s’està
estudiant per part de l’àrea de Medi Ambient.

A continuació el Sr. Alsina procedeix a llegir les preguntes presentades per
escrit pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

1) Com estan les negociacions amb Barcelona Regional pel tema TGV,
per què no es va convidar a l'oposició a assistir a la reunió quan és un
tema d'interès general i que és imprescindible el consens de tots els
grups polítics ?

Respon el Sr. Alcalde que Barcelona Regional està reestudiant el tema del
traçat que van dibuixar per encàrrec del Consell Comarcal. Hi ha un
compromís per part dels municipis implicats d’enviar a aquesta empresa, via
Ajuntament de Sant Celoni, tot un seguit d’informació de serveis i de
planificació urbanística de la que encara no disposen.

No es va convidar l’oposició perquè la convocatòria d’aquesta reunió es va
fer a través del Consell Comarcal i es convocava només els equips de
govern. Comparteix la idea que és un tema d’interès general i que és
imprescindible el consens de tots els grups polítics. Quan s’hagi madurat tota
la informació es podrà formular una proposta conjunta de tots els grups
municipals davant del Ministeri de Foment.

Diu el Sr. Alsina que el Consell Comarcal va presentar un projecte al
Ministeri que resulta bastant dolent per Sant Celoni. Han passat més de dos
mesos, s’està amb negociacions, però el Ministeri de Foment té a les seves
mans un projecte amb un traçat que per la nostra vila no és tan bo com es
voldria. Pensa que s’hauria de fer ja alguna cosa al respecte, perquè el
temps va passant.

Respon el Sr. Alcalde que està previst enviar a Barcelona Regional tota la
documentació per part dels Ajuntaments perquè es pugui replantejar el traçat
del tren. L’Ajuntament de Sant Celoni va fer unes al·legacions i aquestes són
les que valen. Tenen més validesa aquestes, que les que hagi pogut
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presentar el Consell Comarcal perquè no han estat aprovades pels
Ajuntaments. Quan se sàpiga qui és l’interlocutor del Ministeri de Foment, es
vol demanar també una entrevista amb ell a través del Consell Comarcal.

2) Com tenim els contactes amb el col·legi "Montserrat Montero" de
Granollers per els nostres disminuïts ?

El Sr. Vega explica que el centre té tres línies d’activitats: l’escola, els tallers
o centres ocupacionals i el centre de dia (amb alumnes molt afectats
incapaços de desenvolupar cap activitat). En aquest moment l’únic problema
existent és l’accés al centre de dia ja que està complet. No obstant, estan
fent gestions amb la Generalitat per a ampliar places o fer un altre centre.
Per al proper curs 2000-2001 no hi ha cap persona de Sant Celoni que
s’hagi d’incorporar al centre de dia. Al taller sí que hi ha places i no hi ha cap
problema d’incorporació.

Diu el Sr. Segarra que la pregunta es va fer perquè se’ls havia informat en el
taller (que representa la continuïtat de l’escola) no hi havia places i això
comportava l’angoixa d’algunes famílies pel futur dels seus fills al centre.

Diu el Sr. Vega que precisament la informació facilitada pel mateix centre
“Montserrat Montero” és al revés.

3) En quin estat es troben les negociacions amb els taxistes, per
consensuar-ne un nou reglament ?

El Sr. Capote contesta que no pot dir res de diferent del que ja va explicar
ara fa quinze dies. Només que s’ha fet un calendari de les guàrdies perquè
el servei funcioni adequadament.

Diu el Sr. Alsina que en el darrer Ple es va dir que hi havia convocada una
reunió per al cap de quinze dies. Han passat 21 dies des del darrer Ple i
volen saber com va anar la reunió amb els taxistes. Els interessa fer un
seguiment del tema i per això formulen la pregunta.

Diu el Sr. Capote que quan s’arribi a un consens sobre el Reglament del
servei ja es dirà. Es va quedar que hi havia un termini de tres mesos per
poder portar a aprovació el Reglament. Fins que no passin aquests mesos,
de moment tot són negociacions.

4) Com estan els contactes amb les administracions competents per
arreglar el pont d'entrada a Sant Celoni ?
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Respon el Sr. Garcia que està igual que fa 21 dies.

Diu el Sr. Alsina que, aleshores, en 21 dies no s’ha avançat res en aquest
tema.

5) Per què no s'han tret els pals de transport d'energia elèctrica dels
carrers Pla de Palau, quan aquests ja estan enquitranats amb la capa
de rodadura ?

Explica el Sr. Garcia que si es treuen els pals, les cases del Sot de les
Granotes es queden sense energia elèctrica . Per això es va decidir asfaltar
primer i treure’ls quan estiguin fetes les connexions de la xarxa soterrada.

En acabar la última de les seves preguntes, el Sr. Alsina recorda al Sr.
Capote que es va comprometre a donar per escrit la resposta a una pregunta
formulada en el Ple anterior i referida al personal contractat  per l’Ajuntament
els anys 1999 i 2000.

A continuació el Sr. Alsina formula dos precs a l’equip de govern:

1) S'hauria de posar il·luminació en el pont d'entrada al poble pel carrer
Doctor Trueta.

2) I fer les voreres del pont d'entrada al poble pel carrer Doctor Trueta
més altes, amb baranes per tal d'evitar accidents dels vianants.

El Sr. Garcia comenta al Sr. Alsina que es miri el projecte del pont.

Seguidament el Sr. Gómez formula a la Sra. Martí la següent pregunta:

Sabem que les seves ocupacions professionals fora de Sant Celoni li
absorbeixen molt de temps. Ens podria dir sí continua amb la dedicació
del 25 % a l’Ajuntament de Sant Celoni ?

Respon la Sra. Martí que sí.

El Sr. Gómez pregunta també al Sr. Checa:
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En la sessió del ple d’aquesta Corporació municipal del passat 29 de
juliol de 1999 es van aprovar les assignacions econòmiques per als
regidors de l’equip de govern. Ens podria dir quina dedicació té vostè a
l’Ajuntament ?

Diu el Sr. Checa que no ho ha calculat, però estima que la seva dedicació
està entre un 30 i un 20 %  aproximadament.

Indica el Sr. Capote que el Sr. Checa no té un contracte laboral com altres
regidors, sinó que es comptabilitzen les seves hores de dedicació

El Sr. Gómez formula al Sr. Alcalde el següent prec:

En la sentència de 24 de setembre de 1999 de la Secció 3ª de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
s’anul·la la Resolució de l’Alcaldia de 20 de gener de 1997, que denegava la
llicència d’activitats d’una gasolinera (unitat de subministraments de
carburants i serveis complementaris) al carrer Joan Maragall número 3 de
Sant Celoni, s’anul·la un acord de la Comissió de Govern de 21 de gener de
1997, pel que es denegava la llicència d’obres per la construcció de la
gasolinera i es condemna a l’Ajuntament de Sant Celoni a indemnitzar a
l’empresa en les majors despeses i rendiments d’una activitat com la
sol·licitada, tenint en compte el temps que podia haver estat en funcionament
si s’haguessin atorgat les llicències en el seu moment.

Atès que en matèria de llicències, l’Ajuntament no pot atorgar i denegar
lliurement el permís.

Atès que en aquesta matèria i en totes les accions de govern, s’ha d’aplicar
sempre inexcusablement la llei i les normes legals vigents.

Atès que l’actuació arbitrària de l’equip de govern podria ocasionar un greu
perjudici econòmic al municipi.

Atès que el Sr. Alcalde disposa dels suficients mitjans jurídics per
assabentar-se de les lleis i té l’obligació i el deure d’aplicar-les.

Per tot això exposat, es presenta el següent prec i es demana:

1) Que totes les despeses que es deriven d’aquesta sentència se’n faci
càrrec personalment el Sr. Alcalde, per considerar que la seva obligació
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és la de respectar la llei i no causar perjudicis econòmics a
l’Administració Local per la seva actuació irresponsable i negligent.

2) Tanmateix, se li adverteix que, de no fer-ho, aquest grup municipal
es reserva el dret d’iniciar les accions legals oportunes per evitar el
greu perjudici econòmic a l’Ajuntament.

El Sr. Alcalde indica que és un prec, com d’altres.

El Sr. Figueras formula tres preguntes.

1) En quina fase està el Pla d’actuació municipal ?
2)  I el local per a l’oposició ?
3) En relació a uns incidents que es van produir al Safareig farà unes
tres setmanes, consistents en trencament de portes, s’ha pres alguna
mesura ?

Demana el Sr. Alcalde que constin en l’acta les preguntes i que ja es
contestaran per escrit en el proper Ple ordinari per tal de donar una millor
resposta.

El Sr. Arenas indica que de tota manera voldria dir, pel que fa al Pla
d’Actuació municipal, que avui s’ha aprovat definitivament el pressupost de la
Corporació i s’està a l’espera de saber les subvencions que es concediran a
l’Ajuntament per al proper quadrienni. Els grans trets estan marcats però el
Pla no està acabat i s’hi està treballant, preveient-se que es pugui donar per
fet abans de l’estiu.

Diu el Sr. Pascual que els veïns de Derivados Forestales SA tenien
instal·lats uns mesuradors de contaminants i ara se’ls hi han retirat.
Pregunta si ja tenim dades dels resultats.

Respon el Sr. Castaño que en aquests moments no es disposa encara de
les dades dels resultats.

El Sr. Capote intervé per preguntar si dels veïns de Les Borrelles no en
parla ningú, quan tots els grups municipals afirmen que els veïns són
els primers.

El Sr. Alcalde diu que les responsabilitats de govern comporten per al qui
governa haver d’assumir sentències com la que es referia el Sr. Gómez.
Quan es va denegar la llicència de la benzinera es va argumentar tot un
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seguit de motivacions per a aquesta denegació. De tota manera, hi ha una
assegurança per a aquest tipus d’indemnitzacions, però governar comporta
assumir riscos i responsabilitats. En la seva opinió, els veïns de Les
Borrelles tenen tota la raó en les seves argumentacions, però aquesta
Alcaldia assumeix i ha assumit sempre allò que els tribunals dicten.

Pregunta el Sr. Ruiz què hi ha del pla del sector d’Uquifa.

Diu el Sr. Alcalde que s’han fet i es fan moltes reunions amb els diversos
grups operatius, entitats i associacions implicats. S’havia parlat d’instal·lar
unes sirenes al municipi, cosa que es farà properament, i caldrà donar
instruccions a tota la població per a actuar correctament en cas
d’emergència.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió a les
0:45 hores del dia 6 de maig de 2000, i s'estén la present acta de la que jo,
el Secretari, en dono fe.

L’Alcalde     El Secretari


