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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 14 DE JUNY DE 2000.

Sant Celoni, catorze de juny de dos mil.
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:15 hores,
en primera convocatòria i sota la presidència del Sr. 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, Raul
Casado Jiménez, 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.
Abans de començar la sessió del Ple, el Sr. alcalde ofereix la paraula al
públic assistent per si algú vol comentar alguna qüestió relacionada amb
l’ordre del dia d’avui.
Pren la paraula una persona del públic que, en primer lloc, agraeix que se li
doni l’oportunitat d’expressar-se. Diu que la qüestió que vol comentar no està
relacionada amb cap punt de l’ordre del dia, sinó que vol donar a conèixer
una conferència que es farà properament a Sant Celoni, sobre la Llei de
protecció de dades amb caràcter personal.
Explica que aquesta és una llei de gran importància que arranca de l’any
1992, malgrat que no és fins a aquests moments quan s’ha aprovat el
reglament que la regula. Donat que afecta totes les empreses i organismes
públics, considera que seria bo que hi assistís algú de l’Ajuntament perquè
cal legalitzar i legitimar totes les qüestions relacionades amb els fitxers de
dades personals. A més, explica, les sancions per fitxers no declarats poden
arribar a ser molt elevades.
Finalment, la persona que està en ús de la paraula reparteix la convocatòria
de la conferència i diversa informació relacionada, i convida el Sr. Castaño i
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tothom de la corporació que ho desitgi, a assistir a aquest acte que tindrà
lloc el dia 27 de juny d’enguany a les 8:30 hores, a la sala d’actes de la
Caixa de Manlleu.
Finalitzada aquesta intervenció, es procedeix a tractar els punts continguts a
l’ordre del dia.
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.
Intervé el Sr. Figueras per dir que a l’acta del Ple anterior consta que el grup
municipal de CiU va formular una pregunta sobre el “pla del sector d’Uquifa”,
quan en realitat es preguntava pel Pla Sector de tot el municipi.
Indica el Sr. Alcalde que es canviarà la formulació de la pregunta sense cap
problema. Succeeix que a vegades es parla d’una manera i s’escriu d’una
altra.
Amb aquesta rectificació, i en no formular-se cap altra observació, l’acta
queda aprovada per unanimitat de tots els assistents.
2.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LES BASES REGULADORES
DEL CONCURS D'IDEES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC
DE NOVES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.El Sr. Segarra vol una clarificació sobre el concurs i pregunta si els premis
que figuren a les bases estan inclosos en la partida de 14 milions de
pessetes dels pressupostos de l’any 2000 per a la redacció d’aquest
projecte.
Respon el Sr. Alcalde que sí, que la partida inclou la redacció del projecte
tècnic i també els dos premis (400.000 pessetes per al guanyador i 100.000
pessetes per al que resulti en segon lloc).
El Sr. Pascual pregunta si la composició d’aquestes instal·lacions esportives
formades per pavelló triple, piscina coberta i sala polivalent, així com les
prescripcions tècniques, han sortit d’algun estudi de la Diputació.
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Informa el Sr. Casado que la Generalitat de Catalunya, a través d’un estudi
que ha elaborat, diu que a Sant Celoni per les seves característiques i pel
seu nombre d’habitants, li correspon tenir aquestes tres instal·lacions
esportives. Pel que fa a les prescripcions tècniques, aquestes han sortit de
contactes amb la Diputació de Barcelona.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que des de l'àrea d'Esports ha estat empresa una tasca d'anàlisi i
planificació de l'esport municipal de Sant Celoni que ha seguit, en resum, les
següents etapes:
• Estudi i inventari de les instal·lacions esportives amb què compta el
municipi, amb expressió del seu estat de conservació i adaptació a les
condicions d'ús actuals.
• Estudi del personal que actualment presta els seus serveis a l'àrea
d'Esports i la seva adequació al servei que s'ofereix al públic.
• Nivell d'ús de les instal·lacions esportives municipals
Atès que d'aquestes dades s'ha elaborat un Pla estratègic de treball de
l'àrea, pels exercicis 2000 a 2003, per al foment de l'esport dins el municipi
que, posat en relació amb les instal·lacions esportives actuals, ha donat com
a resultat un càlcul de necessitats de la població de Sant Celoni que cal
atendre.
Atès que la resposta a la demanda potencial de serveis esportius que es
generarà en un futur proper al municipi passa per disposar dels
corresponents equipaments esportius, fet assolible a través de la
remodelació dels equipaments esportius actuals i la construcció de nous
equipaments.
Atès que per part de l'àrea Esports es considera que els equipaments
esportius de nova construcció necessaris al municipi de Sant Celoni són els
següents:
• Un pavelló triple - PAV-3
• Una piscina coberta - PCO-3
• Una sala polivalent
Atès que ja es disposa dels terrenys on és previst situar els nous
equipaments esportius, amb la qualificació urbanística adequada.
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Atès que properament per part de la Generalitat de Catalunya serà convocat
concurs per a l'atorgament de subvencions adreçades a la construcció
d'equipaments esportius, i és necessari comptar amb un projecte tècnic que
defineixi els nous equipaments esportius, als dobles efectes de poder
sol·licitar els corresponents ajuts, per una part, i poder procedir a l'execució
dels equipaments pròpiament dits per l'altra.
Atès que l'equipament a construir té prou entitat i tindrà un significat
emblemàtic dins la població, es considera adequat convocar un concurs
d'idees als efectes de què la corporació municipal pugui triar entre diverses
alternatives arquitectòniques, cosa que de ben segur comportarà una millora
en la qualitat de l'equipament en general.
A la vista del que disposa l'article 216 del al Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques, en allò referent a la celebració
de concursos de projectes amb intervenció de jurat.
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals.
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 inicialment el plec de clàusules administratives i
prescripcions tècniques que han de regir el concurs per a la selecció d'una
idea orientada a la redacció del projecte tècnic per a la construcció d'un
equipament esportiu composat d'un pavelló triple, una piscina coberta i una
sala polivalent al municipi de Sant Celoni.
Segon.- Exposar aquest acord al públic per un termini de 20 dies hàbils als
efectes que qualsevol interessat pugui formular quantes al·legacions
consideri oportunes, en el benentès que de no presentar-se'n cap,
s'entendrà l'acord pres de forma definitiva.
Tercer.- Convocar simultàniament el concurs públic a través de la inserció
d'anuncis al tauler d'edictes de la corporació, al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels diaris de
major circulació, si bé el termini de presentació d'inscripcions s'ajornarà tot el
temps que sigui necessari per a resoldre les al·legacions que eventualment
s'hagin presentat al plec de clàusules.
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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.
3.- MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE AMB CELO-NET SL
PER A LA NETEJA D’INSTAL·LACIONS I DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS.Explica el Sr. Alcalde que, com ja es va comentar a la Comissió informativa,
Celo-Net SL té un contracte per a la neteja d’instal·lacions municipals que no
conclou fins al 31 de desembre de 2001. A través d’aquesta modificació de
contracte es volen retocar els horaris de neteja d’alguns locals i afegir nous
espais a netejar, com ara la biblioteca municipal, que funciona diàriament i
que ha d’oferir un aspecte adequat.
Després d’aquesta intervenció i,
Vist l’expedient instruït per a la modificació del contracte signat entre
l’Ajuntament de Sant Celoni i Celo-Net SL per a la neteja d’instal·lacions i
dependències municipals.
Atès que el Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió del dia 6
de març de 1997 va adjudicar a l’empresa Celo-Net SL el servei de neteja de
dependències i instal·lacions municipals, el qual contracte és vigent fins al
dia 31 de desembre de 2001.
Atès que durant el seu període de vigència s’han anat ampliant les
instal·lacions de l’Ajuntament i, per tant, ha augmentat l’àmbit de neteja,
motiu pel qual es fa necessari modificar el contracte a fi d’incloure els nous
espais que fins ara són facturats independentment dins el marc global del
contracte.
Atès que els espais concrets que es proposa incorporar al contracte signat
amb Celo-Net SL són els següents:
- Àrea de Benestar Social
- Aules de l’Escola d’adults
- Biblioteca municipal
- Aules d’informàtica
- Àrea de Recursos Humans
- Local de la brigada municipal a la Cambra Agrària
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Atès que el regidor d’Hisenda ha redactat una memòria en què es
desglossen les hores de dedicació necessàries a cada una de les
instal·lacions municipals contemplades al contracte, amb incorporació dels
nous locals que cal atendre.
Atès que, així mateix, cal aprovar l’actualització del preu del contracte per a
l’any 2000, aplicant l’augment de l’IPC, conforme s’estableix a l’article 29 del
Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
Atès que la modificació del contracte amb Celo-Net SL, amb la inclusió dels
nous espais a netejar i l’increment del 2,9 % corresponent a l’IPC de 1999,
representaria un cost anual per a l’Ajuntament de Sant Celoni de 30.986.244
pessetes.
Atès que el Sr. Josep Cardona Vigas, en representació de Celo-Net SL, ha
presentat un escrit manifestant la seva conformitat a la modificació del
contracte signat amb l’Ajuntament de Sant Celoni per a la neteja de les
dependències municipals, amb la incorporació de les noves unitats i per la
quantia total que s’ha referit.
Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Intervenció municipals.
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 modificació del contracte subscrit amb Celo-Net SL per a
la neteja de les instal·lacions i dependències municipals, que contempla la
incorporació dels nous espais a netejar i l’increment del 2,9 % corresponent
a l’IPC de 1999.
Segon.- Aprovar el següent quadre a incorporar com a clàusula addicional
del contracte, on es relacionen les instal·lacions i dependències municipals,
actuals i noves, amb indicació de les hores de dedicació del servei de neteja
que s’estimen necessàries:
VARIACIÓ CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS

INSTAL·LACIONS ACTUALS
1

Pallerola

DEDICACIÓ EN HORES
contracte
proposta
increment
120
120

0

7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Puigdollers
Puigdollers
La Tèrmica
Futbol Batllòria
Rectoria Vella
Protecció Civil
Safareig
Cultura
Esports
Sax Sala
Escola Adults
OMIC - Jutjat
Sala vetlles
Recaptació
Piscina
Ràdio Sant Celoni
Ajuntament
Can Ramis
Policia
Casal d’avis
Benestar Social
Regidoria Batllòria
Escola Montnegre
Santa Fe, 52, 3r

NOUS LOCALS
26
27
28
29
30
31
32

Aula informàtica
Biblioteca
Cambra agrària
Recursos Humans
Benestar Social
Escola adults
Gabinet premsa

planta 1ª
planta baixa

Santa Fe, 52, 00
Can Ramis, baix
Santa Fe, 52, 2n
Torras i Bages, 13
Torras i Bages, 11

Can Ramis, 2n dreta
baix i 1a planta
Santa Fe, 52, 00
Santa Fe, 52, 1a

7.5
5
3
1
15
0.5
18
4
2.5
2
7.5
2
4
5
30
2
20
2.5
18
21
6
5
20
2
323.5

7.5
5
2
1
20
0.5
18
1
2.5
2
7.5
0
4
5
30
2
20
3.5
18
21
7.5
5
20
2
325

0
0
-1
0
5
0
0
-3
0
0
0
-2
0
0
0
0
0
1
0
0
1.5
0
0
0
1.5

DEDICACIÓ EN HORES
contracte
proposta
increment
0
5
0
37.8
0
2
0
5
0
1.5
0
5
0
1
323.5
382.3
58,8

Tercer.- Aprovar el preu actualitzat del contracte amb Celo-Net SL, que
ascendeix a la quantitat de 30.986.244 pessetes
Quart.- Autoritzar el Sr. Alcalde, o persona en qui delegui, per tal que pugui
procedir a la signatura dels documents necessaris per a fer efectiva aquesta
modificació de contracte amb Celo-Net SL.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACORD DE CONFIRMACIÓ I
CLARIFICACIÓ
DE
LES
DELEGACIONS
EFECTUADES
PER
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L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.Diu el Sr. Alcalde que a la Comissió informativa ja es va explicar que l’any
1991 es va delegar a la Diputació de Barcelona tot un seguit de cobraments i
de funcions a fer en diversos àmbits municipals. Però es tracta ara de
concretar amb detall totes i cada una de les funcions que es deleguen, per
tal de fer front a possibles recursos que es puguin presentar i per tenir una
visió més clara del què pot fer aquest organisme de cobrament.
El Sr. Gómez pregunta què cobra la Diputació de Barcelona per aquests
serveis.
Respon el Sr. Alcalde que això depèn de l’import global que es recapti, però
oscil·la entre el 2 i el 4 %. Fins l’any 1991, en que es va fer la delegació a la
Diputació, les recaptacions anaven a càrrec d’un cobrador particular, que era
una figura il·legal i que resultava un cost més elevat per a l’Ajuntament.
A la província de Barcelona, dels aproximadament 300 municipis existents,
294 tenen delegades funcions a la Diputació. Quan la majoria d’Ajuntaments
s’apunten a aquest servei és perquè realment és molt efectiu, de cara a
l’administració i de cara al ciutadà.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, preveu a l’article 7 que les entitats locals podran delegar en altres
entitats locals en quin territori estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els
corresponguin.
Atès que la delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la
corporació, que haurà de fixar l’abast i contingut de la delegació.
Atès que a l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament ha delegat en la
Diputació de Barcelona les seves facultats de gestió dels ingressos locals,
mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris.
Atès que la regulació de l’exercici de les funcions delegades en l’àmbit de la
gestió, la inspecció i la recaptació dels ingressos locals, s’ha complementat i
perfeccionat per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, aclarint que són delegables les facultats de

gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la totalitat dels ingressos de dret
públic, tinguin o no naturalesa tributaria.
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Atès que l’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament,
així com entre aquestes entitats i els ciutadans interessats, han palesat en
ocasions, la conveniència de disposar d'un acord plenari global, comprensiu
de totes les funcions delegades, en ordre a acreditar amb suficient claredat
la competència dels òrgans actuants.
Atès que aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari
té la seguretat que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major
clarificació possible pel que fa referència a l’abast de les funcions concretes
que s’exerceixen per l’ens delegat. També els pronunciaments
jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim
rigor les facultats que una entitat local hagi delegat en l’ens supramunicipal .
Atès que davant les consideracions precedents, i d'acord amb l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, es creu procedent
confirmar i ratificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb
anterioritat a aquesta data, completant i concretant en allò que calgui els
acords anteriors, adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 25
de juliol de 1991.
Pel qual motiu, a proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, per unanimitat, el Ple municipal acorda:
Primer.- Especificar que els acords municipals adoptats amb anterioritat a
aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara
del que preveu l'article 7.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, abasten les facultats de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s'enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles
•
•
•
•
•
•

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

•
•
•
•
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Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Impost sobre activitats econòmiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats
Econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes
tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Notificació de les liquidacions.
Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
•
•
•
•

Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI.- Quotes urbanístiques
•
•
•
•

Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII.- Contribucions especials
•
•
•
•

Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VIII.- Preus públics
•
•
•
•

Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX.- Sancions

•
•
•
•
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Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

X.- Taxes
Apartat I:
 Taxa per recollida d’escombraries
 Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d’aquestes dues taxes es
deleguen són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Apartat II:
 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
 Taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores
de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat.
 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, estíntols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues.
 Taxa per les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa.
 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic.
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 Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les
vies públiques municipals.
 Taxa per prestació de serveis en cementiris locals.
 Taxa per la retirada i immobilització de vehicles en la via pública.
 Taxa per expedició de documents administratius.
 Taxa per la intervenció administrativa per la tramitació i expedició
de llicència ambiental per activitats i instal·lacions que es
desenvolupin o realitzin en el terme municipal.
 Taxa per a la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer.
 Taxa per concessió de llicències urbanístiques.
 Taxa per concessió de plaques.
 Taxa per utilització del Teatre Ateneu.
 Taxa per utilització dels locals de la Rectoria Vella.
 Taxa per utilització de jardins o locals municipals per a la realització
de festejos.
 Taxa per utilització de les instal·lacions esportives municipals.
 Taxa per a la participació a les classes de l’Escola d’adults.
 Taxa per a la recuperació d’animals de companyia abandonats,
dels quals se n’ha fet càrrec l’Ajuntament.
 Taxa per a la utilització dels serveis de la biblioteca de Sant Celoni.
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d’aquestes taxes es
deleguen són:
•
•
•
•

Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XI.- Es deleguen, així mateix, les facultats que la legislació urbanística
atorga a aquest Corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos
corresponents a les Entitats Urbanístiques Col·laboradores, un cop
providenciats el constrenyiment per aquest Ajuntament.
Les Juntes i Entitats Urbanístiques de les quals es deleguen les facultats en
via de constrenyiment són les següents:






Junta Compensació Pla Parcial La Plana de La Batllòria
Junta Compensació Pla Parcial Residencial Esports
Junta Compensació Urbanització Boscos del Montnegre
Junta Compensació Polígon Molí de les Planes
Junta Compensació Pla Parcial Nord Est

 Junta Compensació Unitat d’Actuació 16 Les Vernedes
 Junta Compensació Unitat d’Actuació 21 Can Coll
 Junta Compensació Unitat d’Actuació 24 Royal Park
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Segon.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, la realització de les actuacions de recaptació
procedents, respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt
1, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL
“XARXA BARCELONA - MUNICIPIS DE QUALITAT” DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA.El Sr. Alcalde explica que es tracta de l’aprovació d’un protocol per tal de
tramitar totes les línies de subvenció, col·laboració i suport que ofereix la
Diputació de Barcelona per als anys 2000 a 2003. El document de protocol
consta de cinc objectius estratègics que abasten temes de desenvolupament
social i econòmic, gestió territorial sostenible, societat del coneixement,
qualitat de vida dels ciutadans i solidaritat i cohesió social. Són àmbits
d’actuació on la Diputació entén que pot oferir col·laboració als ens locals i
l’adhesió al protocol ho farà possible.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l’expedient instruït per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni al
Protocol General “Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat”.
Atès que el referit Protocol va ser aprovat pel Ple de la Diputació el dia 27
d’abril de 2000 i és el primer document que regula les ajudes de suport als
municipis, emmarcades en el projecte Xarxa Barcelona - Municipis de
Qualitat.
Atès que per a fer efectives aquestes ajudes de suport als municipis és
necessari formalitzar l’adhesió dels ens locals al Protocol General, abans del
proper 30 de juny.
Atès que, així mateix, l’adhesió és requisit indispensable per a formalitzar els
convenis específics que des d’ara regularan el suport de la Diputació als
projectes d’inversió i d’activitats ciutadanes per al període 2000-2003.

15

Atès que el referit Protocol General constitueix un conveni marc, les
clàusules del qual esdevenen la llei reguladora del vincle convencional
existent entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments adherits.

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 l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni al Protocol
General “Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat”, aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona el dia 27 d’abril de 2000.
Segon.- Habilitar el Sr. Alcalde o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat de l’acord
anterior.
6.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20 REGULADORA DE LA TAXA PER
SERVEIS GENERALS, EN ALLÒ RELATIU A LA UTILITZACIÓ
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.El Sr. Alcalde diu que l’Ordenança fiscal número 20 ja existia i ara es
modifica per quan les instal·lacions esportives siguin utilitzades per grups no
federats. Es fixen unes quantitats d’utilització molt mòdiques per fomentar
així l’objectiu de l’àrea d’Esports que és l’esport per a tothom.
Després d’aquesta intervenció i,
Atès que l’àrea d’Esports ha efectuat una proposta relativa a les quotes a
cobrar per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals.
Atès que la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Vista la proposta del regidor d’esports i la memòria del tècnic de l’àrea, així
com els informes de la Secretaria i la Intervenció.
A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per unanimitat, el Ple municipal acorda:
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les tarifes corresponents a
la taxa per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals,
regulades a l’apartat f) de l’Ordenança fiscal número 20, reguladora de les
taxes per serveis generals, al següent tenor:
Afegir les tarifes següents:
- Utilització del pavelló, camp d’esports i camp de futbol de Can Sans:
TAXA PER A GRUPS QUE FACIN ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ DURANT TOT
EL MES:
Per una hora setmanal:
Per dues hores setmanals:
Per tres hores setmanals:
Per a més de tres hores setmanals:

12.000,- ptes.
14.000,- ptes.
16.000,- ptes.
20.000,- ptes.

- Utilització de les pistes poliesportives: Pistes 1, 2, 3:
TAXA PER A GRUPS QUE FACIN ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ DURANT TOT
EL MES:
Per una hora setmanal:
Per dues hores setmanals:
Per tres hores setmanals:
Per a més de tres hores setmanals:

8.000,- ptes.
10.000,- ptes.
12.000,- ptes.
16.000,- ptes.

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior
acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, així com publicar l’anunci en un diari dels de major difusió de la
província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els
termes previstos a l’article 18 de la Llei 39/1988, podran examinar l’expedient
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
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7.- RECONSIDERACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DEL PLE DE
SOTMETRE LES NOVES TARIFES PER ESCOMESES, A PERCEBRE
PER SOREA SA, A L’APROVACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PREUS DE
CATALUNYA.Explica el Sr. Alcalde que en un anterior acord del Ple constava que
s’enviessin a la Comissió de Preus de Catalunya les noves tarifes per
escomeses que ha de cobrar Sorea SA. Sembla ser, però, que només és
necessari sotmetre a l’aprovació d’aquesta Comissió les tarifes dels preus de
l’aigua i no de les tarifes d’escomeses. Per tant, es tracta de deixar sense
efecte aquesta part de l’acord que es va adoptar en el seu moment.
Després d’aquesta intervenció i,
Vist l’expedient instruït per a la modificació de les tarifes per escomeses que
percep la concessionària Sorea SA en la prestació del servei d’abastament
domiciliari d’aigua potable de Sant Celoni.
Atès que en data 11 de febrer de 2000 Sorea SA va presentar a l’Ajuntament
de Sant Celoni un escrit sol·licitant la revisió de preus per la realització
d’escomeses a particulars, en base a l’increment de les despeses
d’explotació per haver-se produït un augment de les seves partides
components.
Atès que el Ple municipal en sessió del dia 16 de març de 2000 va aprovar la
revisió dels preus de les escomeses continguts a les tarifes a percebre per
Sorea SA, d’acord amb la proposta presentada i amb l’annex redactat per
l’enginyer tècnic municipal sobre el valor a descomptar en escomeses
situades en plans parcials de recent construcció o futurs.
Atès que, en aquest mateix acord, el Ple municipal va aprovar que es
comuniquessin els nous preus de les escomeses a la Comissió de Preus de
Catalunya per a que procedeixi a la seva autorització.
Atès que el Sr. Joaquim Reberté Ferran en representació de Sorea SA ha
presentat un escrit en data 7 d’abril de 2000 manifestant que l’Ajuntament,
com a titular del servei, té total competència en la resolució i aprovació dels
preus de les escomeses i sol·licitant, per tant, que siguin d’aplicació
immediata les noves tarifes acordades pel Ple municipal.
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Atès allò que estableix el Decret 149/1988, de 28 d’abril, del Departament
de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, sobre el règim
procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

Atès que a l’Ordre de 8 de setembre de 1988 del mateix Departament, que
estableix les normes a què han d’ajustar-se les sol·licituds d’implantació o de
modificació de preus i tarifes de subministrament d’aigua i defineix el sistema
simplificat d’actualització, queden exclosos els preus de les tarifes per
escomeses.
Atès que en data 13 d’abril de 2000 s’ha dictat resolució de l’Alcaldia per
deixar en suspens l’acord consistent en trametre a la Comissió de Preus de
Catalunya la modificació dels preus de les escomeses continguts a les tarifes
a percebre per Sorea SA en la prestació del servei d’abastament domiciliari
d’aigua potable, per tal que es sotmeti a la reconsideració del Ple municipal.
A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per unanimitat, el Ple municipal acorda:
Únic.- Deixar sense efecte l’acord del Ple municipal del dia 16 de març de
2000 de trametre a la Comissió de Preus de Catalunya la modificació dels
preus de les escomeses continguts a les tarifes a percebre per Sorea SA,
aprovades en la mateixa sessió plenària i, en conseqüència, que les noves
tarifes siguin d’aplicació des del moment de la seva aprovació.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA
CAMPANYA PER A L’ABOLICIÓ DEL DEUTE EXTERN DELS PAÏSOS
EMPOBRITS DEL PLANETA.Diu el Sr. Alcalde que es tracta d’una moció presentada conjuntament des de
dues vessants: des del grup municipal d’IC-V i des de l’àrea de Benestar
Social. En el text redactat per aquesta àrea es fa referència al número de
persones de Sant Celoni que van participar en el referèndum sobre
l’esmentada qüestió, que va ser convocat coincidint amb les eleccions
generals.
Suggereix el Sr. Alcalde que, si a tots sembla bé, es faci constar que són la
totalitat dels grups municipals els qui proposen al Ple l’aprovació d’aquesta
moció, i tothom hi està d’acord.
Després d’aquesta intervenció i,
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Vist l’expedient instruït per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a la
campanya per a l’abolició del deute extern dels països empobrits del planeta.
Atès que el Deute Extern que els països empobrits del Sud tenen amb els
països del Nord és una de les principals causes per les quals perdura una
situació de dependència dels primers respecte els segons, dins l’estructura
econòmica internacional.
Atès que el pagament dels interessos i l’amortització del deute (contret
majoritàriament per governs autoritaris i il·legítims) suposa un transvàs de
capital des dels països empobrits cap a les entitats acreedores -públiques i
privades- en detriment de la satisfacció de serveis socials per a cobrir les
necessitats bàsiques de la majoria de la població dels països del Sud.
Atès que el passat 12 de març es va realitzar una Consulta Social en aquest
municipi en la que es demanava l’opinió de la ciutadania pel que fa a
l’abolició del Deute Extern i que aquesta es va expressar d’una manera clara
a favor de la dita abolició.
Atès que a Sant Celoni 2.433 persones van votar a favor del perdó del deute,
la qual cosa representa que la nostra vila és una de les que han tingut el
percentatge de participació més alt de tot l’Estat.
A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per unanimitat, el
Ple municipal acorda:
Primer.- Demanar al govern de l’Estat Espanyol que cancel·li del tot el deute
extern que tenen amb ell els països empobrits.
Segon.- Demanar que l’import del pagament anual del deute cancel·lat sigui
destinat, per part de la població dels països empobrits, al seu propi
desenvolupament.
Tercer.- Demanar que els tribunals investiguin l’enriquiment il·lícit que els
poderosos del Nord i del Sud estan obtenint amb els préstecs i que aquestes
quantitats siguin retornades als seus pobles.
Quart.- Traslladar aquesta moció al representant de la Xarxa Ciutadana per
a l’Abolició del Deute Extern.
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9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL AMB
REASSIGNACIÓ D'EFECTIUS.Intervé el Sr. Figueras i pregunta si la situació de l’antic sergent de la Policia
Local, que està inmers en un procés judicial, no té cabuda en aquest Pla
d’ocupació.
Respon el Sr. Capote que el cas està sub iudicie i no s’hi pot fer res fins i
tant no hi hagi sentència.
El Sr. Figueras pregunta si a afectes retributius, però, és com si encara fos
caporal.
Contesta el Sr. Capote que aquesta persona cobra com a sergent.
Diu el Sr. Alcalde que és un tema molt delicat i quan s’està a l’espera d’una
sentència no es pot pre-jutjar quin serà el resultat. Per això, el que es fa és
apartar la persona del seu lloc de treball ja que no és normal que continuï
desenvolupant una tasca de responsabilitat i comandament quan s’està
pendent d’una sentència.
Per altra banda, els tres casos que s’inclouen a la proposta representen la
primera vegada que d’una manera ordenada l’Ajuntament regularitza la
situació de persones que estan desenvolupant una altra tasca. És
interessant per a l’administració i per als seus treballadors que hi pugui haver
aquesta mobilitat i que es puguin dur a terme aquests canvis de re-situació
laboral.
El Sr. Pascual pregunta perquè aquest Pla d’ocupació amb reassignació
d’efectius no es va incloure fa algunes setmanes en l’aprovació de la plantilla
orgànica de l’Ajuntament.
El Sr. Capote diu que aquest era un tema que es volia dur a terme des de
feia temps, però semblava que en un dels tres casos hi havia divergències
per part d’algun grup polític. El nou Secretari municipal ha informat que la
proposta és perfectament legal i s’ha aprofitat per fer aquesta i dues
regularitzacions més de llocs de treball: una persona que fa més de tres
anys que es dedica a una ocupació diferent i una policia que fa tasques
d’auxiliar administrativa.
El Sr. Pascual comenta que a la documentació de l’expedient no s’explica
quina és l’actual situació de la persona que feia d’ordenança municipal.
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El Sr. Capote respon que aquesta persona va estar de baixa per un període
de 18 mesos, després va tornar a treballar unes tres setmanes i, actualment,
porta de baixa una nova tongada d’uns altres 18 mesos. A més, cal dir que
aquest ordenança cobrava un sou d’agent de policia.
El Sr. Pascual comenta que, segons l’expedient, el canvi de la persona
adscrita fins ara a l’àrea d’Esports respon a l’estudi i anàlisi de llocs de
treball i organigrames de l’Ajuntament. Segons aquest document elaborat per
la Diputació de Barcelona el responsable d’Esports ha de tenir un nivell B i
no C. Pregunta el Sr. Pascual de quin estudi es tracta.
Contesta el Sr. Capote que aquest estudi està en mans dels representants
dels sindicats CCOO i UGT i d’ell mateix com a regidor de Personal, i que
està actualment en fase de discussió. Fins i tot, diu, ni els seus companys de
l’equip de govern en coneixen el contingut. La valoració dels llocs de treball
va quedar aturada l’any passat per les eleccions municipals i les eleccions
sindicals i ara s’ha reprès el tema. Posterioment ja es posarà en
coneixement de tothom.
El Sr. Pascual diu que, atès que no ha vist aquest estudi, no pot jutjat si és o
no necessari canviar el nivell del responsable d’Esports de C a B. Per altra
part, pregunta si l’agent de la Policia Local que passa a fer tasques d’auxiliar
administrativa tindrà una equivalència retributiva total.
El Sr. Capote explica que dins el grup D cobren igual un guàrdia que un
auxiliar administratiu. La diferència està només en els plusos per prolongació
de jornada i per perillositat que perceben els agents de policia. Actualment la
persona que es vol reassignar ja no venia cobrant aquests plusos, sinó que
cobrava com auxiliar administratiu i desenvolupava tasques com a tal.
El Sr. Pascual diu que ell està d’acord amb els casos de l’ordenança i de
l’agent de policia, però en el cas del responsable d’Esports no pot saber si és
just que passi de nivell C a B perquè no disposa de l’estudi de llocs de
treball.
Indica el Sr. Capote que des de fa dos anys a la plantilla orgànica de
l’Ajuntament ja figura que el responsable de l’àrea d’Esports té una categoria
B. S’està parlant, doncs, d’una realitat que es vol regular. De tota manera,
aquest acord es notificarà als treballadors afectats, que podran interposar els
recursos que creguin convenients.
Després d’aquestes intervencions i,
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Atès que de l'anàlisi comparatiu entre la plantilla orgànica de personal i la
relació de llocs de treball amb els serveis que efectivament es presten per
part del personal de Sant Celoni, en resulten algunes disfuncionalitats que
cal regularitzar.
Atès que la més important de totes elles radica en el lloc de treball
d'ordenança municipal, donat que en l'actualitat les funcions d'aquest lloc
han estat assumides per part d'altres llocs de treball, com ara l'agutzil
municipal, l'oficina d'atenció al ciutadà i la secretària de l'Alcaldia.
Atès que també existeix a la plantilla de personal un lloc de treball de
responsable d'esports, però no obstant això, l'àrea d'Esports ha estat
reestructurada de tal manera que la seva jefatura correspon a un titulat de
grau mig, i la persona que ocupa el lloc de treball realitza efectivament altres
tasques.
Atès que al cos de la Policia Local existeix un lloc de treball d'agent que
realitza tasques efectives d'administració per al mateix cos de la Policia
Local.
Atès que, en canvi, existeixen necessitats que seria convenient de cobrir
amb l'assignació del corresponent funcionari als efectes de què els serveis
es puguin prestar de forma efectiva.
Atès que l’article 18 de la Llei 30/1984, modificat per la Llei 22/1993, de 29
de desembre, permet a les administracions públiques elaborar plans
d’ocupació (i altres mesures alternatives), tant pel personal laboral com
funcionarial, amb la finalitat d’optimitzar la gestió dels recursos humans.
Atès que l’article abans esmentat preveu les diverses accions que pot
comportar el Pla d’Ocupació: reassignació d’efectius, cursos de
capacitació… entre d’altres. A més a més es podrà implementar qualsevol
altra sistema de racionalització, dintre d’aquesta mesura global, dels
recursos humans que permetin aconseguir la fita que es pretén. Dintre
d’aquest plantejament ha de ser prioritari aconseguir estabilitat en l’ocupació
en la mesura que sigui possible en la estructura de l’organització.
Atès que en aquest sentit l’Ajuntament de Sant Celoni desitja racionalitzar
les diverses estructures i àrees que el componen i per aquest motiu es volen
realitzar una sèrie de canvis organitzatius.
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Atès que en darrer cas, les persones que siguin reassignades a altres
llocs de treball i no estiguin conformes, tindran obertes les possibilitats que
els hi atorga la llei de cara a la permanència en el lloc de treball d'origen o bé
la sol·licitud d'excedència voluntària incentivada o l'acollida a d'altres
situacions administratives que, per la seva situació personal, els siguin més
adequades.
Vist el Pla d'Ocupació redactat per part de l'àrea de Recursos Humans a
l'emparament de la disposició addicional 21a. de la Llei 30/1984, de 2
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, modificada per la
Llei 22/1993, de 29 de desembre, de mesures fiscals de reforma del règim
jurídic de la funció pública i de la protecció per desocupació, que preveu
l'aplicabilitat d'aquestes figures o altres de similars a l'administració local.
A la vista de tot l'anterior, a proposta de la Comissió informativa d’Hisenda,
Promoció Econòmica i Recursos Humans, per 10 vots a favor de les
senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega,
Garcia, Pujol, Checa i Casado, amb 1 vot en contra del Sr. Gómez i 6
abstencions dels senyors Ruiz, Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Pascual, el
Ple municipal acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d'Ocupació redactat per tal de reassignar
diversos efectius personals a nous llocs de treball, als efectes d'adequar
degudament els recursos humans disponibles a les necessitats efectives
dels serveis municipals.
Segon.- Donar audiència de tot l'expedient, d'acord amb allò disposat a
l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú als
interessats, per un termini de 15 dies, als efectes de què puguin presentar
quantes al·legacions considerin escaients en la defensa dels seus drets.
Tercer.- Donar trasllat, de conformitat amb la Disposició addicional 7a de la
Llei 22/1993, de 29 de desembre, a la representació del personal per tal que
en un termini de 15 dies informi respecte de l'expedient als efectes de la
defensa dels interessos col·lectius dels treballadors.
Quart.- Considerar aquest acord pres definitivament en el supòsit de què els
informes de la representació col·lectiva del personal siguin favorables, i els
interessats no hagin presentat cap al·legació.
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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.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. DOMINGO MARTÍNEZ CORUÑA, EN
NOM I REPRESENTACIÓ DELS SRS. JAVIER I ELISENDA PARDO
CLOS, CONTRA L'ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 14 D'ABRIL
DE 2000, PEL QUAL ES VA RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER ELLS FORMULADA.Explica el Sr. Alcalde que es tracta d’aquell cas que ja va passar per un Ple
anterior, consistent en una reclamació per uns hipotètics danys ocasionats a
resultes d’unes obres realitzades en un edifici municipal situat al carrer Major
15 de La Batllòria. En el seu moment, els serveis jurídics de l’Ajuntament van
informar que la reclamació estava presentada fora de termini i per això es va
desestimar. Ara els interessats han presentat un recurs de reposició contra
l’acord de desestimació adoptat pel Ple municipal.
Apart de la qüestió de forma que va fer desestimar la reclamació, a
l’expedient consta un informe de l’arquitecte que va dirigir l’obra explicant
amb detall tal com van anar els fets.
Diu el Sr. Gómez que ell s’abstindrà en la votació.
El Sr. Figueras comenta que, a la vista dels escrits dels reclamants i els
informes que figuren a l’expedient, sembla clar que els interessats havien fet
una reclamació a l’Ajuntament però que no tenia el segell d’entrada i no
constava com a presentada. Per tant, la desestimació per una qüestió de
forma sembla ben fonamentada.
Intervé el Sr. Pujol per recordar que, en la sessió del Ple que va desestimar
la reclamació, ell va aportar unes fotografies que mostraven que a la
portalada de l’edifici dels reclamants consta una inscripció sobre una pedra
que indica l’any 1790 com a any de construcció. Per tant, es tracta d’un
edifici certament antic i amb un deteriorament degut al pas dels anys.
El Sr. Gómez diu que, en aquest cas i per l’estat de l’edifici, quan es van fer
les obres s’havia d’haver anat més en compte.

Respon el Sr. Alcalde que l’actuació seguida en el procés de les obres es
detalla a l’informe tècnic, i que sempre l’Ajuntament intenta ser molt curós.
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Després d’aquestes intervencions i,
Atès que a l'estiu de 1998 per part de l'Ajuntament de Sant Celoni es procedí
a iniciar obres de reparació i consolidació de l'edifici de la seva propietat
situat al carrer Major número 15 de La Batllòria, les quals obres foren
executades per la mercantil Construcciones Curto SA, adjudicatària de la
licitació tramitada a l'efecte.
Atès que en data 29 de juny de 1998 els Srs. Javier Pardo Clos i Elisenda
Pardo Clos presentaren un escrit al registre general municipal manifestant
que es va sentir un gran soroll a l'immoble de propietat municipal i, als
efectes d'esbrinar el que havia passat, es demanava una revisió per part
dels Serveis Tècnics municipals.
Atès que en data 15 de març de 2000 es presentà al registre general
municipal per part del Sr. Domingo Martínez Coruña, en nom i representació
dels Srs. Javier Pardo Clos i Elisenda Pardo Clos, un escrit en el qual es
reclamen danys de la finca propietat dels segons sita al carrer Major número
17 de La Batllòria.
Atès que s'afirma a l'escrit de reclamació que en data 17 de juny de 1999,
davant el mutisme de l'administració, es reiterà la corresponent actuació de
l'Ajuntament de Sant Celoni per a la reparació del dany causat als propietaris
sense que s'hagi contestat fins a la data.
Atès que en contra del que s'afirma per part del reclamant, la carta a que es
fa referència a l'apartat anterior i que s'adjunta amb l'escrit de reclamació,
adoleix dels defectes que es relacionen:
• No ha estat mai presentada al registre municipal; la mateixa còpia adjunta
no porta imprès el corresponent segell d'entrada, com es desprèn de les
comprovacions efectuades a l'efecte i que es certifiquen a l'expedient.
• Tampoc la còpia de l'esmentat escrit no porta signatura de cap persona.
• Al cos de l'escrit no es reclama cap dany diferent a la reparació d'uns
degoters i la reposició de l'antena de TV caiguda a la teulada, en
incongruència amb el que es reclama en l'escrit que per aquesta es resol.
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Donat que a l'escrit de referència s'afirma que els danys van estar causats
per l'activitat municipal consistent en les obres d'enderroc i reforma de la
casa de propietat municipal sita al carrer Major número 15 de La Batllòria i
per tant es diu que la responsabilitat d'aquells correspon al municipi, el Sr.
Alcalde per decret de data 22 de març de 2000 ha disposat la incoació del
corresponent expedient a fi de determinar les responsabilitats que siguin
procedents, així com el tràmit a seguir.

Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 14 d'abril de 2000, va
acordar inadmetre la reclamació formulada per extemporànea, atès que el
dret reclamat estava prescrit pel transcurs del termini legalment establert als
efectes.
Atès que en data 4 de maig de 2000, la resolució anteriorment citada va
estar notificada en legal forma a la representació dels reclamants, la qual, en
data 10 de maig de 2000, ha interposat recurs de reposició en contra de
l'acord notificat, recurs sobre el què s'emet aquesta resolució.
Atès que per a la resolució del recurs de reposició s’ha emès el corresponent
informe per part dels Serveis Tècnics municipals, informe que obra a
l'expedient i en el què es relaten els fets i les consideracions tècnicament
adients en relació amb aquesta qüestió.
Als anteriors antecedents de fet els són d'aplicació els següents fonaments
de dret:
Admissibilitat del recurs de reposició
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, reformada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, ha recuperat la institució del recurs de reposició donant-li el
caràcter de recurs potestatiu, és a dir, els interessats que siguin
disconformes amb les resolucions administratives gaudeixen de l'alternativa
d'impugnar-les davant la pròpia administració o directament davant els
tribunals.
El recurs de reposició, si s'opta per ell, ha d'interposar-se dins el termini d'un
mes comptador des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat. En el
cas que ens ocupa, esdevé dins aquest supòsit de fet, per la qual cosa el
recurs de reposició és plenament admissible, cosa que obliga a
l'administració a entrar en el seu fons.

27
A la primera de les al·legacions
A la primera de les al·legacions, els recurrents consignen, en extracte, els
següents motius impugnatoris:
• És completament fals que la reclamació per danys i perjudicis es fes amb
data 15 de març de 2000, atès que considera que l'escrit amb aquesta
data d'entrada té com a finalitat "formalitzar i donar impuls processal” a la
reclamació presentada amb data 29 de juny de 1998.
• Que l'escrit de data 29 de juny de 1998 no era rigorosament formalista,
però que és sabut que el defecte de forma és subsanable i han de primar,
en tot cas, la tutela dels drets dels perjudicats.
De l'anàlisi de l'expedient es pot comprovar fàcilment la veracitat o falsedat
de què les reclamacions de danys efectuades per part dels recurrents hagin
estat presentades el dia 29 de juny de 1998 o bé el dia 15 de març de 2000.
Els propis reclamants aporten, juntament amb la seva petició de
responsabilitat patrimonial de l'administració municipal, còpia de l'escrit
presentat al registre general de l'Ajuntament de Sant Celoni en data 29 de
març de 1998, en el qual s'exposen els motius de la presentació de l'escrit i
es demana textualment: "Revisió pels Serveis Tècnics".
A l'escrit de reclamació presentat amb data 15 de març de 2000, en canvi, si
que s'especifica i valora en 1.665.824,- pessetes clarament la pretensió
indemnitzatòria dels reclamants.
L'article 6.1 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el
Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria
de responsabilitat patrimonial, disposa:
"Quan el procediment (de reclamació de responsabilitat patrimonial) s'iniciï a
instància de l'interessat, la reclamació es dirigirà a l'òrgan competent i haurà
d'ajustar-se al previst a l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
A la reclamació s'hauran d'especificar les lesions produïdes, la presumpta
relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic,
l’avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si fos possible, i el
moment en què la lesió efectivament es va produir, i anirà acompanyada de
tantes al·legacions, documents i informacions s'estimin oportuns i de la
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proposició de prova, concretant els mitjans dels quals pretengui valer-se el
reclamant."
L'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, al qual es
remet el precepte citat anteriorment, regula el contingut dels escrits
d'iniciació dels procediments administratius a instància de part, entre d'altres,
al seu punt 1.b) es diu "Fets, raons i petició en què es concreti amb tota
claredat, la sol·licitud".
D'acord amb l'anterior l'escrit de data 29 de juny de 1998, que es vol fer
passar com a escrit d'inici del procediment, no compleix cap dels requisits de
l'article 6.1 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el
Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria
de responsabilitat patrimonial, en quant al contingut que ha de tenir una
reclamació de responsabilitat patrimonial de caràcter administratiu.
Per contra, sí que compleix l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú en el sentit de què concreta amb tota
claredat la sol·licitud: "Revisió pels Serveis Tècnics". En el seu moment,
l'administració municipal va accedir a la petició i es va realitzar la
corresponent inspecció tècnica, amb la qual cosa va complir amb la seva
obligació contestant la petició.
Amb aquests raonaments resta absolutament delimitat el contingut de l'escrit
de data 29 de juny de 1998 i les seves derivacions jurídiques.
No obstant l'anterior, el recurrent intenta desvirtuar l'evidència amb
arguments de caràcter secundari, respecte dels quals es procedeix a
efectuar les següents consideracions:
I.- Respecte de l'argument de què el nostre sistema jurídic té un caràcter
antiformalista, que el defecte de forma és subsanable i que l'escrit només
pretén "formalizar y dar impulso procesal a la reclamación formulada en
fecha 29 de junio de 1998", cal considerar el següent:
Efectivament, el nostre sistema jurídic és antiformalista, no obstant, existeix
un principi jurídic de vital importància com és el de seguretat jurídica. Aquest
principi jurídic consisteix en donar certesa a les relacions jurídiques, és a dir,
que les persones puguin conèixer en tot moment en quina situació jurídica es
troben.
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La pretensió del recorrent, consistent en derivar, quasi dos anys després,
una reclamació de responsabilitat patrimonial administrativa per valor de
1.665.824,- pessetes d'un escrit presentat davant l'administració en data 29
de juny de 1998 en el què només es reclamà una inspecció tècnica, colisiona
frontalment amb el principi de seguretat jurídica citat anteriorment i, per això,
no es pot tenir en compte com a un argument vàlid.
A més de l'anterior, el principi de no formalisme ha de tenir uns límits, com
ara són els camins procedimentals determinats per la llei.
II.- Respecte de que l'escrit presentat en data 15 de març de 2000 té com a
únic objecte formalitzar i donar impuls processal a la reclamació presentada
en data 29 de juny de 1998, cal considerar el següent:
• L'impuls processal i la formalització que es pretenen donar a un
procediment de responsabilitat patrimonial administrativa iniciat, s'afirma,
per un escrit en el què només es demanava una inspecció tècnica, es
produeix 1 any, 8 mesos i 10 dies després de la presentació de l'escrit de
la pretesa reclamació inicial.
• L'impuls procedimental en els expedients administratius, d'acord amb
l'article 74.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es
produeix d'ofici sense que sigui necessari que els particulars realitzin cap
acció.
• De la inactivitat de l'administració només es pot derivar el silenci
administratiu, el qual es produeix, en els expedients de responsabilitat
patrimonial, als sis mesos de formulada la reclamació, essent el seu sentit
denegatori. Silenci administratiu que es pot recórrer davant els tribunals
en el termini d'un any, conforme a la llei jurisdiccional aplicable, d'haver-se
produït, cosa que no ha estat feta en cap moment.
• La inspecció tècnica que es reclamà ja es va efectuar en el seu temps,
per la qual cosa aquell expedient és conclòs.
De tot l'anterior cal concloure el següent:
• L'escrit de data 15 de març de 2000 no és un escrit de mer impuls
processal, innecessari d'altra banda, sinó de reclamació de responsabilitat
patrimonial i constitueix la primera vegada en què es formula, amb els
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requisits formals exigits per la llei, aquesta pretensió, malgrat que es fa
quan el dret a reclamar ja fa temps que ha prescrit.
• Si, d'acord amb els arguments dels recurrents, s'admetés que l'escrit de
29 de juny de 1998 conté una reclamació de responsabilitat patrimonial,
cosa que no succeeix, aquesta hauria d'haver estat resolta dins els sis
mesos comptats de l'endemà de la entrada de l'escrit al registre general
municipal, és a dir en data 29 de desembre de 1998, i, de no resoldre's
dins d'aquest termini, com es diu que ha passat, s'hauria produït una
resolució presumpta denegatòria. D'acord amb això el procedent hauria
estat la interposició de recurs contenciós administratiu abans del dia 29 de
desembre de 1999, moment en què expirà el termini disposat legalment a
l'efecte.
De conformitat amb els fonaments jurídics que s'han consignat procedeix
desestimar l'al·legació formulada.
A la segona de les al·legacions
A la segona de les al·legacions, els recurrents consignen, en extracte, el
següent motiu impugnatori:
• S'insisteix en què la reclamació de data 29 de juny de 1998 constitueix
una reclamació de responsabilitat patrimonial de l'administració perquè
van existir gestions posteriors de l'Ajuntament de Sant Celoni.
Respecte del caràcter de l'escrit de data 29 de juny de 1998, ja s'ha dit quin
ha de ser aquest i els motius que fonamenten el criteri exposat.
No desvirtuen en absolut aquest caràcter les possibles gestions que es
puguin haver fet amb posterioritat entre els recurrents i l'administració
municipal, atès que no es pot sostenir una relació de causa a efecte entre
aquestes i el contingut de l'escrit. En tot cas, no es justifica en cap moment.
De conformitat amb els fonaments jurídics que s'han consignat procedeix
desestimar l'al·legació formulada.
A la tercera de les al·legacions
A la tercera de les al·legacions, els recurrents consignen, en extracte, el
següent motiu impugnatori:
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• És totalment inadmissible que l'Ajuntament pretengui negar la
presentació de la sol·licitud de la reclamació en la data de 29 de juny de
1998, i que es pretengui eludir les seves responsabilitats al·legant
prescripció, quan l'únic cert és l'incompliment obligacional de l'Ajuntament
per obscurs i estranys motius.

Respecte d'aquest punt, només cal remetre's als fonaments reiterats en els
apartats anteriors, sense entrar en els judicis de valor que es verteixen a
l'escrit atès que no tenen contingut jurídic.
De conformitat amb els fonaments jurídics que s'han consignat procedeix
desestimar l'al·legació formulada.
A proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per 14 vots a favor de les
senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega,
Garcia, Pujol, Checa, Casado, Ruiz, Figueras, Giol i Pascual i 3 abstencions
dels senyors Alsina, Segarra i Gómez, el Ple municipal acorda:
Primer.- Desestimar en tots els seus termes el recurs de reposició interposat
per part del Sr. Domingo Martínez Coruña, en nom i representació dels Srs.
Javier Pardo Clos i Elisenda Pardo Clos contra la resolució del Ple de la
corporació de data 14 d'abril de 2000 per la qual s'inadmetè la reclamació de
responsabilitat patrimonial per ells formulada arrel de presumptes danys
patits a la seva propietat sita al número 17 del carrer Major de La Batllòria,
confirmant-la, per considerar que la resolució impugnada és plenament
conforme a dret.
Segon.- 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.
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.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACORD D'EXECUCIÓ DE LA
SENTÈNCIA DICTADA PER LA SECCIÓ 3ª DE LA SALA DEL
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN DATA 17 DE SETEMBRE DE 1996, EN EL
RECURS 1135/93 I APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON DEL CEMENTIRI 1.-

32
Explica el Sr. Garcia que, en el seu moment, la reparcel·lació del polígon
Cementiri 1 va ser impugnada per part d’algun dels propietaris del sector. La
sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya va dictar sentència al respecte, acceptant les al·legacions envers
l’aprofitament mig del sector. I ara s’ha negociat amb tots els propietaris,
arribant a un acord que es presenta al Ple per a la seva ratificació.
Al Sr. Pascual li estranya que una sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya de l’any 1996 s’executi ara. Pregunta si això és habitual.
Respon el Sr. Garcia que ja es porta bastant temps negociant aquest tema
perquè la sentència no marca quines han de ser les compensacions
econòmiques, i ha sigut un procés negociador molt llarg, abans no s’ha
arribat a un acord amb tots els propietaris del polígon.
Diu el Sr. Pascual que, mirant la sentència, sembla que el judici es va perdre
perquè l’Ajuntament no va comparèixer a defensar el seu projecte de
reparcel·lació. Pregunta si és això cert.
Respon el Sr. Alcalde que no es va comparèixer en els autos, però no per
això es va perdre el judici. De tota manera, malgrat tot, ell considera que
l’Ajuntament ha guanyat la sentència i procedeix a explicar el perquè
d’aquest raonament.
En el seu dia, es va pactar amb els propietaris del sector que enlloc del 10%
d’aprofitament mig, l’Ajuntament s’adjudicaria una quantitat econòmica. És a
dir, que es venia les parcel·les que li corresponien en concepte
d’aprofitament mig per un preu determinat. En aquells moments alguns
membres del consistori van discrepar d’aquest acord perquè entenien que
l’Ajuntament es venia el seu terreny per un preu inferior al valor de mercat.
Es va replantejar el pacte i va ser aprovat un projecte que grafiava
l’adjudicació a l’Ajuntament d’un 10 % de les parcel·les en concepte
d’aprofitament mig, en comptes d’una compensació econòmica. Algun
propietari va recórrer contra aquesta reparcel·lació i els tribunals li van donar
la raó dient que l’Ajuntament havia de respectar el pacte anterior. La
sentència, però, no marca el preu que han de pagar els propietaris com a
compensació econòmica.
En el seu dia, continua explicant el Sr. Alcalde, els terrenys de l’Ajuntament
es valoraven en gairebé 6 milions de pessetes, quantitat que amb l’aplicació
de l’PC d’aquests anys seria ara de 8,7 milions. Actualment es valora en 22,7
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milions de pessetes, és a dir, que per aquest terreny l’Ajuntament hi surt
guanyant més de 14 milions, ja que en cas que no s’hagués anat als
tribunals s’hagués vengut per sota del valor de mercat. Considera, per tant,
que malgrat que es digui que s’ha perdut la sentència, ha representat un
guany per al municipi.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que en data 1 de juliol de 1992 es va aprovar inicialment el projecte de
reparcel·lació del polígon del Cementiri 1, (sector 6 del sòl urbanitzable
programat).
Atès que en data 22 d'octubre de 1992 es va aprovar definitivament
l’esmentat projecte, essent impugnat per la Sociedad Industrial de Aditivos y
Tecnología Agropecuaria SL (SIATAG SL) que va formular recurs de
reposició contra aquesta aprovació definitiva, recurs que va ser desestimat
per l’Ajuntament en data 28 de juliol de 1993. Contra aquesta resolució,
SIATAG SL va presentar recurs contenciós administratiu.
Atès que en data 17 de setembre de 1996 la secció tercera de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va
dictar sentència en el recurs contenciós administratiu 1135/93, interposat per
SIATAG SL contra l'acord de l'Ajuntament de Sant Celoni de data 28 de juliol
de 1993.
Atès que en l'esmentada sentència són de destacar els següents extrems:
"En suma, la reparcelación del 10 % del aprovechamiento del sector
del plan parcial Cementiri, y por tanto de su polígono 1, debe ser
económica, pero en cuanto a la forma de llevarse a cabo la misma y
de fijar las cantidades a abonar los propietarios, no está obligado el
Ayuntamiento a regirse por el convenio ya nombrado de 13 de
noviembre de 1989".
I en el fallo de l'esmentada sentència que estima parcialment la demanda
presentada per SIATAG SL, es diu textualment que:
"1º- Declarar la nulidad del proyecto de reparcelación del polígono 1
del plan parcial Cementiri de 22 de octubre de 1992, solo en el
puntual extremo que contempla la reparcelación física de los terrenos
que constituyen el 10% del aprovechamiento medio en el sector; en
su lugar se declara que dicha reparcelación será económica y así
deberá recogerlo el proyecto impugnado.
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2º- Desestimar la pretensión de que se obligue al Ayuntamiento de
Sant Celoni a asumir en el referido proyecto de reparcelación las
condiciones del convenio de 13 de noviembre de 1989.”
Atès que en data 6 d’abril de 2000 ha tingut entrada a l'Ajuntament de Sant
Celoni un escrit presentat per l’Associació administrativa de propietaris
“Torrent de Tayeda”, sol·licitant que es dugui a terme l'execució de la
sentència, i sol·licitant també que l'esmentada execució, pel que fa referència
a la reparcel·lació econòmica, només es circumscribeixi a la parcel·la
número. 3 del polígon i no a la 6, ja que, segons indica, a aquesta no li ha
d’arribar la reparcel.lació econòmica.
Atès que per recolzar l'exposició i el plantejament fet pel president de
l’Associació, s'ha acompanyat escrit signat per tots i cadascun dels
membres propietaris i titulars que tenen drets en el polígon Cementiri 1,
sector 6 de sòl urbanitzable programat, fent seu l'escrit de l’Associació i
sol·licitant a l'Ajuntament que procedeixi a la modificació del projecte,
afectant només aquesta modificació a la parcel·la número 3 i deixant tal i
com està la parcel·la número 6, tot indicant que no hi ha cap inconvenient en
que sigui adjudicada a l'Ajuntament de Sant Celoni en concepte de part de
l'aprofitament mig que li correspon.
Atès que cal que l’Ajuntament executi la sentencia, fent-ho d’acord a la
petició de la part que va instar el procediment i de les altres parts amb drets
en el polígon, en el sentit que indiquen i, per tant, s'acordi una modificació
del projecte de reparcel.lació en el que es reculli una part de reparcel.lació
econòmica (parcel·la 3) i una part de reparcel.lació amb terreny (parcel·la 6).
Atès que amb aquesta solució es compleix allò que determina la sentencia
referida i també allò que preveu l'article 105 de la LJCA vigent en el moment
de dictar-se el fallo.
Atès que la solució que aporten els propietaris no és contraria a dret, ja que
la mateixa sentencia en la part final de la seva segona fonamentació diu que
“… en cuanto a la forma de llevarse a cabo la misma (reparcelación) y de
fijar las cantidades a abonar los propietarios, no está obligado el
Ayuntamiento a regirse por el Convenio ya nombrado de 13 de noviembre de
1989.”
Atès que l'article 103 de la LJCA vigent en el moment de dictar-se la
sentència, diu clarament que l'execució de sentencies correspondrà a l'òrgan
que hagi dictat l'acte o resolució objecte del recurs.
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Atès que l'article 110 de la mateixa llei indica que el tribunal sentenciador,
mentre i tant no consti en els autos la total execució de la sentencia (…)
adoptarà, a instància de les parts interessades, quantes mesures siguin
adequades per a promoure-les.
Atès que la pròpia sentència determina, en els seus fonaments, que
l'Ajuntament no ve vinculat per la forma de solucionar la reparcel.lació
econòmica i per tant, podríem entendre que una forma d'executar la
sentencia és admetre el 10% d'aprofitament mig, part en diners i part en
terreny. Per altra banda i pel que indica l'article 110 de la LJCA, les parts
tenen potestat per sol·licitar del Tribunal l'adopció de mesures, per tant
podem dir que tenen potestat per demanar allò que més els convingui en
execució de la sentència.
Atès que són els propis interessats qui sol·liciten de l'Ajuntament que adopti
una resolució i, tenint en compte que la decisió que conté la part dispositiva
de la sentència no afecta drets d'altres titulars que no siguin els propis
implicats en el polígon, no és contrari a dret adoptar la solució que demanen
tant SIATAG SL com els altres titulars de drets del sector.
Atès que per una major garantia processal, es posarà en coneixement de la
sala sentenciadora aquesta solució per tal que l’aprovi en execució de la
sentencia.
Atès que és procedent elaborar una modificació puntual, en execució de la
sentència, del projecte de reparcel·lació del polígon del Cementiri 1, que
reculli que el 10% a lliurar a l'Ajuntament ho sigui en part en terreny (la
parcel·la 6) que s'ha adjudicat en el projecte de reparcel.lació l'any 1992 i en
part amb una suma econòmica.
Atès que per no haver de modificar el projecte de reparcel·lació en totes i
cadascuna de les finques, és procedent dur a terme la reparcel·lació
econòmica en la forma que es dirà.
Vist l’informe del lletrat assessor de l’Ajuntament que obra a l’expedient.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics municipals valorant la finca numero 3 i en
el que es fixen les despeses d’urbanització.
A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple
municipal acorda:
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Primer.- Executar la sentència de 17 de setembre de 1996 dictada per la
secció 3ª de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu 1135/93 i aprovar
inicialment la modificació del projecte de reparcel.lació del polígon Cementiri
1, efectuant les següents modificacions:
a) Fixar el valor de la parcel·la número 3, adjudicada a l'Ajuntament de Sant
Celoni, en la suma de 22.791.215 pessetes.
Adjudicar la parcel·la 3 als propietaris del sector en proporció als seus drets,
els quals, abonaran a l'Ajuntament la suma de la valoració així com també
s’han de fer càrrec de les quotes d'urbanització que se'n deriven de la
mateixa finca, fixades en la suma de 4.209.429 pessetes.
Els coeficients de participació dels propietaris són els següents: Derivados
Forestales SA (avui Carlos Ayats Terradas 9,538525%, Teresa Ayats
Terradas 9,538525%, Francesc Grau Majó 6,359016%, Glòria Grau Majó
6,359016% i Jordi Grau Majó 6,359016%), SIATAG SA 22,7525%, Josep
Viura Ginesta 14,8666%. Francisco Riera Berenguer (avui NARFIL SA)
19,0408% i SAT Baix Montseny 5,1860%.
b) Es modifica puntualment el projecte de reparcel.lació i la corresponent
inscripció en el Registre de la Propietat d'aquesta finca, la qual haurà de
quedar inscrita de la següent forma:
"PARCEL·LA RESULTANT NÚM. 3
A) DESCRIPCIÓ:
Parcel·la industrial en el polígon Cementiri 1, del terme municipal de
Sant Celoni, de forma rectangular, i una superfície de dos mil vuitcents cinc metres quadrats i quaranta sis decímetres quadrats
(2.805,46 m2). Termeneja: al nord-oest, en línia recta de 25 metres
amb l'Ajuntament de Sant Celoni, parcel·la resultant deu destinada a
espai lliure d'ús i domini públic; al nord-est en línia recta de cent dotze
metres vint-i-un centímetres amb José Viura Ginesta, parcel·la
resultant quatre; al sud-est, en línia recta de vint-i-cinc metres amb el
carrer de servei de la C-251 i al sud-oest en línia recta de cent dotze
metres trenta tres centímetres amb SIATAG SA, parcel·la resultant
dos. Constitueix la parcel·la cadastral 9003202.
B) TÍTOL:

37

Adjudicada a: Derivados Forestales (avui Carlos Ayats Terradas
9,538525%, Teresa Ayats Terradas 9,538525%, Francesc Grau Majó
6,359016%, Glòria Grau Majó 6,359016% i Jordi Grau Majó
6,359016%), SIATAG SA 22,7525%, Josep Viura Ginesta 14,8666%.
Francisco Riera Berenguer (avui NARFIL SA) 19,0408% i SAT Baix
Montseny 5,1860%.
C) USOS
Destinada a ús industrial amb una edificabilitat màxima de 3.087 m2.
D) CÀRREGUES
a) Afecta a la càrrega reial que representa la urbanització pendent
d'execució, li correspon una quota de participació 5,4851% valorada
en 2.605.423 pessetes segons el compte de liquidació provisional del
projecte de reparcel·lació. Aquesta anotació es cancel·larà amb la
presentació al Registre de la Propietat del certificat municipal,
acreditatiu que el titular d'aquesta parcel·la ha satisfet els costos
esmentats.
b) Gravada així mateix amb la càrrega reial que representa l'aportació
dinerària a l'Ajuntament pel valor de l'esmentada parcel·la de
22.791.215 pessetes, més la suma de 4.209.429 pessetes que resulta
de les despeses d’urbanització abonades per l’Ajuntament derivades
d’aquesta finca), quantitat que un cop sigui abonada a l'Ajuntament
s'expedirà l'oportuna certificació per part del secretari municipal
perquè s'aixequi aquesta càrrega registral.
E) INSCRIPCIÓ
Es sol·licita al Sr. Registrador que inscrigui la parcel·la descrita com a
nova finca, anul·lant la inscripció que se’n derivava de la reparcel.lació
ja aprovada, fent constar en la mateixa que aquesta modificació prové
de l'acte que en resulta del compliment de la sentencia del T.S.J.C
Secció Tercera, Contenciós - Administratiu 1135/93."
Segon.- Donar vista d’aquest acord als propietaris dels terrenys, així com a
la Sala sentenciadora.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD D'ALIENACIÓ D’UN
SOBRANT DE VIA PÚBLICA SITUAT A LA CONFLUÈNCIA DEL CARRER
INDÚSTRIA, PEL DARRERA DELS IMMOBLES DEL CARRER COMERÇ.-
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Explica el Sr. Garcia que es tracta del tros de carrer situat entre la
indústria Derivados Forestales SA i les naus amb front al carrer Comerç.
Aquesta zona ha sigut sempre un focus de brutícia i de perill d’incendis.
Després de la seva desafectació com a bé de domini públic, ara es vol
procedir a la seva venda proporcional als propietaris de les finques veïnes.
Així, la meitat de carrer l'adquireixen els titulars de les naus i l’altra meitat la
indústria.

Intervé el Sr. Alsina i diu que el seu grup municipal s'oposa a aquesta venda
de terreny perquè considera que emmascara una ampliació de Derivados
Forestales SA.
Respon el Sr. Garcia que en una superfície de 200 m2 aproximadament, que
són els que es venen a la indústria, poca cosa s'hi pot fer, i més tenint en
compte les distàncies mínimes que cal guardar respecte les finques veïnes.
Els que en surten més beneficiats d'aquesta operació de venda són els
propietaris de les finques del carrer Comerç, alguns dels quals estan obligats
a recular l'alineació de la façana de les seves naus. Així, tot el que perden
per davant ho guanyen per darrera. De tota manera, aquest sobrant de via
pública ha portat més problemes que beneficis per a l’Ajuntament.
Insisteix el Sr. Alsina en que el seu grup s’oposa a la venda perquè amb la
desaparició del carrer, Derivados Forestales SA podrà comprar els terrenys
de les naus, cosa que abans, amb el carrer pel mig, no podia fer.
Diu el Sr. Garcia que, en tot cas, aquesta és una versió del grup d’ERC. Però
si es mira el Pla General d’Ordenació de Sant Celoni es pot veure que la
finca de Derivados Forestales SA està qualificada d’indústria en
transformació i en canvi les naus estan qualificades de petita indústria. En el
supòsit que la indústria adquirís les naus, no hi podria pas estendre la seva
activitat.
Intervé el Sr. Pascual per dir que la seva postura està en la mateixa línia que
ERC. Pensa que el problema ve d’abans, de quan en el Pla General
d’Ordenació de l’any 1997 es va eliminar la continuació del tros de carrer. Si
s’estan fent negociacions amb Derivados Forestales SA perquè marxi, això
és contradictori amb oferir-los la compra de més terreny. El temps dirà qui té
raó, però ell pensa que s’està cometent un error.
Respon el Sr. Alcalde que aquest és un parer totalment respectable, però
quan es va iniciar la desafectació del carrer, algunes veus deien que seria
adquirit totalment per la indústria. Ara s’ha demostrat que no és així perquè
cada un dels veïns ha comprat la part que proporcionalment li pertoca.
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Cal dir també que actualment una de les naus ja ocupa una part d’aquest
sobrant de via pública. Per altra part, una altra de les naus del carrer Comerç
està dificultant l’obertura total d’aquest carrer i ara, amb aquesta venda, la
finca guanya terreny per darrera i es facilita la seva reculada.
El Sr. Figueras pregunta si, de comprar Derivados Forestales SA les naus, hi
podria instal·lar dipòsits de formol.
Respon el Sr. Garcia que no, per la qualificació de petita indústria de les
naus i d’acord amb el nou Reglament d’activitats.
Pregunta el Sr. Gómez si no es podria haver evitat la venda d’aquest tros de
carrer a Derivados Forestales SA.
El Sr. Garcia explica que segons la llei, quan es vol vendre un sobrant de via
pública, s’ha d’oferir la possibilitat de compra als propietaris de les finques
veïnes, de manera proporcional. Si la indústria hagués dit que no estava
interessada en la compra, s’hagués pogut vendre tot el carrer als propietaris
de les naus. De tota manera, no cal oblidar que s’està parlant de petites
superfícies i que amb aquesta operació s’aconseguirà eliminar el perill
d’incendis i el focus de brutícia que actualment representa el tros de carrer.
Diu el Sr. Segarra que Derivados Forestales SA és el primer interessat en
comprar. També podria adquirir les altres naus o llogar-les. I no hi ha cap llei
que negui que una empresa pugui llogar uns locals a tercers per dipositar el
que vulgui. Per tant, en comptes d’avançar en el trasllat de l’empresa, el que
s’està fent és anar cap enrera.
El Sr. Garcia indica que, si es llegeix el nou Reglament d’activitats, es pot
veure que qualsevol nova activitat que es demani s’ha d’agrupar amb el
conjunt general de l’activitat existent. Per tant, una petició de Derivados
Forestales SA de desenvolupar una nova activitat en una de les naus, aniria
lligada a l’expedient principal de l’empresa i s’hauria de denegar per la
qualificació de petita indústria d’aquestes naus.
Diu el Sr. Capote que en aquesta discussió s’està posant en dubte la
validesa del Pla General d’Ordenació. En el supòsit que Derivados
Forestales SA llogués alguna de les naus, hauria d’atenir-se a les lleis. De
moment tot són hipòtesis i especulacions, però al darrera hi ha unes normes
que el regidor d’Urbanisme acaba d’explicar i que cal vetllar perquè es
compleixin.
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Intervé el Sr. Gómez per dir que s’està parlant de les lleis i del seu
compliment, però pregunta quin tipus de lleis són les que han permès que un
dels propietaris de les naus edifiqués sobre part del carrer que ara es vol
vendre i les autoritats no diguessin res.
El Sr. Alcalde precisa que ell ha parlat d’ocupació d’una part del carrer i no
ha dit pas que s’hi hagués edificat. De tota manera, la mateixa persona que
l’ha ocupat està d’acord en regularitzar la situació i desocupar aquella part
de carrer que no li pertoqui a través d’aquesta venda.
El Sr. Pascual aclareix que, tant en el Pla General d’Ordenació de l’any 1983
com en el de 1997, aquest tros de carrer estava qualificat de vial.
El Sr. Capote precisa, però, que el Pla General d’Ordenació de l’any 1997
qualifica els terrenys que ocupa actualment Derivados Forestales SA com
d’indústria en transformació i, per tant, evita que l’empresa pugui ampliar-se.
Explica el Sr. Alcalde que l’equip de govern vol regularitzar la problemàtica
d’aquest tros de carrer i també fer complir l’obertura del vial paral·lel a la
carretera comarcal davant de Derivados Forestales SA. En definitiva, s’està
caminant cap a la consecució del que defineix el planejament urbanístic,
encara que tot requereix el seu temps.
Diu el Sr. Segarra que l’explicació del regidor d’Urbanisme és clara i
coherent. No obstant, no tot el que s’està parlant són hipòtesis. És una
realitat que Derivados Forestales SA adquirirà més de 200 metres quadrats
a través d’aquesta venda. Des de l’àrea d’Urbanisme s’hagués hagut de
vetllar i buscar una altra solució millor per a aquest carrer.
El Sr. Garcia no nega que les naus del carrer Comerç es poden llogar, però
una altra cosa és que s’hi permeti de desenvolupar una activitat que no
correspongui a una zona qualificada de petita indústria. Una altra solució
hagués estat tapiar el carrer però, d’haver-se fet així, continuaria existint el
perill d’incendis i de brutícia que representa.
El Sr. Alcalde diu que no pot assumir com a vàlids algun dels arguments que
s’han dit, ja que l’empresa tant podia llogar les naus abans com ara, encara
que hi hagués el viari pel mig.
Diu el Sr. Arenas que en l’últim Ple es va aprovar una moció conjunta de tots
els grups, molt important, envers el trasllat gradual de l’empresa Derivados
Forestales SA fora de la seva actual ubicació. Creu que tots plegats haurien

de deixar-se de formular hipòtesis i posar-se a treballar cap a la
consecució de l’objectiu de la moció que es va aprovar.
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Després d’aquestes intervencions i,
Vist que per aquest Ajuntament s'ha tramitat expedient d'alteració de la
qualificació jurídica del bé consistent en una porció de terreny situada a la
confluència del carrer Indústria i que s'endinsa per darrera de les edificacions
del carrer Comerç i la fàbrica Derivados Forestales SA i tota vegada que,
com s'ha indicat en l'expedient abans esmentat, aquesta porció de terreny ha
deixat de tenir funció de previsió d'un futur carrer que enllaçaria mitjançant el
decurs de la parcel·la propietat de Derivados Forestales SA, fins el carrer
Girona.
Atès que en data 21 de febrer de 2000 i d'acord amb el que preveu l'article
193 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, en relació a allò que disposa l'article 40
1r, apartat c) del Reglament de patrimoni dels ens Locals, es va incoar
expedient per la venda de la següent parcel·la:
"Parcel·la de terreny no utilitzable com a via pública, abans carrer, de 539
metres quadrats, de forma rectangular i que llinda amb els següents titulars,
al Sud, amb Derivados Forestales SA, a l'Est amb Derivados Forestales SA,
a l'Oest amb el carrer Indústria i al Nord amb Josep Ayats Calls i Rosa Maria
Sibina Corominas, Esteve Danés Brau i Joan Sibina Lleonart".
Atès que els Serveis Tècnics municipals han efectuat informe d'adjudicació
que transcrit textualment diu:
"1r - Efectuada visita de comprovació a la parcel·la situada a la confluència
del carrer Indústria que s'endinsa per darrera de les edificacions del carrer
Comerç i de la fàbrica Derivados Forestales SA, es tracta d’un terreny
sobrant de via pública, qualificat com a bé patrimonial, de forma rectangular i
d’una superfície aproximada de 539 m2.
2n - Aquesta parcel·la no és necessària com a via de circulació, ja que el
vigent Pla General, aprovat definitivament el dia 18 de juny de 1997 va
modificar la previsió de l'alineació del carrer que havia de transcórrer per la
parcel·la propietat de Derivados Forestales SA fins enllaçar al carrer Girona,
modificant-se aquesta previsió i per tant fent inútil la reserva d'aquesta
parcel·la com a sistema viari.
3r - Que l'esmentada parcel·la tal i com es troba traçada, per la seva forma i
la situació la fa tècnicament no edificable per sí sola.
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4t - Donades les característiques, la situació i les taxacions fetes amb
anterioritat en aquest propi sector, d'acord amb els criteris que s'estableixen
en el vigent reglament de gestió urbanística sobre normes tècniques per
determinar el valor dels béns de naturalesa urbana, el tècnic sotasignat
considera que el valor que correspon a la totalitat d’aquesta porció de terreny
és de 2.910.600,- pessetes.
5è - Que l'expressada parcel·la sobrant de via pública confronta amb els
següents propietaris: al Sud, amb Derivados Forestales SA, a l’Est amb
Derivados Forestales SA, a l’Oest amb el carrer Indústria, i al Nord amb
Josep Ayats Calls i Na Rosa Maria Sibina Corominas, Esteve Danés Brau i
Joan Sibina Lleonart.
Fet el corresponent repartiment i com a proposta d'adjudicació als propietaris
confrontats, de conformitat amb allò que disposa l'article 44.2 del Reglament
del Patrimoni dels ens locals, es proposa el següent:
A.- Al Sr. Joan Sibina Llenoart li correspon una superfície aproximada
de 63,25 metres quadrats i un valor de 341.550,- pessetes.
B.- Al Sr. Esteve Danés Brau li correspon una superfície aproximada
de 65 metres quadrats i un valor de 351.000,- pessetes.
C.- Al Sr. Josep Ayats Calls i Na Rosa Sibina Corominas li correspon
una superfície aproximada de 141,25 metres quadrats i un valor de
762.750,- pessetes.
D.- A Derivados Forestales SA, li correspon una superfície
aproximada de 269,50 metres quadrats i un valor d'1.455.300,pessetes".
Atès que a l'expedient hi ha informe del lletrat assessor d'aquest Ajuntament
en el qual es conclou que la venda de sobrant de via pública s'ajusta a la
legalitat i és procedent legalment l'alienació per venda directa de la parcel·la
no utilitzable al carrer Indústria.
Atès allò que determinen l'article 40.1 apartat c) i tota vegada que el valor del
bé immoble a alienar no excedeix el 25%, se n'ha de donar compte al
Departament de Governació d'aquest expedient.
Altrament i d'acord amb el que determina l'article 44 apartat 1r del
Reglament de patrimoni dels ens locals, se n'ha de donar compte d'aquest
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expedient a les persones implicades en el mateix, efectuant el
requeriment personal previ.
Atès que amb data 10 d'abril de 2000 es va dictar decret mitjançant el qual
es va donar trasllat de l'expedient als propietaris colindants de l'esmentada
parcel·la, les dades dels quals ja obren a l'expedient per tal que poguessin
fer les al·legacions que considerin oportunes en el període de temps que
se'ls va atorgar.
Atès que se'ls va donar trasllat de la valoració i de la proposta de distribució
efectuada pels Serveis Tècnics.
Atès que els propietaris colindants han presentat escrits davant de
l'Administració en els quals indiquen que mostren la seva conformitat per
adquirir el sobrant de parcel·la que a la proposta del tècnic se'ls hi
adjudicava per l'import fixat en l'esmentat decret, havent aportat títols de
propietat que modifiquen lleugerament la proposta feta i per tant cal adequar
la porposta als títols de propietat aportats.
Vistos els informes obrants a l'expedient.
A proposta de la Comissió informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per 10 vots a favor de les senyores Martí i Gener i dels
senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa i Casado, i 7
abstencions dels senyors Ruiz, Figueras, Giol, Alsina, Segarra, Gómez i
Pascual, el Ple municipal acorda:
Primer.- Aprovar la venda de la parcel·la de terreny no utilitzable com a via
pública, abans carrer, de 539 m2 de forma rectangular i que llinda amb els
seus titulars al sud amb Derivados Forestales SA, a l'est amb Derivados
Forestales SA, a l'oest amb el carrer Indústria i al nord amb Josep Ayats
Calls i Rosa Maria Sibina Corominas, Esteve Danés Brau i Joan Sibina
Lleonart.
Segon.- Efectuar la següent proposta de venda:
A.- A la Sra. Rosa Maria Sibina Corominas li correspon una superfície
aproximada de 63,25 metres quadrats i un valor de 341.550,pessetes.
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B.- Al Sr. Esteve Danés Brau i Na Carme Brau Basset els
correspon, per meitat i pro-indivís, una superfície aproximada de 65
metres quadrats i un valor de 351.000,- pessetes.
C.- Al Sr. Josep Ayats Calls i Na Rosa Sibina Corominas li correspon
una superfície aproximada de 141,25 metres quadrats i un valor de
762.750,- pessetes.
D.- A Derivados Forestales SA, li correspon una superfície
aproximada de 269,50 metres quadrats i un valor d'1.455.300,pessetes.
Tercer.- Notifiqui's aquest expedient al Departament de Governació als
efectes previstos a l'apartat c del punt 1 de l'article 40 del Reglament de
Patrimoni dels ens locals.
13.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DE LA
CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.L'Alcaldia proposa que es doni 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 carta de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic de
la Generalitat de Catalunya, comunicant les mesures endegades per a la
protecció dels animals domèstics i demanant la col·laboració de
l'Ajuntament de Sant Celoni en la difusió de pósters i fulletons de la
campanya de conscienciació i sensibilització dirigida als ciutadans.
• Un escrit del Diputat President de l'Àrea de Vies Locals de la Diputació de
Barcelona informant dels nomenaments del Sr. Joan Canongia i del Sr.
Jordi Bertran com a Diputat adjunt i Coordinador, respectivament,
d'aquesta àrea.
• Una carta del Gabinet del President de la Generalitat de Catalunya
comunicant haver rebut certificació de l'acord adoptat pel Ple de
l'Ajuntament de Sant Celoni sobre la desfilada de les tropes de l'exèrcit
espanyol a Barcelona en la commemoració del dia de les forces armades.
• Un escrit de del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya agraint l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni
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a la prova pilot del programa L’Aventura de la Vida, que va adreçat a
les escoles i té per objectiu la promoció de la salut i la prevenció de les
drogodependències.
• Una carta del Ministerio de la Presidencia comunicant haver rebut
certificació de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni
d’adhesió a la campanya internacional “Llamamiento para una moratoria
mundial de la pena de muerte”.
• Una carta de la Real Federación Española de Tiro con Arco notificant la
concessió d’una placa d’honor a l’Ajuntament de Sant Celoni en
reconeixement a la seva tasca en pro del tir amb arc.
14.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS
ADOPTADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI.-

DE

L'ALCALDIA

El Sr. Secretari dóna compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia durant
el mes de maig de 2000, i la Corporació se'n dóna per assabentada:
Data
Contingut de la resolució
------------------------------------------------------------------------------------------020500
020500
020500
020500
020500
020500
020500
020500
020500
020500
020500
020500
020500
020500
020500
020500
020500
020500
020500

Concessió llicència instal·lació a Enher.
Concessió llicència instal·lació activitat.
Concessió llicència d'obres.
Llista d'admesos i exclosos per una plaça de Policia.
Alta padró d'habitants.
Alta padró d'habitants.
Aprovant una despesa.
Alta padró d'habitants.
Alta padró d'habitants.
Alta padró d'habitants.
Alta padró d’habitants.
Aprovant una despesa.
Concessió d'una bestreta a compte d'una subvenció.
Baixa del mercat setmanal.
Baixa del mercat setmanal.
Aprovant una despesa.
Contractació de personal.
Aprovació de factures.
Aprovant una factura.

020500
020500
020500
020500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
040500
040500
040500
040500
040500
040500
040500
050500
050500
050500
050500
050500
050500
050500
050500
050500
050500
080500
080500
080500
080500
080500
080500
080500
080500
080500
080500
080500
080500
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Aprovant una relació de despeses.
Aprovant una despesa.
Aprovant una despesa.
Aprovant el pressupost estimatiu de la Setmana per la Pau.
Concessió llicència obertura i funcionament activitat.
Concessió llicència obertura i funcionament activitat.
Concessió llicència d'obres.
Aprovant compra de lletres del Tresor.
Incoació d'expedient sancionador a una discoteca.
Concessió d'una bestreta a un treballador.
Aprovant una certificació d'obres.
Aprovant un conveni amb l'AMPA de l'escola Montnegre.
Concessió llicència ambiental per a l'ampliació d'una activitat.
Efectuant una provisió de fons a una Junta de Compensació.
Concessió llicència d'ocupació d'un habitatge.
Concessió llicència a Gas Natural.
Alta padró d’habitants.
Alta padró d'habitants.
Baixa padró d’habitants.
Aprovant una despesa.
Alta per omissió padró d'habitants.
Denegant llicència d'ampliació d'una activitat.
Desestimant un recurs.
Baixa padró d'habitants.
Contractació de personal.
Acceptant el desistiment d'un expedient.
Relació de denúncies de la Diputació.
Arxivant un expedient sancionador.
Arxivant un expedient sancionador.
Arxivant un expedient sancionador.
Arxivant un expedient sancionador.
Prenent coneixement d'un informe d'Intervenció.
Prenent coneixement d'un informe d'intervenció.
Concessió llicència d'obres.
Alta padró d'habitants.
Donant de baixa un rebut de la comptabilitat per error.
Baixa padró d'habitants.
Alta per omissió padró d'habitants.
Aprovant vàries factures.
Aprovant vàries factures.
Aprovant relació liquidacions ocupació via pública.
Efectuant provisió de fons a una Junta de Compensació.
Aprovant execució d’obres d'enjardinament Rectoria Vella.

080500
090500
090500
090500
090500
090500
090500
090500
090500
090500
090500
090500
090500
100500
100500
100500
100500
100500
100500
100500
100500
100500
100500
110500
110500
110500
110500
110500
110500
110500
110500
110500
110500
110500
110500
120500
120500
120500
120500
120500
120500
120500
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Aprovant una factura de Cedia.
Deixant sense efecte una condició d'una resolució.
Concessió llicència d'obres.
Concessió llicència d'obres.
Concessió llicència d'obres.
Alta padró d'habitants.
Declarant la caducitat d'un expedient sancionador.
Aprovant una despesa.
Aprovant una relació de despeses.
Aprovació d'un expedient de contractació.
Aprovant una despesa.
Aprovant el canvi de nom d'una parada del mercat setmanal.
Donant trasllat a diferents àrees d'una documentació.
Concessió llicència d'instal·lació d'activitat.
Denegant una llicència d'obres.
Aprovant una factura.
Alta padró d'habitants.
Alta padró d'habitants.
Alta padró d'habitants.
Alta per omissió padró d'habitants.
Alta per omissió padró d'habitants.
Aprovant l'Estudi de Seguretat i Salut de l'enjardinament de la
Rectoria Vella.
Concessió de drets funeraris.
Acceptant cessió gratuïta d'un terreny.
Concessió llicència de gual.
Concessió llicència de gual.
Concessió llicència de gual.
Concessió llicència de gual.
Concessió llicència de gual.
Aprovant una despesa.
Baixa padró d'habitants.
Aprovant una despesa.
Aprovació d'un conveni amb l'Esplai.
Aprovant una despesa.
Concessió reducció de jornada a una treballadora.
Concessió llicència d'ocupació d'habitatge.
Concessió llicència d'obres.
Concessió llicència d'obres.
Concessió llicència d'obres.
Concessió llicència d'obres.
Concessió llicència d'obres.
Alta padró d'habitants.

120500
120500
120500
120500
120500
150500
150500
150500
150500
150500
150500
150500
150500
150500
150500
150500
150500
160500
160500
160500
160500
160500
160500
160500
160500
160500
160500
160500
160500
160500
160500
160500
170500
170500
170500
170500
170500
170500
170500
170500
170500
170500
170500

Baixa padró d'habitants.
Aprovant una factura.
Aprovant una factura.
Aprovant una factura.
Aprovant una factura.
Deixant sense efecte un nomenament.
Concessió llicència d'ocupació d'habitatge.
Concessió llicència a Gas Natural.
Desestimant una al·legació.
Concessió llicència d'obres.
Concessió llicència d'obres.
Alta padró d'habitants.
Aprovant una despesa.
Aprovant una despesa.
Alta per omissió padró d'habitants.
Aprovant la realització de diferents activitats esportives.
Aprovant la concessió de subvencions.
Concessió de llicència a Gas Natural.
Concessió llicència d'obres.
Concessió llicència d'obres.
Alta padró d'habitants.
Alta padró d'habitants.
Aprovant una despesa.
Deixant sense efecte una mesura cautelar d'una discoteca.
Baixa padró d'habitants.
Baixa padró d'habitants.
Aprovant una factura.
Aprovant una factura.
Aprovant diferents factures.
Aprovant una relació de despeses.
Incoant expedient sancionador.
Arxivant expedient sancionador.
Acceptant una cessió gratuïta de terreny.
Rectificant un error d'una resolució.
Concessió llicència a Gas Natural.
Concessió llicència d'obres.
Alta padró d'habitants.
Baixa padró d'habitants.
Aprovant una despesa.
Donant de baixa un rebut de taxa de cementiri.
Imposant una sanció.
Aprovant una despesa.
Aprovant relació liquidacions ocupació via pública mercat.

48

180500
180500
180500
180500
180500
180500
180500
180500
180500
190500
190500
190500
190500
190500
190500
190500
190500
190500
190500
190500
190500
190500
190500
190500
190500
220500
220500
220500
220500
220500
220500
220500
220500
220500
220500
220500
230500
230500
230500
230500
230500
230500
230500
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Concessió llicència d'obres.
Concessió llicència d'ocupació d'habitatge.
Concessió llicència d'ocupació d'habitatge.
Concessió llicència d'activitats.
Aprovant una despesa.
Aprovant una despesa.
Aprovant una despesa.
Alta per omissió padró d'habitants.
Concessió llicència col·locació terrassa exterior bar.
Concessió llicència d’obres.
Concessió llicència d’obres.
Concessió llicència d’obres.
Concessió llicència d’obres.
Concessió llicència d’obres.
Aprovant una factura.
Autoritzant una prova motociclista.
Atorgant diferents subvencions a ONG.
Aprovant aportació de fons anual a una Associació.
Donar de baixa uns rebuts d'escombraries.
Aprovant un expedient de contractació.
Desestimant un recurs.
Desestimant un recurs.
Acceptant la renúncia a una part d'una obra.
Concessió d'una subvenció al Fons Català de Cooperació.
Concessió d'una subvenció a l'Assoc. Cat. del Poble Saharaui.
Concessió llicència d'ocupació d'habitatge.
Concessió llicència a Gas Natural.
Concessió llicència d'obres.
Alta padró d'habitants.
Contractació de personal.
Alta per omissió padró d'habitants.
Alta per omissió padró d'habitants.
Declarant definitiva la modificació del Reglament del mercat.
Concessió d'una subvenció a la Unió de Botiguers.
Incoant expedient per al cobrament d'una execució subsidiària
Desestimant un recurs de reposició.
Traslladant una còpia d’una acta al Tribunal de Comptes.
Aprovant un contracte de compra-venda de deute públic.
Prenent coneixement d'un informe d'Intervenció.
Concessió llicència d'obres.
Alta padró d'habitants.
Alta padró d'habitants.
Alta padró d'habitants.

230500
230500
240500
240500
240500
240500
240500
240500
240500
240500
240500
240500
240500
240500
240500
240500
240500
250500
250500
250500
250500
250500
250500
250500
250500
250500
260500
260500
260500
260500
260500
260500
260500
260500
260500
290500
290500
290500
290500
290500
290500
290500
290500

Declarant excedència voluntària d'un funcionari.
Prenent coneixement del desig d'un ciutadà d'ésser incinerat.
Prenent coneixement d'un informe d'intervenció.
Prenent coneixement d'un informe d'Intervenció.
Concessió llicència gual.
Aprovant diferents factures.
Ordenant la clausura d'una activitat.
Concessió llicència d'obres.
Concessió llicència d'obres.
Aprovant diferents factures.
Aprovació de diferents factures.
Alta padró d'habitants.
Aprovant una despesa.
Reconeixement d'antiguitat a un treballador.
Reconeixement d'antiguitat a una treballadora.
Aprovant una despesa.
Aprovant una despesa.
Concessió llicència d’obres.
Concessió llicència d'obres.
Aprovant una despesa.
Concessió d'una bestreta a un treballador.
Concessió de gratificacions a diferents treballadors.
Aprovant l'oferta pública d'ocupació.
Aprovant una revisió de preus del contracte d'escombraries.
Concessió complement de productivitat a personal.
Autorització per instal·lar terrassa a un bar.
Concessió llicència d'obres.
Concessió llicència d'obres.
Concessió llicència a Telefònica.
Aprovació d'una certificació d'obres.
Aprovant una despesa.
Aprovant una factura.
Aprovant una factura.
Concessió d'una subvenció.
Concessió d'una subvenció.
Concessió llicència a Gas Natural.
Concessió llicència a Gas Natural.
Concessió llicència a Gas Natural.
Concessió llicència a Gas Natural.
Estimant un recurs.
Alta padró d'habitants.
Contractació d'un arquitecte.
Alta padró d'habitants.
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290500
290500
290500
290500
290500
290500
290500
290500
290500
300500
300500
300500
300500
300500
300500
300500
300500
300500
300500
310500
310500
310500
310500
310500
310500
310500
310500

Baixa padró d'habitants.
Aprovant una despesa.
Aprovant l'expedient de contractació de l'Esport Jove-2000.
Aprovant l'expedient de contractació de l'Estiu Jove-2000.
Resolució d'expedient sancionador.
Imposició de sanció de trànsit.
Imposició de sanció de trànsit.
Encàrrec del projecte executiu remodelació Plaça de la Vila.
Aprovant una despesa.
Aixecant una suspensió.
Autorització a Gas Natural.
Concessió llicència d'obres.
Alta padró d'habitants.
Alta padró d'habitants.
Alta padró d'habitants.
Aprovant una despesa.
Desestimant una petició de Concordant.
Relació de denúncies de trànsit de la Diputació.
Declaració d'un vehicle com residu sòlid urbà.
Ordenant execució d'obres a una Comunitat de Propietaris
Alta padró d'habitants.
Canvis de domicili.
Aprovant una despesa.
Aprovant una relació de despeses.
Rectificant una resolució.
Ratificant sol·licituds de subvencions.
Concessió llicència terrassa bar.

TOTAL

260 resolucions
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15.- 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 de maig de 2000.
Atès que durant el mes de maig de 2000 s'ha procedit a les contractacions
següents: una persona de recolzament al servei d’assistència social, una
persona de suport a l’electricista municipal i una persona per realitzar tasques
d’assistència al Pla d’atenció a la dona.
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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:
Maig de 2000
Ester Maria Seguí Pons
Jaime Millet Lajusticia
Francisca Garcia Garcia

Treballadora social
Peó
Infermera

PROPOSTA D'ACORD PER A L'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CRITERI
INTERPRETATIU PER A L'APLICACIÓ DE LA BASE 15 BIS DEL
PRESSUPOST DE L’ANY 2000.Abans de passar a l’últim punt de l’ordre del dia, indica el Sr. Alcalde que hi
ha una proposta d’acord presentada d’urgència, de la que se’n reparteix una
còpia a cada regidor.
Explica el Sr. Alcalde que aquesta proposta d’acord tracta de fer operatiu el
compromís adquirit per l’equip de govern i aprovat en les bases d’execució
del pressupost, de fer difusió i publicitat en aquelles contractacions laborals
d’una durada de més de tres mesos.
L’àrea de Recursos Humans i els serveis jurídics de l’Ajuntament han vist
que hi havia una possible doble interpretació en el cas d’alguns contractes
existents, alguns d’ells fets a través d’una selecció pública, en els que es
vulgui una continuïtat de la persona i el contracte s’hagi de renovar. Sembla
lògic que no s’ha de tornar a iniciar un procés de selecció, però cal deixar-ho
ben clarificat per tal d’evitar mals entesos.
El Sr. Capote diu que es tracta d’afegir aquest aclariment al text de la base
d’execució, de manera que serveixi d’interpretació a aquesta qüestió i que
l’acord sigui efectiu a partir del dia de la seva aprovació pel Ple.
El Sr. Figueras pregunta a quantes persones afecta actualment la continuïtat
dels contractes a què es refereix la proposta d’acord.
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Respon el Sr. Capote que afecta a unes 12 ò 13 persones.
El Sr. Pascual diu que no entén perquè, si aquest aclariment és necessari,
no es va discutir a la Comissió informativa corresponent.
El Sr. Capote explica que el tema s’ha estat revisant i és ara quan a nivell
jurídic s’ha considerat que calia un aclariment de la interpretació.
El Sr. Figueras demana que se li expliqui què vol dir accedir a un lloc de
treball a través de selecció pública.
Respon el Sr. Capote que això significa que es fa una difusió publica de la
plaça que es convoca i els interessats presenten els seus currículums o són
entrevistats, per tal de procedir a la tria de la persona que s’estima més
adequada.
Després d’aquestes intervencions es procedeix a votar la urgència de la
proposta d’acord, la qual resulta aprovada per tots els assistents.
Per això i atès que l'Ajuntament de Sant Celoni gestiona els seus recursos
humans, d'acord amb la normativa d'aplicació, a través de les diverses
opcions que aquesta li ofereix, aplicant els diversos règims jurídics tant
funcionarial o estatutari com laboral, sigui aquest indefinit o amb caràcter
temporal.
Atès que el pressupost pel 2000, ha introduït una nova base d'execució, la
base 15 bis, segons la qual és preceptiu realitzar publicitat local de les
convocatòries per a la contractació del nou personal de caràcter laboral
temporal.
Atès que properament s'extingiran diversos contractes de personal laboral
temporal, molts dels quals van estar subscrits des de ja fa un temps i és
possible que sigui necessari procedir a la seva renovació.
Atès que aquesta situació suscita un dubte en la interpretació de la base
d'execució atès que es diu textualment "els contractes la duració inicial dels
quals sigui superior a tres mesos", aquesta redacció dona lloc a una doble
interpretació:
a) Que la base d'execució és d'aplicació a tots els contractes que siguin
celebrats després de la seva entrada en vigor, sigui o no continuació de

contractes anteriors pels quals una
desenvolupant un mateix lloc de treball.

mateixa

persona
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està

b) Que la base d'execució només és d'aplicació als contractes que siguin
celebrats després de la seva entrada en vigor, però que no són
continuació de contractes anteriors pels quals una mateixa personal està
desenvolupant un mateix lloc de treball.
Atès que la disposició addicional de les bases d'execució del pressupost pel
2000 determina que en cas de dubte en la interpretació del sentit de
qualsevol de les bases d'execució del pressupost, serà competència del Ple
de la corporació la determinació de la interpretació correcta.
Vist l'informe conjunt emès per part de la Secretaria i la Intervenció.
A proposta de l’Alcaldia i un cop aprovada la urgència d’aquest assumpte,
per unanimitat, el Ple municipal acorda:
Primer.- Disposar, en compliment de la disposició addicional de les bases
d'execució del pressupost pel 2000, que la base 15 bis de les mateixes, que
és del tenor literal 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"
Ha de ser correctament interpretada en el sentit de què no és d'aplicació als
contractes laborals temporals que es subscriguin amb posterioritat a
l’entrada en vigor de la norma, però que suposin continuïtat de contractes ja
celebrats amb les persones que efectivament estan cobrint els respectius
llocs de treball, especialment respecte de les persones que han accedit al
lloc de treball a través de selecció pública.
Segon.- 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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16.- PRECS I PREGUNTES.En primer lloc el Sr. Alcalde diu que van quedar dues preguntes del passat
Ple de 5 de maig pendents de contestar. Es fa entrega de les respostes per
escrit, les quals es procedeix a llegir per tal que en quedi constància en l'acta
de la sessió d'avui:
I el local per als grups de l'oposició ?
Actualment no hi ha local disponible, ni per a l'oposició ni per al grup de
govern. Quan el tinguem, es comunicarà.
En relació als incidents del Safareig, passem un informe a tots els
grups que, resumint, diu que:
S'han pres les següents accions:
- Expulsió dels joves durant uns dies.
- Trasllat del tècnic de joventut a la planta baixa.
- Reunió, el dia 13 d'abril, de regidors i tècnics de diferents àrees en la qual
es va decidir:
. Dur a terme reunions de treball i de seguiment per l'educador social.
. Fer una reunió amb el grup de joves per garantir el compliment
d'unes normes bàsiques.
. Coneixement i/o implicació entre àrees en els projectes adreçats als
joves.
- Reunió de coordinació de regidors i tècnics, el 26 de maig.
A continuació el Sr. Alsina procedeix a llegir el prec i les preguntes formulats
per escrit pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Prec: Demanar a l’equip de govern que tingui a bé respondre les
preguntes que es realitzen en els Plens ordinaris: amb rigorositat,
professionalitat i serietat, donat que hi ha regidories que no contesten
o bé, si ho fan, no aporten la documentació que se’ls demana. Si per
manca de temps o d’informació no poden contestar en el Ple, demanem
que en posteriors dies se’ns contesti per escrit.
Preguntes:
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1) Per tercera vegada tornem a preguntar al Sr. Batlle i al regidor
d’Urbanisme com estan els contactes amb el Ministerio de Fomento i
amb la companyia RENFE per a arreglar el pont d’entrada pel carrer
Doctor Trueta a Sant Celoni ?
Respon el Sr. Alcalde que aquests darrers mesos s'han fet reunions amb
tècnics de la Direcció General de Carreteres i amb el Director General
d'Urbanisme per a estudiar globalment la carretera C-251, l'entrada al
municipi, etc. i els contactes amb el Ministerio de Fomento es vehicularan via
Urbanisme de la Generalitat.
2) S’han començat a aplicar les mesures necessàries, consensuades
amb l’empresa Derivados Forestales SA, que comportin el gradual
trasllat de les seves instal·lacions fora del casc urbà ? I en quina
situació es troba la creació de la comissió, segons el que es va acordar
en el darrer Ple ?
Diu el Sr. Alcalde que en el darrer Ple es va aprovar la creació de la
comissió. Ara es constituirà properament i ha de ser ella la que programi els
contactes i prengui decisions.
3) Com està la situació de la instal·lació de la nova benzinera a Les
Borrelles i els contactes amb l’AAVV ?
Contesta el Sr. Alcalde que actualment la llicència de la unitat de
subministrament i serveis complementaris amb ubicació a Les Borrelles està
seguint els tràmits que marca la normativa. Teniu a la vostra disposició
l'expedient. S'han fet reunions amb la FAVESC (la darrera el passat dilluns).
4) L’equip de govern ja sap qui és l’interlocutor del Ministeri de
Fomento ? En quina data es procedirà a realitzar l’entrevista ?
Diu el Sr. Alcalde que no estava clar a la formulació de la pregunta per quin
tema havia de ser interlocutor. La resposta que es tenia preparada anava
referida a la primera pregunta, on l'interlocutor del Ministeri de Foment a
Barcelona és el Sr. Josep Maria Cacho.
Pel tema del TAV, avui s’ha anat a Madrid per una reunió amb el Ministeri de
Medi Ambient per tractar dels grans canvis que es demanen a nivell de la
comarca. El tema, però, està enlentit a Madrid pels canvis de ministres i hi
ha pendent una reunió entre Barcelona Regional i el Ministeri de Foment.
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Intervé el Sr. Pascual per dir que: “En una reunió al local de l'AAVV Les
Borrelles, els grups municipals d'IC-V, ERC, CiU i PP, la FAVESC, l'AAVV
Les Borrelles acordàrem sol·licitar una reunió a l'Ajuntament on hi fossin
presents també tècnics i membres de l'equip de govern socialista per a
trobar solucions a la instal·lació d'una nova benzinera al barri de Les
Borrelles.
Segons ens han informat membres de la FAVESC la reunió va tenir lloc el
passat dilluns i sense que la FAVESC ho conegués, l'equip de govern
socialista va sorprendre a tothom no convocant a la resta de forces
polítiques de Sant Celoni.”
En relació a aquest assumpte, el Sr. Pascual formula les següents
preguntes:
1) Per què no vàreu respectar l'acord amb la FAVESC de convocar
també a l'oposició ?
Respon el Sr. Alcalde que aquesta reunió del dia 5 de juny va ser convocada
per l'equip de govern, tal com es va comunicar a la FAVESC.
2) El Sr. Checa com a membre de l'AAVV Les Borrelles hi va estar
d'acord. Com a membre de l'equip de govern socialista anteposa la
política de partit a la defensa del seu barri ?
Diu el Sr. Checa que ell no ha dit mai el que afirma el Sr. Pascual. Sí que es
va quedar en fer una reunió on hi fossin tots presents i aquesta reunió no
s’ha convocat. Però ell ni ho defensa ni ho deixa de defensar.
3) Quines van ser les respostes que vau donar a les propostes que vam
consensuar amb els veïns per a poder aconseguir que no s'instal·li la
benzinera al barri ?
Diu el Sr. Alcalde que es contestarà a aquesta pregunta per escrit.
4) Considereu que els barris tan sols han de tenir com a interlocutors al
grup municipal socialista ?
Respon el Sr. Alcalde que no.
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5) El grup municipal d'IC-Verds creu que hi ha massa assumptes
pendents que afecten la qualitat de vida dels veïns dels diferents barris
de Sant Celoni. Tenim previst reunir-nos amb la resta de veïns i AA.VV.
per a fer-los costat, i conjuntament amb la resta de forces polítiques de
Sant Celoni, intentar solventar cadascuna de les seves problemàtiques.
Considereu, tal com heu fet ara, que no val la pena que us convoquem,
perquè seguireu negant-vos a participar en reunions amb l'oposició i
els veïns ?
Diu el Sr. Alcalde que es contestarà a aquesta pregunta per escrit.
A continuació, el Sr. Figueras formula els següents precs:
1) Es demana un informe sobre els locals que l’Ajuntament de Sant
Celoni té cedits, llogats o que s’utilitzin per a l’ús d’entitats privades o
públiques alienes a l’Ajuntament, i en quines condicions.
El Sr. Alcalde diu que es mirarà de fer el llistat que es demana.
2) Es demana que s’informi sobre l’estat d’execució d’una sentència del
Tribunal Suprem sobre la benzinera de la BP.
Respon el Sr. Alcalde que es contestarà per escrit a aquesta pregunta.
Intervé el Sr. Gómez per comentar que a totes les preguntes es respon amb
un silenci absolut, dient que es contestarà per escrit. Opina que si això es fes
al Parlament, malament aniríem. Si l’equip de govern no és capaç de
pronunciar una resposta a les preguntes que se li formulen és que “ho té
molt negre”.
Indica el Sr. Alcalde que s’han contestat bastantes preguntes formulades
pels grups municipals. L’última pregunta que s’ha fet, però, tracta sobre una
sentència judicial i per la importància del tema, creu que val la pena mirar-ho
bé abans de contestar. Per altra part, les preguntes de control parlamentari
que es formulen al Congrés s’han passat obligatòriament uns dies abans. A
l’Ajuntament, l’equip de govern intenta sempre donar resposta a totes les
preguntes de la millor manera possible i amb tota transparència.
El Sr. Ruiz pregunta: On són la taula i les cadires que abans hi havia a la
Sala de Plens ? Quin ús se’ls donarà ?
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Contesta el Sr. Alcalde que són a l’edifici de Can Ramis i que la voluntat
és de no llençar-les. Sembla que alguna entitat les ha sol·licitat, però cal dir
que la taula està corcada.

El Sr. Ruiz recorda que no s’ha fet res per part de l’equip de govern en el
tema de les voreres perilloses en què molta gent s’hi ensopega.
Diu el Sr. Alcalde que està previst arranjar-les en un termini breu perquè s’ha
demostrat que la mica d’esglaó en el lloc que s’havia comentat (davant la
farmàcia Pujol) pot resultar perillós.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió a les
12:00 hores de la nit, i s'estén la present acta de la que jo, el Secretari
municipal, en dono fe.
L’Alcalde

El Secretari

