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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2000.

Sant Celoni, dinou de juliol de dos mil.
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:05 hores,
en primera convocatòria i sota la presidència 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, a proposta del Sr. alcalde, els presents
guarden un minut de silenci en condemna per l’assassinat a mans d’ETA del
regidor del Partit Popular a l’Ajuntament de Màlaga, Sr. José M. Martín, i en
rebuig també de l’acció violenta contra la caserna de la Guàrdia Civil a
Àgreda (Sòria) i l’atemptat fallit contra el Sr. José Asenjo, diputat del Partit
Socialista Obrer Espanyol per Màlaga.
Fet aquest minut de silenci, 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 el Sr. Albert Galín Calvo per dir que en un dels punts
d’aquesta sessió el Sr. alcalde donarà compte del seu acomiadament
disciplinari. Al respecte, vol manifestar que se l’ha tractat injustament i que té
plena i absoluta confiança en la justícia, qui en darrer terme serà qui posarà
les coses en el seu lloc.
Després d’aquesta intervenció, es procedeix a tractar els punts continguts a
l’ordre del dia de la sessió.
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1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular
alguna observació a l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, el qual s'ha
distribuït juntament amb la convocatòria d'aquest Ple. En no formular-se cap
reparament, per unanimitat, s'acorda la seva aprovació.
2.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT REGULADOR
DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS A TRAVÉS
D'AUTOTURISMES.
Explica el Sr. alcalde que es tracta de procedir a l’aprovació del Reglament
que ha de regular el transport públic en autoturismes a Sant Celoni. Aquest
Reglament incorpora algunes indicacions proposades pels propis taxistes i la
seva aprovació inicial donarà pas a un termini d’exposició pública amb
possibilitat de formular al·legacions.
Diu el Sr. Capote que el col·lectiu dels taxistes vol presentar una al·legació
contra el Reglament i que, en tot cas, serà decisió del Ple veure si es recull o
no.
Intervé el Sr. Figueras per comentar que, segons un informe de la Policia
Local, el projecte de Reglament parlava d’automòbils lleugers, quan aquest
terme ja no s’utilitza i s’hauria de parlar d’autoturismes. Això s’ha modificat
només parcialment en el text del Reglament que figura a l’expedient i
demana que es corregeixi en la totalitat del document.
Respon el Sr. Capote que això es farà en el període d’exposició pública,
juntament amb la resolució de les al·legacions que es puguin presentar.
El Sr. Alsina diu que enlloc del Reglament consta el número de llicències
d’autoturismes que corresponen al municipi, i pregunta si no hi ha una
fórmula que determini aquest número en funció dels habitants de la població.
El Sr. Capote explica que no hi ha una fórmula que ho estableixi, sinó que
depèn de les característiques del municipi, de sí és turístic, dels serveis que
presta, etc.
Pregunta el Sr. Alsina quin serà, doncs, el criteri per crear una nova llicència.
Creu que s’hauria de buscar un sistema objectiu per determinar la creació
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d’una nova plaça, per a evitar possibles discrepàncies amb els taxistes i
sense que aquests ho entenguin com una imposició.
El Sr. alcalde diu que Sant Celoni necessita més taxis que altres municipis
amb el mateix número d’habitants perquè té ferrocarril, hospital i d’altres
serveis. Però, per contra, també ara els taxistes estan fent una sèrie de
transports sanitaris que potser en el futur s’eliminen. Per això, considera que
la creació de noves llicències ha d’anar en funció de la detecció de les
necessitats del moment.
Insisteix el Sr. Alsina que d’aquesta manera sempre hi haurà discrepàncies
entre el col·lectiu dels taxistes i l’Ajuntament a l’hora de crear una nova
llicència. Pregunta si en els altres pobles es fa per número d’habitants.
Contesta el Sr. Capote que no, sinó que es tracta, com ja ha dit, de detectar
en cada moment si el servei públic que es presta és suficient o hi ha
necessitats que s’han de cobrir amb una nova plaça.
Intervé el Sr. Pascual per dir que el servei de taxis porta molts anys
funcionant a Sant Celoni, sense que durant aquest temps hi hagi hagut un
Reglament regulador. Si fins ara sembla que no hi hagut necessitat d’aquest
Reglament, pregunta si podrien els taxistes acollir-se a aquest fet per no
haver de complir-lo.
Respon el Sr. secretari que un cop el Reglament estigui aprovat i entri en
vigor, serà d’obligatori compliment per a tots els taxistes.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que al municipi de Sant Celoni des de ja fa anys es presta el servei
públic local de transport de persones amb vehicles lleugers, a través de
llicències de tipus B, autotaxis, tot d’acord amb la Llei 16/1987, de 3 de juliol,
d’ordenació de transports terrestres i el seu Reglament aprovat per Reial
Decret 1211/1990, de 28 de setembre, la Llei 12/1987, de 28 de maig, de la
Generalitat de Catalunya, reguladora dels transports de viatgers per
carretera mitjançant vehicles de motor, el seu Reglament aprovat per Decret
319/1990, de 21 de desembre, les normes de circulació vigents i el
Reglament nacional dels serveis urbans i interurbans en automòbils lleugers
vigent.
Atès que, no obstant l’anterior, el servei no ha estat mai regulat a través d’un
Reglament de caràcter municipal.
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Atès que per part de la regidoria de Governació es reben queixes dels
usuaris del servei públic del taxi, segons les quals aquest funciona de forma
deficient, especialment dins l'horari nocturn.
Atès que per tal de solventar la falta d’una regulació del servei de caràcter
local i als efectes de regularitzar aquesta situació, a l'Ajuntament de Sant
Celoni s’ha redactat i es proposa l'aprovació d'un reglament del servei que
regularitzi totes les situacions que es denuncien per part dels seus usuaris.
Atès que paral·lelament, i als efectes de consensuar en allò que sigui
possible la redacció i aprovació del reglament, s'han obert converses entre
l'Ajuntament de Sant Celoni i el col·lectiu dels professionals del taxi, als
efectes de trobar una solució consensuada a la problemàtica que presenta el
sector, evitant la necessitat de crear una octava llicència de d'autoturisme.
Atès que per part del col·lectiu dels taxistes de Sant Celoni s’ha proposat
incloure diversos suggeriments al projecte de Reglament, de tal manera que
s’assoleixi un servei de qualitat.
Atès l’informe de la Secretaria i del cap de la Policia Local, un cop instruït el
corresponent expedient.
D’acord amb l’anterior i atesa la necessitat de què tot servei municipal
disposi d’un Reglament que el reguli, 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 Reglament regulador del servei de transport
públic de viatgers en automòbils lleugers, d'acord amb el text que s'adjunta a
aquesta proposta com a annex.
Segon.- Sotmetre aquest acord, juntament amb l'expedient instruït a l'efecte,
a exposició pública per un termini de trenta dies hàbils comptadors des de la
darrera inserció dels edictes anunciadors de l’exposició als mitjans de
comunicació reglamentàriament pertinents. Durant aquest termini, tot aquell
que estigui interessat podrà examinar el text del reglament i l'expedient
instruït a l'efecte i podrà presentar quants suggeriments o al·legacions
consideri oportuns al seu dret, així com podrà aportar quanta documentació
estimi oportuna.
Tercer.- Considerar com aprovat definitivament el Reglament si durant el
termini d'exposició pública no es presenta cap al·legació, reclamació o
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suggeriment per part de les persones legitimades, cas en què es procedirà
a la publicació del text del Reglament als diaris oficials que siguin
procedents.
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.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE FORMACIÓ D’ADULTS.
Intervé el Sr. Vega per dir que a la Comissió informativa ja es van explicar
quines serien les quotes a cobrar als alumnes de l’Escola d’adults per al nou
curs 2000-2001, a les que s’ha aplicat només la pujada de l’IPC. Hi ha, però,
dues modificacions respecte la proposta inicial: la desaparició del curs de
castellà per a estrangers que s’incorpora en el curs de Formació
Instrumental, i l’anul·lació també del curs de Programació Informàtica.
El Sr. Figueras pregunta si s’ha fet mai una valoració del què representa
l’Escola d’adults.
Respon el Sr. Vega que cada any es redacta una memòria del que ha estat
el curs de l’Escola d’adults, memòria que es presenta a la Comissió de
Govern i que està a disposició de tots els regidors.
Pregunta el Sr. Pascual si hi ha altres fonts d’ingressos, a part d’aquestes
taxes, que cobreixin el cost de l’Escola d’adults.
Explica el Sr. alcalde que l’escolarització d’adults és competència de
l’Administració autonòmica. Fa tres anys es rebien subvencions per part
d’aquesta Administració per al sosteniment de l’Escola d’adults. Però, les
aportacions s’han anat reduint fins a desaparèixer i ara només es disposa
d’ajut econòmic per part de la Diputació de Barcelona, que també presta
suport i assessorament. Malgrat que el dèficit anual és d’uns vint milions de
pessetes, l’existència de l’Escola d’adults és una voluntat política que es vol
mantenir.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que l’àrea de Benestar Social ha efectuat una proposta relativa a les
quotes a cobrar als alumnes de l’Escola d’adults per al curs 2000-2001.
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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 memòria del regidor de Benestar Social, l’estudi econòmic obrant a
l’expedient i els informes del secretari i interventor.
A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per 16 vots a favor de les senyores Martí i Gener i dels
senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado,
Ruiz, Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Pascual, i amb l’abstenció del senyor
Gómez, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Modificar l’Ordenança fiscal número 20, reguladora de les taxes per
serveis generals, amb vigència a partir de la data de la seva aprovació
definitiva, al següent tenor:
Aprovar el nou quadre de tarifes de l’apartat g), que conté les tarifes
corresponents a la taxa per la participació a les classes de l’Escola d’adults,
fixant els conceptes i imports següents:
A) Preu de les matrícules:
Formació Instrumental............................................................................ 5.750,Formació Bàsica..................................................................................... 7.900,Prova de maduresa F.P. ...................................................................... 23.600,Repetidors:
1 àrea ................................................................................. 10.700,2 àrees ................................................................................ 16.000,Accés Cicles Formatius de grau mitjà.................................................. 13.000,Accés Cicles Formatius grau superior
Prova comuna 1.................................................................. 17.000,Prova específica ................................................................ 15.000,Accés Cicles Universitat
Prova comuna..................................................................... 17.000,Prova específica ................................................................. 15.000,Anglès ................................................................................................... 21.600,Ofimàtica (124 h) disseny gràfic........................................................... 43.000,Ofimàtica intensiva (62 h) ................................................................... 23.000,Internet.................................................................................................. 25.725,Dibuix i Pintura (curs complet) ............................................................. 15.500,Taller de Dibuix i Pintura ........................................................................ 6.200,-
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B) Preu del material:
Formació Instrumental 1r nivell ................................................................. 300,Formació Instrumental 2n nivell ............................................................. 1.500,Formació Instrumental 3r nivell .............................................................. 1.000,Formació Bàsica..................................................................................... 2.000,Prova de maduresa F.P.
Àrea de lletres ............................................................................... 1.200,Àrea de ciències ............................................................................ 1.200,Àrea tecnològica ............................................................................ 2.500,Accés Cicles Formatius grau mitjà......................................................... 2.000,Accés Cicles Formatius grau superior
Prova comuna............................................................................... 4.000,Prova específica .......................................................................... 1.500,Accés Universitat
Àrea comuna ................................................................................. 4.000,Àrea específica .............................................................................. 1.500,Anglès ........................................................................................................ 500,C) Assegurances (Prova Maduresa F.P.) ............................................ 2.200,Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior
acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança modificada 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.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els
termes previstos a l’article 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.
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DELS ACORDS
D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES ORDINÀRIES D’URBANITZACIÓ DE
TRAMS DELS CARRERS EDUARD DOMÈNECH I BERNAT MARTORELL.
El Sr. alcalde explica que a l’octubre de 1998 es va aprovar el projecte tècnic
d’urbanització d’aquests dos trams de carrers, amb un pressupost de 24
milions i escaig de pessetes, i ara es vol procedir a l’execució de les obres,
dins la dinàmica de completar la urbanització de la zona urbana del municipi.
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El Sr. Figueras pregunta si els honoraris tècnics que figuren a la proposta
són de tècnics municipals.
Respon el Sr. Garcia que aquests honoraris corresponen a la redacció del
projecte, feta per un tècnic de fora de l’Ajuntament, i a la possible direcció de
les obres. Encara no se sap qui durà a terme la direcció tècnica, però en cas
que sigui algun tècnic municipal qui la realitzi, el seu cost no s’aplicarà als
veïns.
El Sr. Figueras comenta que en els criteris de repartiment que consten a la
proposta es diu “50 % del volum edificable aplicable”. Suposa que això bé a
justificar el fet que a les finques cantoneres s’apliqui la meitat o tercera part
de la seva edificabiliat total.
El Sr. alcalde diu que només s’ha donat un únic cas d’algú que va recórrer
als tribunals contra els criteris que se segueixen en l’aplicació de
contribucions especials, i que aquest recurs s’ha retirat. Això prova que des
de l’Ajuntament s’actua amb justícia, i que actuant d’altra manera es gravaria
doblement l’edificabilitat d’una finca que fa cantonada a dos carrers.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació inicial, si escau, de la imposició i
ordenació de contribucions especials per a l’execució de les obres
contingudes al projecte d’obres ordinàries d’urbanització d’uns trams dels
carrers Eduard Domènech i Bernat Martorell d’aquesta vila.
Atès que es considera necessari procedir a la urbanització i sanejament
d’aquests carrers, situats en el límit oest del sòl urbà del municipi.
Atès que el Ple municipal en sessió del dia 20 d’octubre de 1998 va aprovar
definitivament el projecte d’obres ordinàries d’urbanització d’un tram del
carrer Eduard Domènech i un tram del carrer Bernat Martorell, redactat per
l’enginyer Josep Prats Sánchez, amb un pressupost que ascendeix a la
quantitat de 24.709.057 pessetes.
Atès que la realització de les obres beneficia especialment una sèrie de
persones que obtindran un especial avantatge i un augment de valor en els
seus béns, procedeix recórrer a la imposició de contribucions especials per tal
de rescatar part d'aquest benefici i permetre així la realització de les obres que
es projecten.
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Atès que al pressupost municipal existeix partida pressupostària suficient als
efectes de subvenir l'obra i es preveu el correlatiu ingrés per concepte de
contribucions especials.
A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució de les obres d’urbanització d’un tram del carrer Eduard Domènech i
un tram del carrer Bernat Martorell.
Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris
beneficiats per l'execució de les referides obres d’urbanització, d'acord amb
els següents paràmetres d'aplicació:
a)

Cost previst de les obres:
Eduard Domènech………………………….10.753.101,- ptes
Bernat Martorell……………………………..13.330.956,- ptes
Honoraris tècnics………………………………………. 625.000,- ptes
Total cost……………………………………………… 24.709.057,- ptes

b)

El cost suportat per l'administració serà de 24.709.057,- pessetes.

c)

La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 90 % del cost
suportat per l'administració, és a dir 22.238.151,- pessetes que
constituirà la base imposable del tribut.

d)

Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la quantitat
esmentada seran:
50 % metres lineals de façana dels immobles, aplicables
50 % volum edificable, aplicable

Tercer.- Advertir que els costos anteriorment expressats tenen caràcter de
mera previsió i que en base a allò preceptuat a la Llei d'hisendes locals poden
patir variacions a l'alça o baixa en funció del cost efectiu de les obres i serveis.
Quart.- Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions especials les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la
Llei general tributària, especialment beneficiades per la realització de les
obres, tenint la consideració de persones especialment beneficiades els
propietaris dels béns immobles afectats per l'execució del projecte.
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Cinquè.- Facultar la Comissió de Govern per a la pràctica i aprovació de les
liquidacions resultants d'aquest acord, així com per a la resolució d'eventuals
recursos administratius, de qualsevol tipus que aquests siguin, un cop aprovat
definitivament aquest acord.
Sisè.- Remetre's, en allò que no estigui previst en aquest acord i en aplicació
de l'article 34.3 de la Llei d’hisendes locals, a l'Ordenança general de
contribucions especials vigent al municipi de Sant Celoni.
Setè.- Acordar l'exigència per avançat del pagament de les contribucions
especials en funció del cost previst, en base a l'article 33.2, de la Llei
d’hisendes locals.
Vuitè.- Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de trenta dies
mitjançant edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari
dels de major difusió de la província i al tauler d'anuncis de la Corporació pel
termini legalment preceptiu.
Novè.- Declarar que en cas de no formulació de reclamacions en el període
d'informació pública l'acord esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.
Desè.- Advertir els propietaris afectats que podran constituir l'Associació
Administrativa de Contribuents en els termes i als efectes d'allò que disposen
els articles 36 i 37 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES A
PERCEBRE PER SOREA SA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.
Intervé el Sr. Figueras dient que quan va consultar l’expedient va veure-hi la
documentació presentada per l’empresa per justificar un augment de les
tarifes i que sobre això l’interventor municipal fa un informe en data 24 de
maig dient que faltava justificació de les partides més importants. Amb
posterioritat Sorea SA va presentar uns aclariments complementaris, però
sense que consti a l’expedient un nou informe d’Intervenció al respecte.
El Sr. interventor respon que en el seu moment ell ja va fer el seu informe i
després la documentació complementària aportada per Sorea SA s’ha
contestat per part de l’enginyer dels Serveis Tècnics, tal i com consta a
l’expedient.
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El Sr. Figueras insisteix en què si l’informe de l’interventor plantejava unes
mancances en la justificació presentada per la concessionària del servei
d’aigua, troba a faltar un informe valoratiu de la nova documentació aportada
per l’empresa per esmenar aquelles deficiències. És per això que el grup
municipal de CiU s’abstindrà en la votació.
El Sr. Gómez pregunta què aporta Sorea SA a l’Ajuntament.
Respon el Sr. alcalde que una empresa de serveis aporta la pròpia gestió del
servei. En molts municipis del nostre país, serveis públics com l’aigua, les
escombraries o la neteja són gestionats per empreses especialitzades.
D’aquesta gestió l’Ajuntament n’obté un cànon que es manté fixe,
independentment de la revisió de tarifes.
En el cas que estem tractant, continua explicant el Sr. alcalde, si el Ple
acorda la revisió de les tarifes de l’aigua, aquestes es passaran a la
Comissió de Preus de Catalunya que serà qui en últim terme haurà
d’aprovar-les. Cal dir que els preus actuals daten de novembre de 1998 i que
l’augment plantejat a la proposta és del 3,94 %, increment que està per sota
de l’IPC.
El Sr. Alsina diu que el seu grup està d’acord en aprovar les noves tarifes
sempre i quan aquest augment estigui per sota de l’IPC, cosa que no veu
que sigui així.
El Sr. interventor aclareix que estem parlant de l’IPC acumulat des del mes
de novembre de 1998, data de la darrera revisió de tarifes, i fins a finals de
juny d’enguany. En total l’IPC acumulat en aquests 18 mesos és del 4,93 %,
i per tant l’augment de tarifes proposat del 3,94 %, està clarament per sota.
El Sr. Pascual indica que un dels factors de què parla l’empresa per justificar
l’increment és que els pous de La Batllòria encara estan contaminats i s’ha
de connectar al cabdal del Ter. Pregunta si hi ha algun sistema per a
aconseguir accelerar el procés de descontaminació.
El Sr. alcalde contesta que això s’aconseguirà per la pròpia regeneració del
riu, sempre que no s’agreugi amb un altre tipus de contaminació perquè els
pous de La Batllòria estan en un lloc proper a la Tordera, fet que afavoreix
possibles afectacions de contaminació.
Després d’aquestes intervencions i,
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Atès que en data 24 d'abril de 2000 per part de la mercantil Sorea SA es
demana d'aquest Ajuntament la revisió de les tarifes que per la prestació del
servei d'abastament domiciliari d'aigua potable percep dels usuaris.
Atès que el dia 4 de maig de 2000 s’emeté informe per la Secretaria
municipal indicant la legislació d’aplicació i el procediment a seguir.
Atès que en data 24 de maig de 2000, per part de la Intervenció municipal
s’emeté el corresponent informe el qual va motivar que per part de l’Alcaldia
es resolgués, el dia 16 de juny de 2000, l’ampliació de la documentació a
presentar per part de Sorea SA als efectes de completar la informació i
resoldre en conseqüència.
Atès que la resolució abans esmentada es notificà a la mercantil Sorea SA
en data 19 de juny de 2000, arrel de la qual l’empresa presentà en data 30
de juny de 2000 la documentació corresponent al extrems sol·licitats.
Atès que paral·lelament s’emeteren informes per part de l’arquitecte
municipal, amb data 14 de juny de 2000, segons el qual es realitza la
previsió de creixement de la població per als properes exercicis.
Atès que amb dates 10 i 12 de juliol de 2000 s’emeteren informes per part de
l’enginyer municipal en relació amb la documentació de què es disposa.
Atesa la legislació d’aplicació i la clàusula 7a del Plec de clàusules
administratives regulador del contracte.
A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per 11 vots a favor de les senyores Martí i Gener i dels
senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado i
Pascual, amb 3 vots en contra dels senyors Alsina, Segarra i Gómez i amb 3
abstencions dels senyors Ruiz, Figueras i Giol, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Informar favorablement l’increment de les tarifes a percebre per part
de la mercantil Sorea SA, d’acord amb el Plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte i amb el següent detall:
a) Tarifes de venda d'aigua
MÍNIM DE CONSUM:
El mateix a l'actual que és de 10 m3/unitat de consum/mes
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PREU DEL SUBMINISTRAMENT:
Ús domèstic
Fins a 10 m3/ut. consum/mes
Des 10 a 20 m3/ut. Consum/mes
Excés de 20 m3/ut. consum/mes

45,60 ptes m3
56,20 ptes m3
68,30 ptes m3

Ús industrial

56,20 ptes/m3

Hospital i centre Geriàtric

45,60 ptes/m3

b) Conservació de comptadors
Fins a 15 mm
De 20 mm
De 25 mm
De 30 mm
De 40 mm
De més de 40 mm

83 ptes/mes
212 ptes/mes
297 ptes/mes
425 ptes/mes
850 ptes/mes
1.275 ptes/mes

Segon.- Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya per
al seu coneixement i als efectes escaients.
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats en el termini de deu dies
amb expressió dels recursos a que tinguin dret.
Quart.- Habilitar el Sr. alcalde als efectes de la signatura de tota la
documentació necessària per a l’efectivitat dels acords presos.
6.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
PER AL TRACTAMENT DE RUNES I TERRES PROCEDENTS DE LA
CONSTRUCCIÓ.
Explica el Sr. alcalde que es tracta d’aplicar la Llei 6/1993 de residus, dictada
per la Generalitat de Catalunya, a les terres i runes que genera la
construcció. Així, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va redactar una
Ordenança tipus per tal que els diversos Ajuntaments aprovin la seva
Ordenança amb els petits retocs de millora que considerin oportuns.
D’aquesta manera, les llicències d’obres, tant menors com majors, aniran
lligades a un control dels seus residus a través del dipòsit d’una fiança, que
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es retornarà quan es comprovi que aquests residus han estat
convenientment abocats.
El Sr. Pascual pregunta com es distribueixen els ingressos derivats
d’aquests abocaments, si tenim en compte que els dipòsits on s’aboquen les
runes i terres són privats.
Respon el Sr. alcalde que els dipòsits de runes són majoritàriament privats,
però amb una participació en el seu capital de la Junta de Residus de la
Generalitat. Els preus que cobren s’han anat abaixant en el transcurs del
temps perquè l’increment en el seu ús ha afavorit la rendabilitat. També s’ha
mantingut una reunió amb el president del Gremi de constructors de la
comarca i els constructors veuen bé aquesta Ordenança.
El Sr. Pascual pregunta quins abocadors estan en funcionament a la
comarca.
Diu el Sr. alcalde que actualment funcionen els abocadors de Llinars i de
Granollers, i que el de Sant Celoni està acabant el tràmit de la llicència
d’activitats.
El Sr. Figueras diu que, tal com consta a l’expedient, aquesta Ordenança
deriva d’un model aprovat pel Consell Comarcal, publicat al DOGC de 9 de
juliol de 1997 amb el nom d’Ordenança fiscal tipus per al tractament de
runes i terres. En canvi aquí es proposa aprovar l’Ordenança municipal per
al tractament de runes i terres procedents de la construcció, sense parlar de
que tingui caràcter fiscal. Això comporta un diferent sistema d’aprovació al
no tractar-se d’una Ordenança de tipus fiscal i, com sigui que el seu
contingut inclou una sèrie d’aspectes econòmics com són les garanties a
dipositar, es troba a faltar un informe de l’interventor que, segons el grup
municipal de CiU, hauria de constar a l’expedient.
El Sr. Alsina pregunta quin serà el cost d’aquest control per a l’Ajuntament.
El Sr. alcalde diu que el cost serà zero i procedeix a explicar quin serà el
procediment regulador que estableix l’Ordenança. Quan una persona
demana una llicència d’obres, el tècnic redactor del projecte ha de presentar
un càlcul aproximat dels metres cúbics de residus que es produiran a l’obra.
Els Serveis Tècnics municipals comprovaran la correcció d’aquest càlcul de
volum i en base a aquesta quantitat es dipositarà una fiança. Les fiances, per
tant, variaran en cada cas concret. Acabada l’obra, l’interessat haurà de
presentar un justificant de l’abocador on ha portat els residus i si el volum
abocat s’ajusta al càlcul inicial li serà retornada la fiança. Per altra part, el
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particular haurà de pagar a l’abocador el preu que aquest tingui fixat.
Existeix també la possibilitat d’acudir a la deixalleria municipal sense cap
cost, en el cas d’aquell particular que realitzi unes obres menors amb poca
generació de residus.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat un model
d'Ordenança tipus per al tractament de runes i terres, que ha aparegut
publicada al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Atès que l’Alcaldia considera que cal procedir a regular la gestió controlada
de terres, enderrocs, runa i residus de la construcció, destinats a
l’abandonament i generats en les obres d'enderrocament, edificació i
excavació.
Atès que la gestió de runes i terres ha d'establir-se en una regulació
addicional a la d'atorgament de les llicències municipals d'obres.
Atès que l'article 62 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
indica que, un cop acordada la formació o modificació d’una ordenança, s’ha
de designar una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de
l’avantprojecte de la norma.
Atès que segons el mateix article, l’esmentada comissió ha d’estar integrada
per membres de la corporació i personal tècnic, propi o aliè, sota la
presidència d’un d’aquells.
Atès que la comissió va ser nomenada per resolució de l’Alcaldia i es
constituí amb data 21 de juny de 2000, als efectes d’analitzar el text de
l’ordenança i proposar suggeriments a la seva redacció.
Vist l’informe emès per part del secretari municipal.
A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per 13 vots a favor de les
senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega,
Garcia, Pujol, Checa, Casado, Alsina, Segarra i Pascual, i amb 4
abstencions dels senyors Ruiz, Figueras, Giol i Gómez, el Ple municipal
ACORDA:
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Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal per al tractament de
runes i terres procedents de la construcció, d'acord amb el text que obra a
l’expedient i forma part d’aquest acord.
Segon.- Sotmetre aquesta ordenança, juntament amb l'expedient instruït a
l'efecte, a exposició pública per un termini de trenta dies hàbils comptadors
des de la darrera inserció dels edictes anunciadors de l’exposició als mitjans
de comunicació reglamentàriament pertinents. Durant el referit termini, tot
aquell que estigui interessat podrà examinar el text del reglament i
l'expedient instruït a l'efecte i presentar quants suggeriments o al·legacions
consideri oportuns, així com aportar quanta documentació estimi oportuna.
Tercer.- Considerar com aprovada definitivament l’ordenança si durant el
termini d'exposició pública no es presenta cap al·legació, reclamació o
suggeriment per part de les persones legitimades, cas en què es procedirà a
la publicació del text als diaris oficials que siguin procedents.
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.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACORD DE DESAFECTACIÓ D'UN
SOTERRANI AL CARRER CONSOLAT DE MAR.
El Sr. Garcia explica que es tracta d’un tràmit burocràtic per regularitzar la
situació de l’edifici de la cantonada dels carrers Consolat de Mar i Jaume I,
d’acord amb el conveni urbanístic aprovat el 20 de setembre de 1999 i signat
per Construccions Catalunya AG SL, l’Ajuntament de Sant Celoni i el senyor
Josep M. Bosch Moya.
El Sr. Figueras diu, en primer lloc, que després de consultar l’expedient no
ha trobat el document de renúncia d’una de les parts afectades. Per altra
part veu que s’ha fet la comunicació a tots els afectats, atorgant-los un
termini de 15 dies per a la formulació d’al·legacions; entre ells, la notificació a
Fecsa–Enher s’ha fet en data 4 de juliol i això representa que el termini de
15 dies que se li atorga no acaba fins el dia 21, i per tant es poden rebre
al·legacions amb posterioritat a l’acord que s’adopti avui.
Respon el Sr. alcalde que la renúncia de l’antic propietari consta adjunt al
conveni signat el 20 de setembre de 1999.
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Per altra part, indica el Sr. Garcia que no es gens probable que FecsaEnher faci cap al·legació perquè aquest acord no li afecta gens.
Diu també el Sr. Figueras que segons la valoració econòmica dels tècnics
municipals l’Ajuntament hi surt guanyant.
El Sr. alcalde assenyala que, en efecte, hi ha un benefici econòmic per a
l’Ajuntament, cosa que sempre és positiva.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que l'Ajuntament de Sant Celoni és propietari des del dia 20 de febrer
de 1998 d’una finca situada al carrer Consolat del Mar, que figura en el
Registre de la Propietat agregada a una altra, amb un total de 624,80 m2 i
inscrita en el Tom 1704, llibre 172 de Sant Celoni, foli, 109, finca 9995.
Atès que el dia 29 de novembre de 1996 l’Ajuntament va signar un conveni
amb el senyor Josep M. Bosch Moya, com a propietari d’una finca situada a
la cantonada dels carrers Jaume I i Consolat de Mar, del qual conveni en
resulta l’edificabilitat d’una parcel·la en zona 2 - Eixample de 418 m2 de
superfície, 1092 m2 de sostre i la cessió d’una parcel·la de 516 m2 a
l’Ajuntament de Sant Celoni, que es podria qualificar segons la clàusula
quarta d’equipament, espai lliure o aparcament.
Atès que la revisió del Pla General d’Ordenació, aprovada per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia 18 de juny de 1997, va
contemplar el contingut del conveni qualificant la parcel·la del Sr. Bosch de
zona 2 amb una edificabilitat de 1092 metres quadrats de sostre i la parcel·la
assignada a l’Ajuntament d’equipament.
Atès que el Ple de l’Ajuntament va acceptar la cessió de la parcel·la de 516
m2 i la va afectar com a bé de domini públic afecte al servei públic.
Atès que entre el senyor Josep M. Bosch Moya i l’empresa Construccions
Catalunya AG SL, el dia 1 de març de 1999 s’ha subscrit una escriptura de
contracte de permuta del solar colindant a la finca de la que n'és propietari
l'Ajuntament.
Atès que el Ple municipal, en sessió de 20 de setembre de 1999, va aprovar
per unanimitat ratificar el conveni signat per Construccions Catalunya AG SL,
l’Ajuntament de Sant Celoni i el senyor Josep M. Bosch Moya.
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Atès que en el pacte cinquè de l’esmentat conveni es va convenir que
l’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a acordar la desafectació del
subsòl de la parcel·la de 516 m2 com a bé de domini públic per a qualificar-lo
de bé patrimonial.
Atès que el Sr. Bosch ha lliurat a aquest Ajuntament escrit donant la seva
conformitat al canvi de qualificació del subsòl de la parcel·la, passant de bé
de domini públic a patrimonial i renunciant a la clàusula de reversió del pacte
quart segon paràgraf.
Atès que la tramitació per a la modificació de la qualificació jurídica
d'aquesta parcel·la ve determinada per l'article 20 del Decret 336/1998 pel
qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals i procedeix tramitar
expedient mitjançant el qual es desafecti aquest bé de domini públic i se'l
qualifiqui de bé patrimonial.
Atès que en el propi decret de l'Alcaldia s'acrediten les raons d'oportunitat i
de legalitat.
Atès allò que determina l’article 20 del Reglament de patrimoni dels ens
locals.
Vistos els informes emesos pel lletrat assessor de l'Ajuntament i l'aparellador
municipal.
A proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple
municipal ACORDA:
Primer.- Alterar la qualificació del subsòl de la finca situada a la cantonada
dels carrers Consolat de Mar i Jaume I, desafectant-lo com a bé de domini
públic i qualificant-lo com a bé patrimonial.
Segon.- Incloure aquesta porció de subsòl a l'inventari de béns, procedir a la
seva modificació en cas que es trobés inscrit com a bé de domini públic i
posteriorment inscriure'l al Registre de la Propietat d'acord amb allò que
prescriu l'article 26.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de
Catalunya.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACORD DE MODIFICACIÓ DEL
CONTRACTE SUBSCRIT AMB LA MERCANTIL AGROMAN SA PER A
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L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR PLA
DE PALAU.
El Sr. Garcia explica que el projecte d’urbanització del sector Pla de Palau
contempla unes partides que corresponen a la connexió de les instal·lacions
elèctriques a la xarxa de subministrament de la companyia Fecsa-Enher.
Aquestes partides d’embrancament s’inclouen al contracte signat amb
Agroman SA, empresa adjudicatària de la urbanització del sector. Per
agilitzar la seva execució, s’ha decidit que vagin a càrrec directe de
l’Ajuntament, excloent-les del contracte amb Agroman SA. S’aprofita també
aquesta modificació contractual per incloure les variacions que s’han produït
en altres partides durant el transcurs de l’obra, tancant així la qüestió a nivell
econòmic.
El Sr. Alsina pregunta per quines raons Agroman SA no ha executat les
partides d’embrancament elèctric.
El Sr. Garcia indica que si les executa Agroman SA, aquesta empresa ha de
fer un document de cessió a favor de l’Ajuntament. Per tant, donat que els
tràmits amb Fecsa-Enher són lents, s’ha vist que per a aconseguir un estalvi
de temps era més àgil que les referides partides anessin a càrrec de
l’Ajuntament.
Assenyala el senyor Pascual que fent-ho d’aquesta manera és passa d’un
pressupost de 4 milions de pessetes a un cost de 12 milions.
Explica el Sr. Garcia que això no és així, sinó que cal diferenciar que estem
parlant de dues coses diferents. Per una part, tenim les partides
d’embrancament que s’eliminen del contracte amb Agroman SA i que
ascendeixen a 3,8 milions de pessetes i, per altra part, hi ha les desviacions
en altres partides que s’han produït durant l’execució de l’obra que
ascendeixen a 12 milions. Aquesta quantitat equival a un 4 % sobre el cost
previst de l’obra, el que representa una desviació acceptable.
El Sr. Figueras diu que a la proposta d’acord no es parla d’aquests 12
milions de pessetes.
El Sr. Garcia respon que la proposta fa remissió a l’informe tècnic, que és on
es justifiquen partida per partida aquestes desviacions. Val a dir que una part
important de la desviació ha estat deguda a que, quan es redactar el
projecte, Enher va preveure la necessitat d’una sèrie de transformadors i a
l’hora de la veritat s’ha vist que calia reforçar les línies.
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El Sr. Pascual diu que s’abstindrà en la votació perquè considera que
manca informació a l’expedient.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que amb data 26 de novembre de 1998, el Ple de la corporació aprovà
el plec de clàusules particulars per a la licitació de les obres d'urbanització
corresponents al sector P-3 Pla de Palau, carrers Empordà i Germà Emilià i
UASU-26 Sot de les granotes.
Atès que la licitació es publicà al Butlletí Oficial de la Província número 291
de data 5 de desembre de 1998, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 2787 de data 16 de desembre de 1998 i al tauler d'edictes
de la corporació.
Atès que, acabat el procés de licitació, el Ple de la corporació en sessió de
data 4 de març de 2000 procedí a l'adjudicació de les obres esmentades
anteriorment en favor de la mercantil Agroman SA, per un preu cert de
298.828.826,- pessetes.
Atès que s'ha verificat l'execució de les obres corresponents a la contracta
en qüestió, i per part de la direcció facultativa de la obra, amb data 6 de març
de 2000, s'emeté memòria tècnica justificant la necessitat de suprimir
l'execució d'una partida d'obra que era inclosa dins el projecte aprovat a
l'efecte.
Atès que aquesta partida d'obra es correspon als treballs necessaris per a la
connexió de les instal·lacions elèctriques del sector a la xarxa de
subministrament de la companyia Fecsa-Enher, essent la valoració
d'aquesta partida de 3.839.394,- pessetes, IVA inclòs, i la direcció
facultativa considera més adequat que aquests treballs siguin realitzats
efectivament per part de Fecsa-Enher.
Atès que amb data 11 de maig de 2000, per part del legal representat de la
mercantil Agroman SA, es subscrigué escrit pel qual es renuncia a la
realització de la partida d'obra descrita anteriorment, de tal manera que no
s'inclourà en cap certificació.
Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 19 de maig de 2000 es procedí a
l'acceptació de la renúncia anteriorment descrita, acceptació que es notificà
en legal forma a la representació del contractista.
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Atès que prèviament, amb data 24 de gener de 2000, havia estat subscrit
un conveni entre l'Ajuntament de Sant Celoni i la mercantil Fecsa-Enher amb
la finalitat de regular els treballs d'embrancament, per un preu total de
3.839.394,- pessetes.
Atès que, a més de l’anterior, per part de la direcció facultativa de les obres
s’ha indicat la necessitat de procedir a la realització de diverses
modificacions en l’execució del projecte, amb supressió d’unes partides i
aparició d’altres.
Atès que de conformitat amb tot el que ha estat exposat, per part de
l’Alcaldia, per decret de data 7 de juny de 2000, es procedí a la incoació del
corresponent expedient per a la modificació de la contracta.
Atès que la direcció facultativa de les obres ha redactat una memòria
justificativa de totes les modificacions del contracte que han d’ésser
contemplades, als efectes de la regularització de la contracta, procedint a la
seva modificació a través de l’acord de l’òrgan competent.
Vist l’informe emès per la Secretaria i per la Intervenció municipals.
A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per 13 vots a favor de les
senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega,
Garcia, Pujol, Checa, Casado, Ruiz, Figueras i Giol, i amb 4 abstencions
dels senyors Alsina, Segarra, Gómez i Pascual, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Modificar el contracte administratiu subscrit amb la mercantil
Agroman SA per a la execució de les obres d'urbanització corresponents al
sector P-3 Pla de Palau, carrers Empordà i Germà Emilià i UASU 26 Sot de
les granotes, tot de conformitat amb la memòria redactada pel director
facultatiu de les obres, Sr. Fernando Aizpún de la Escosura, amb data 10 de
juliol de 2000, el detall de la qual forma part integrant d’aquest acord.
Segon.- Donar audiència a la legal representació de la mercantil Agroman
SA per un termini de 10 dies, als efectes de què pugui presentar les
al·legacions que consideri oportunes o bé procedeixi a l’acceptació de les
modificacions proposades, en el benentès què de no pronunciar-se, aquest
acord esdevindrà definitiu i plenament executiu.
Tercer.- Un cop tramitat l’expedient, procedir a la formalització de la
modificació en document administratiu, tal i com disposa l’article 55 del Reial
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Decret Legislatiu 2/2000, pel qual s'aprova la Refosa de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
Quart.- Habilitar el Sr. alcalde, o persona en qui delegui, per a la signatura
de qualsevol documentació necessària per a l’efectivitat dels acords presos.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI URBANÍSTIC SIGNAT AMB
ELS SRS. MIQUEL DEULOFEU BOIX I JOSEP DEULOFEU BOIX, EN
NOM PROPI I, A LA VEGADA EL PRIMER, EN REPRESENTACIÓ DE
"MÁRMOLES Y TRITURADOS DEULOFEU SA", EN RELACIÓ A LA
MODIFICACIÓ I TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR LES
TORRES.
El Sr. Garcia explica que al sector Les Torres existeix una empresa de
marbres i triturats que dificulta l’execució urbanística del sector. A més, de
tirar endavant el pla parcial, la presència d’aquesta indústria ocasionaria
molts problemes als veïns. Per això, des de l’Ajuntament s’ha contemplat la
possibilitat que l’empresa marxés d’aquesta ubicació. S’ha parlat amb el seu
propietari i s’ha arribat a unes condicions específiques que es recullen en el
conveni urbanístic que ara es porta a aprovació del Ple. El conveni s’ha fet
amb el beneplàcit de la resta de propietaris del sector i compta amb el
vistiplau de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. A més, no tan sols en
sortiran beneficiats els futurs residents a Les Torres, sinó també els veïns de
Les Borrelles i de les Illes Belles.
Diu el Sr. Figueras que el seu grup no troba cap inconvenient en ratificar el
conveni si tots els veïns, que són els principals implicats, hi estan d’acord.
El Sr. Pascual pregunta pels usos previstos al sector.
Respon el Sr. Garcia que explicarà la tipologia de la zona en el següent punt
de l’ordre del dia sobre la modificació i text refós del pla parcial del sector
Les Torres.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del conveni urbanístic signat amb
els senyors Miquel Deulofeu Boix i Josep Deulofeu Boix en nom propi i el
primer en nom i representació de Mármoles y Triturados Deulofeu SA, en
relació a la modificació i text refós del pla parcial del sector Les Torres.
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Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 6 de març de 2000 es va
aprovar inicialment la modificació i text refós del pla parcial del sector P-2
Les Torres.
Atès que situada en el sector de Les Torres es troba instal·lada l’activitat de
trituració de marbres exercida per la societat Mármoles y Triturados Deulofeu
SA.
Atès que l’arquitecte municipal ha emès informe del qual es desprèn que pel
desenvolupament del sector P-2 Les Torres és de manifest benefici la
suspensió de l’activitat de la societat de Mármoles y Triturados Deulofeu SA,
atès el seu impacte en el mateix i en els barris veïns.
Atès que el dia 15 d’abril de 2000 la societat Mármoles y Triturados Deulofeu
SA va presentar una al·legació al pla parcial demanant millorar les
condicions de les parcel·les que actualment ocupa la indústria, ateses les
seves especials característiques morfològiques.
Atès que, segons aquesta societat les dimensions de les parcel·les I-1 a I-4
resulten petites per la tipologia de les activitats a implantar en la zona, però
massa grans per a poder-ne agrupar dues colindants perquè superen els
700 m2, i la parcel·la I-5 de 7620 m2 on s’ubica la indústria segons
l’ordenació que figura en el pla aprovat inicialment conduirà a parcel·les
sense façana a la carretera i amb mermes per espais no aprofitables
conseqüència de la geometria irregular de la parcel·la.
Atès que amb data 26 de juny de 2000 es va signar un conveni amb els
senyors Miquel Deulofeu Boix i Josep Deulofeu Boix en nom propi i el primer
en nom i representació de Mármoles y Triturados Deulofeu SA, pel qual
aquesta societat s’obliga a cessar i clausurar l’activitat de planta de trituració
de pedra que actualment té en funcionament en els terrenys del sector Les
Torres en el termini màxim de 18 mesos, quan el pla parcial del referit sector
resulti aprovat definitivament amb les modificacions següents de les
parcel·les D-1, D-2, D-3, D-4 i D-5 (antigues I-1 a la I-5):
- Superfície màxima: 1000 m2
- Es restringirà el seu accés principal al vial de la carretera C-251 i el de la
part posterior que dóna al carrer Girona, només per emergència o servei
puntual.
- La superfície de venda al públic no superarà els 900 m2.
Atès que de l’informe emès per l’arquitecte municipal es desprèn que en el
conveni queden igual la resta de paràmetres aprovats inicialment o bé
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modificats en sentit d’ampliació d’usos o aprofitaments i en qualsevol cas
sense cap altra determinació que restringeixi, desvirtuï o limiti indirectament
les superfícies màximes expressades al principi.
Atès que en el pacte quart d’aquest conveni s’estableix que no tindrà
validesa fins i tant no sigui aprovat pel Ple de l’Ajuntament.
Atès que l’article 4 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les
administracions públiques, estableix que l’Administració podrà concertar els
contractes, els pactes o condicions que tingui per convenients, sempre que
no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de
bona administració i haurà de complir-los d’acord amb llur contingut, sens
perjudici de les prerrogatives establertes, si s’escau, a favor dels dits ens.
Atès que, per altra banda, l’article 256 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, regula que els ens locals poden
concertar els contractes, els pactes o les condicions que considerin
adequats, sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament
jurídic o als principis de bona administració i els han de complir d’acord amb
llur contingut, sense perjudici de les prerrogatives establertes, si s’escau, a
favor dels dits ens.
Atès que l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
s’expressa en els mateixos termes que els anunciats anteriorment.
A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple
municipal ACORDA:
Únic.- Ratificar el conveni urbanístic signat amb els senyors Miquel Deulofeu
Boix i Josep Deulofeu Boix en nom propi i el primer en nom i representació
de Mármoles y Triturados Deulofeu, SA, el dia 26 de juny de 2000, en relació
a la modificació i text refós del pla parcial del sector Les Torres.
10.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ I
TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR LES TORRES.
El Sr. Garcia explica que el sector de Les Torres es troba situat entre els
barris de Les Borrelles i les Illes Belles, amb una superfície de 90.000 m2
aproximadament, dels quals 11.000 m2 seran espais verds. Es permetrà la
construcció d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars, i està previst que les
finques amb front a la carretera C-251 tinguin un ús comercial de fins a
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segona categoria, amb previsió de places d’aparcament. La decisió de
permetre aquest ús comercial s’ha pres per tal d’evitar molèsties als veïns, i
ha estat una decisió consensuada amb els propietaris del sector.
El Sr. Pascual pregunta si la zona destinada a un ús comercial serà només
la que dóna front a la carretera C-251.
Respon el Sr. Garcia que, en efecte, s’ha vist que la millor opció era un ús
comercial per a aquelles finques amb front a la carretera i un ús residencial
per a la resta de les parcel·les del sector.
El Sr. Alsina pregunta quants habitatges està previst que surtin en el sector.
Indica el Sr. Garcia que la previsió màxima és de 374 habitatges
plurifamiliars, 55 unifamiliars i 16 edificacions comercials aproximadament.
El Sr. Figueras pregunta si la instal·lació de benzineres serà compatible amb
l’ús comercial previst.
El Sr. García respon que sí, sempre que no superin la segona categoria.
Pregunta el Sr. Figueras si l’actual benzinera de la BP seria compatible en
l’ordenament del sector.
El Sr. Garcia diu que sí, perquè es tracta d’una edificació que ja existia
d’abans, compatible en el seu moment amb l’antic Pla General d’Ordenació
de l’any 1983.
Assenyala el Sr. Figueras que hi ha, però, una sentència judicial que ordena
el seu enderroc.
El Sr. Garcia explica que, malgrat la sentència, la llicència per a la instal·lació
de la benzinera va ser atorgada per un equip de govern anterior amb el
beneplàcit de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Figueras diu que a vegades la política de l’equip de govern sembla
que sigui molt favorable als veïns en quant a la no instal·lació de benzineres.
Però, quan és el moment de fer una restricció d’usos que impedeixi la
instal·lació d’aquest tipus d’activitat que pot produir molèsties als veïns, no
s’aprofita l’avinentesa i s’estableixen uns usos que fan compatible la
instal·lació de benzineres. Sembla com si s’utilitzés un doble llenguatge.

26

El Sr. Garcia explica que, per sort o per desgràcia, es disposa d’un
instrument bàsic que és el Pla General d’Ordenació i tots els plans parcials
han de regir-se pel que estableix aquest instrument. Quan es va fer la revisió
del Pla General l’any 1997 ja es van reduir les categories per tal d’evitar
certes activitats en segons quines zones.
Diu el Sr. alcalde que amb la revisió del Pla General de l’any 1997 difícilment
es pot produir la situació que permetia l’antic Pla General de fer possible la
construcció d’una benzinera al costat d’habitatges. L’experiència ha fet que
defectes com aquest s’hagin corregit en el vigent Pla General. Pel que fa a la
sentència judicial sobre la benzinera de BP, l’Ajuntament haurà d’assumir el
que calgui, però val a dir que en el pla parcial Les Torres s’estableix que no
hi haurà vivendes a prop de la benzinera, sinó a l’altra banda del carrer.
El Sr. Figueras està d’acord en què la llicència de la benzinera de BP va ser
atorgada per un equip de govern anterior, però va ser l’actual equip qui va
recórrer davant el Tribunal Suprem la sentència dictada pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, ratificant d’aquesta manera la postura de l’anterior
equip de govern. Quan ara es diu als veïns que s’està en contra de la
instal·lació de benzineres, l’equip de govern disposa d’un mecanisme molt
fàcil per treure’n una, que és complir una sentència i enderrocar l’estació de
servei de BP.
El Sr. Garcia assenyala que s’estan barrejant les coses. En aquest punt de
l’ordre del dia s’està tractant de la modificació i text refós del pla parcial del
sector Les Torres. De rebot, hi ha una benzinera ubicada en aquest sector
sobre la que recau una sentència judicial, però són dues qüestions diferents.
El Sr. alcalde considera també que el tema de l’estació de servei de BP és
un tema apart del què s’està tractant en aquest punt. No cal perdre de vista
el que representa l’execució del pla parcial Les Torres: una zona ordenada
urbanísticament, que connectarà els barris de Les Borrelles i de les Illes
Belles, i de la que desapareix l’empresa de marbres que hi ha instal·lada,
cosa que facilitarà l’execució del sector i evitarà molèsties als veïns. Per tot
això, cal entendre com a positiva l’aprovació de la modificació i text refós del
pla parcial Les Torres.
Intervé el Sr. Pascual per dir que una altra de les modificacions que es
contemplen en aquest text refós és la separació respecte la línia de Renfe.
Pregunta perquè abans no es va contemplar aquesta servitud.
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Contesta el Sr. Garcia que abans ja es tenia en compte aquesta servitud
de Renfe que no afectava a cap possible edificació. Ara s’ha procedit només
a grafiar aquesta servitud que fa variar tan sols la línia del límit del pla.
El Sr. Alsina diu que el seu grup votarà favorablement la proposta ja que
considera positiu tot el que signifiqui ordenar urbanísticament una zona
perquè representa una millora de la qualitat de vida dels ciutadans. El tema
de la benzinera és una altra qüestió de la que ja es parlarà.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de la modificació i text refós del pla
parcial del sector P-2, Les Torres.
Atès que per resolució de l’Alcaldia de 6 de març de 2000 es va aprovar
inicialment la modificació i text refós del pla parcial del sector P-2 Les Torres,
per adequar-lo a la revisió del Pla General vigent.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic, prèvia publicació de l’oportú
anunci al tauler d’anuncis, al diari “El Periódico” de 10 de març de 2000, al
Butlletí Oficial de la Província número 62 de 13 de març de 2000 i notificació
a cada propietari del sector.
Atès que obra certificat de Secretaria conforme el dia 15 d’abril de 2000 es
va lliurar, mitjançant correu certificat, al·legació del Sr. Miquel Deulofeu Boix
en nom propi i en representació, com a mandatari verbal, de la família
Deulofeu, registrat d’entrada a l’Ajuntament de Sant Celoni el 19 d’abril de
2000, com a única al·legació presentada a l’expedient.
Atès que amb data 8 de març de 2000 es va sol·licitar a Renfe i al Servei
Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, l’emissió de l’informe
establert a l’article 57 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
Atès que el dia 2 de maig de 2000 va tenir entrada a l’Ajuntament de Sant
Celoni l’informe emès per Patrimonio y Urbanismo de Renfe.
Atès que fins avui no ha tingut entrada l’informe del Servei Territorial de
Carreteres de la Generalitat.
Atès que aquesta modificació del pla parcial Les Torres és conseqüència
directa del desplegament de les determinacions del pla parcial aprovat per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 6 de maig de 1992, en
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l’àmbit territorial que es delimitava en l’acord d’aprovació i de la revisió del
Pla General d’Ordenació aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
en sessió de 18 de juny de 1997.
Atès que a l’al·legació del Sr. Deulofeu es manifesta que les dimensions de
les parcel·les I-1 a I-4 resulten petites per la tipologia de les activitats a
implantar en la zona, però massa grans per a poder-ne agrupar dues
colindants, al superar els 700 m2 d’agregació màxima, per un petit marge
d’excés.
Atès que la parcel·la I-5 de 7.620 m2, a causa de l’actual indústria existent,
requereix una parcel·lació que forçosament haurà de conduir a parcel·les
sense façana a carretera i amb mermes per espais no aprofitables
conseqüència de la geometria irregular de la parcel·la.
Atès que sol·licita permetre una parcel·la màxima major i pel que fa als usos
previstos sol·licita recollir l’ús de magatzem, limitant l’emmagatzematge de
determinats productes per les seves característiques, recollir l’ús
d’aparcament autònom i vinculat a l’activitat comercial i precisar el paràmetre
de 600 m2 o més, de superfície pel mateix establiment com a superfície neta
de venda o superfície total construïda.
Atès que Renfe manifesta que l’àmbit del pla parcial limita amb el sistema
ferroviari de la línia Barcelona a Portbou, essent d’aplicació la Llei 16/1987 i
el Reglament de ordenació dels transports terrestres.
Atès que informa que en la zona contigua al ferrocarril, haurà de respectarse íntegrament les zones de domini públic, servitud (línia límit d’edificació) i
afectació del ferrocarril, i que en sòl urbanitzable són de 8, 20 i 50 metres
respectivament, a partir de l’aresta exterior d’explanació i que aquestes
s’hauran de reflectir en l’articulat de la memòria i grafiar en els plànols.
Atès que el grafiat en el projecte subjecte d’aprovació inicial de la zona de
domini públic ha de rectificar-se perquè no respecta els referits 8 metres .
Atès que la zona de domini públic no és computable com a zona verda.
Atès que segons l’informe emès per l’arquitecte municipal de 10 de juliol de
2000, el projecte objecte d’aprovació provisional recull les modificacions
necessàries relatives als referits aspectes manifestats i els que es
consideren adients incorporar, resultat de possibles errades de redacció o
ajustos de planejament.
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Atès que en quant a l’al·legació del Sr. Deulofeu el dia 26 de juny de 2000,
l’alcalde de Sant Celoni va signar un conveni amb els representants de la
propietat de Miquel Deulofeu Boix i Josep Deulofeu Boix.
Atès que la societat mercantil Marmoles y Triturados Deulofeu SA s’obliga a
cessar i clausurar l’activitat de la planta de trituració de pedra que té en
funcionament en el sector, en el termini màxim de divuit mesos en el cas que
s’aprovi i sigui ferm amb unes determinacions que es recullen a l’article 2.25D) Condicions de la parcel·la, on s’indica que a les parcel·les D-1 a D-5
atesa la seva especial geometria que dificulta la parcel·lació i preveient la
substitució de l’actual activitat industrial, s’acceptaran parcel·les de superfície
màxima 1000 m2, es restringirà el seu accés principal al vial de la carretera
comarcal C-251 i el de la part posterior que dóna al carrer Girona, només per
emergència o servei puntual i la superfície de venda al públic no superarà els
900 m2 útils.
Atès que s’ha modificat l’article 2.27, usos de la zona comercial clau D, de
manera que s’admet l’ús comercial amb un màxim de superfície de 600 m2
útils pel mateix establiment en la zona de venda al públic. S’admet l’ús de
petits tallers vinculats al comerç i dintre d’aquesta activitat, sense superar el
30% d’ocupació de la parcel·la i la 2ª categoria; l’administratiu; el de
restauració, excepte la instal·lació de bars d’ambientació musical i similars.
Atès que les activitats existents dintre d’aquesta zona en el moment
d’aprovació del pla podran mantenir el seu ús actual, però en el moment de
cessament de l’activitat, aquesta s’adequarà als usos específics de la zona
en què es troba.
Atès que s’admet l’ús d’aparcament vinculat a l’activitat comercial i si es
tracta d’aparcament a l’aire lliure, s’admetrà la ubicació d’aquest en l’espai
lliure privat resultant de la separació de 8 metres de la façana al vial de
servei de la carretera C-251.
Atès que en tot moment els equipaments comercials s’adequaran a la
normativa vigent del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i al Pla
territorial sectorial, especialment en allò que fa referència a parcs comercials.
Atès que el pla recull les zones de domini públic, servitud (línia d’edificació) i
afectació del ferrocarril, a partir de l’aresta exterior de l’explanació grafiada
en plànols segons topografia real del sector i reflectit a l’article 2.11.3 del
Capítol 3, Regulació dels sistemes, de les ordenances del pla.
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Atès que s’ha ajustat el gàlib d’edificació de les parcel·les properes a
aquesta zona per adequar-lo a la zona de servitud (línia d’edificació).
Atès que la zona de domini públic té aquesta qualificació urbanística i no
computa com a espai lliures.
Atès que el referit ajust del gàlib edificatori de les parcel·les unifamiliars i la
voluntat de donar més viabilitat a la promoció de les mateixes, s’ordenen
amb tipologia d’habitatge unifamiliar aparellat, Clau C, amb parcel·la mínima
de 200 m2 i coeficient d’edificabilitat 0,75 m2st/m2.
Atès que el sostre edificable de les peces d’edificació plurifamiliar, clau A, de
12 metres de fondària de les parcel·les A-0 i A-5 es veu incrementat en una
planta més, PB+2 (inicialment PB+1).
Atès que les parcel·les A-3 i A-9 es modifiquen per tal de tenir més façana
posterior i afavorir les distribucions amb ventilació creuada.
Atès que a resultes de l’aplicació de les dues modificacions anteriors hi ha
una diferència de paràmetres a les parcel·les A-0, A-1, A-2, A-3, A-4, A-6 i A14, per ajust de l’ordenació global.
Atès que la modificació de paràmetres d’aquestes parcel·les repercuteix en
el càlcul de l’aprofitament mig del sector i en relació a aquest càlcul, el
coeficient d’ús de la zona unifamiliar aïllada de 1,2 passa a 1,15, atès que la
seva ordenació és en habitatge aparellat.
Atès que amb l’objectiu d’ampliar la possibilitat d’ordenació de la zona
plurifamiliar, Clau A, amb una tipologia mixta, més propera a l’ordenació
unifamiliar, i aconseguir un aprofitament més individualitzat dels espais
interiors d’illa, les ordenanaces d’aquesta zona, en el seu article 2.14,
Condicions de les edificacions, incorpora l’apartat k) Estudis de detall, on
s’indica que s’admetrà una ordenació d’illes senceres en tipus estora
plurifamiliar amb vials interiors privats, per optimitzar els patis interiors de les
illes, sense variar l’edificabilitat i el número d’habitatges, mitjançant estudi de
detall i informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
Puntualment i de manera discontínua, aquesta tipologia podrà augmentar el
número de plantes a planta baixa més tres plantes pis i alçada reguladora de
tretze metres des de la cota dels vials de referència.
Atès que l’estudi econòmic s’ha modificat de manera que s’ha tret el cost de
projecte d’enllumenat, atès que aquest es trobava inclòs en el pressupost
d’urbanització i s’ha reduït la indemnització corresponent a la parcel·la D-13
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en concepte d’obres d’urbanització executades, atès que una part
proporcional d’aquestes resten dintre de la propietat que es preveu adjudicar
a la reparcel.lació.
Atès que la zona anomenada inicialment zona Comercial, Clau I, s’anomena
zona Comercial, Clau D i les parcel·les corresponents I-1 a I-13 s’anomenen
D-1 a D-13.
Atès que l’alineació de vial d’aquesta zona es regula amb una separació de 8
metres respecte el vial de servei de la carretera C-251 per possibilitar la
ubicació dels espais d’aparcament, de manera que es fixa l’ocupació del
100% de l’espai resultant d’aquesta separació.
Atès que aquest nou tractament de l’alineació provoca una regularització del
fons de les parcel·les D-1 a D-4 i de l’espai lliure colindant P-7.
Atès que en relació als usos permesos en aquesta zona, l’article 2.27
clarifica les superfícies màximes de zona de venda al públic, contempla la
possibilitat de petits tallers vinculats al comerç i l’ús d’aparcament vinculat a
l’activitat comercial, que pot estar en la franja de separació al vial de servei
de la C-251, amb indicació que els equipaments comercials s’adequaran a
allò establert en el pla territorial sectorial.
Atès que s’incorporen com a parcel·les independents els espais reservats
per les estacions transformadores amb la qualificació específica de serveis
tècnics.
Atès que els petits ajustaments de les diferents zones de cessió i
aprofitament privat, té com a conseqüència una variació del quadre de
característiques de l’ordenació, resultant un total de cessions de 39.588,14
m2 (44,41%), dels quals 10.191,16 m2 (11,43%) corresponen a espais
lliures, 4.812,22 m2 (5,40%) a equipaments, 22.493,71 m2 (25,24%) a viari,
2.071,05 m2 (2,32%) a domini de Renfe i 20 m2 (0,02%) a serveis tècnics.
Atès que en resulta un total de zones d’aprofitament privat de 49.555,86
(55,59%), dels quals 17.025,46 m2 (19,1%) correspon a comercial;
25.284,14 m2 (28,36%) a Clau A; 4.046,26 m2 (4,54%) a Clau B i 3.200 m2
(3,59%) a Clau C.
Atès que a la zona Clau A, s’atorga una edificabilitat de 1,365 m2/m2, amb
un sostre màxim de 34.521,07 m2st i 374 habitatges; la zona B, té una
edificabilitat de 1,6723 m2/m2, amb un sostre de 6.766,52 m2st i una
previsió màxima de 55 habitatges; la zona C té una edificabilitat del 0,75
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m2/m2, amb un sostre de 2.400 m2st i 16 habitatges i la zona D, una
edificabilitat de 1,043 i un sostre màxim assignat de 17.763,26 m2st.
Atès allò establert a l’article 138 del Reglament de planejament, en relació
als articles 127 a 130 i 132 a 134.
Atès allò establert als articles 75 i 57 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística,
en relació a l’article 83 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per 16 vots a favor de les
senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega,
Garcia, Pujol, Checa, Casado, Ruiz, Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Gómez
i amb l’abstenció del senyor Pascual, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació i text refós del pla parcial del
sector P-2, Lles Torres, amb les següents variacions en relació a l’aprovació
inicial:
1) Modificació de l’article 2.25-D) Condicions de la parcel·la i
modificació de l’article 2.27 - Usos de la zona comercial clau D.
2) Les zones de domini públic, servitud (línia d’edificació) i afectació
del ferrocarril s’han grafiat en els plànols i s’han reflectit a l’article
2.11.3 del Capítol 3 - Regulació dels sistemes, de les ordenances del
pla.
3) Ordenació de les parcel·les unifamiliars amb la tipologia d’habitatge
unifamiliar aparellat Clau C, amb parcel·la mínima de 200 m2 i
coeficient d’edificabilitat de 0,75 m2st/m2.
4) Increment en una planta més (PB+2P) del sostre edificable de la
zona Clau A, edificació plurifamiliar de les parcel·les A-0 i A-5.
5) Modificació de les parcel·les A-3 i A-9 per tenir més façana
posterior i afavorir les distribucions amb ventilació creuada.
6) Adequació de la diferència de paràmetres de les parcel·les A-0, A1, A-2, A-3, A-4, A-6 i A-14 per ajust de l’ordenació global.
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7) En quant al càlcul de l’aprofitament mig del sector, el coeficient
d’ús de la zona unifamiliar aïllada de 1,2 passa a 1,15 atès que la
seva ordenació es d’habitatge aparellat.
8) Incorporació de l’apartat k) a l’article 2.14 - Condicions d’edificació
de la zona plurifamiliar Clau A, referit a la possibilitat d’estudi de detall.
9) Modificació de l’estudi econòmic amb la supressió del cost del
projecte d’enllumenat i reducció de la indemnització de la parcel·la D13.
10) Modificació de denominació de la zona comercial, anomenada
Clau I en l’aprovació inicial que passa a ser la zona Comercial, Clau
D, de manera que les parcel·les corresponents passen de I-1 a I-13 a
anomenar-se D-1 a D-13. L’alineació de vial d’aquesta zona es regula
amb una separació de 8 metres respecte el vial, el que suposa una
ocupació del 100 % de l’espai resultant i una regulació del fons de les
parcel·les D-1 a D-4 i de l’espai lliure colindant P-7.
11) Incorporació com a parcel·la independent dels espais reservats
per a les estacions transformadores amb qualificació específica de
serveis tècnics.
12) Ajustament de les diferents zones de cessió i aprofitament privat.
Segon.- Trametre aquests acords a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
per a l’aprovació definitiva de la modificació i text refós del pla parcial del
sector P-2, Les Torres.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA
COMISSIÓ DE SEGUIMENT I ESTUDI PER AL TRASLLAT DE LA
INDÚSTRIA DERIVADOS FORESTALES SA, DE CONFORMITAT AMB
L’ACORD DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 5 DE MAIG DE 2000.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió del dia 5 de maig
de 2000 va aprovar una moció conjunta de tots els grups polítics municipals,
establint els criteris d’actuació municipal en allò referent a la indústria
Derivados Forestales SA.
Atès que l’objectiu de la moció és el d’impulsar les mesures necessàries que,
consensuades a ser possible amb Derivados Forestales SA i amb els
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organismes adients, comportin el gradual trasllat de les instal·lacions de
l’empresa fora del casc urbà.
Atès que, així mateix, en la referida sessió del Ple es va acordar nomenar
una comissió, on hi figurin també els veïns, que vetlli pel seguiment de
l’estudi de viabilitat i per les negociacions encaminades a aconseguir el
trasllat de la indústria.
Atès que el passat dia 10 de juliol d’enguany va tenir lloc una reunió
convocada per l’Alcaldia, amb els portaveus de tots els grups polítics
municipals, a l’objecte d’establir la composició de la referida comissió de
debat i determinar la data de la primera sessió de treball.
Atès que en aquesta reunió es va acordar que la comissió estaria integrada
per quatre regidors de l’equip de govern, quatre regidors de l’oposició (un de
cada grup polític) i dos veïns.
Atès que es va acordar fixar la primera sessió de treball de la comissió per al
dilluns dia 24 de juliol d’enguany, a les 20:30 hores del vespre.
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 creació de la comissió que ha de vetllar pel seguiment
de l’estudi de viabilitat i per les negociacions encaminades a aconseguir el
trasllat de la indústria Derivados Forestales SA fora del casc urbà.
Segon.- Determinar que la comissió tindrà la següent composició:
Joan Castaño Augé
Josep Arenas Serra
Francesc García Mundet
Adela Gener Sánchez
Jaume Figueras Coll
Ramon Segarra Montesó
César Gómez Sinobas
Josep M. Pascual Arenas
Jaume Martori Planas
Josep Rotllan Badia
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Tercer.- Convocar els membres de la referida comissió per a la primera
sessió de treball que tindrà lloc el proper dilluns dia 24 de juliol de 2000 a les
20:30 hores del vespre.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE SOL·LICITUD
D’AUGMENT DELS RECURSOS SANITARIS A LA COMARCA DEL
VALLÈS ORIENTAL.
Explica el Sr. alcalde que existeix una preocupació de tots els municipis del
Vallès Oriental en el tema dels serveis i recursos sanitaris. Es tracta d’una
comarca en creixement i cal ajustar els recursos a aquesta evolució creixent
de la població. A la moció es demana la descentralització de recursos cap a
la zona del Baix Montseny i es fa una especial menció al nostre municipi,
demanant per a l’Hospital de Sant Celoni el servei d’atenció d’urgències
pediàtriques, la integració del Pla d’Atenció a la Dóna i la implantació del
servei de cirurgia d’urgència.
Pregunta el Sr. Alsina si es pot formular com una moció presentada per tots
els grups municipals.
Respon el Sr. alcalde que si, i que en aquesta moció també està implícita la
preocupació pel tema del transport sanitari. Aquest servei s’ha adjudicat a
una empresa i havia de començar a funcionar el mes de juliol, havent-se
posposat fins a l’octubre degut a una reducció important dels recursos que
s’hi destinen. La propera setmana una representació dels municipis de la
comarca s’entrevistarà amb el Sr. Prat, director del servei, per parlar de la
reducció d’ambulàncies a la zona de Granollers i el Baix Montseny, on de les
actuals 13 ò 14 ambulàncies existents es vol passar a 8 ò 9, cosa que
representarà una desmillora considerable en el servei.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que la comarca del Vallès Oriental està experimentant un constant
creixement en quant al nombre d’habitants i també d’activitats econòmiques.
Atès que els diferents municipis de la comarca han de fer un gran esforç en
la dotació dels serveis bàsics d’atenció a la ciutadania.
Atès que l’atenció sanitària és un dels serveis bàsics més importants i que
cal potenciar
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Atès que degut a l’important augment de població que ha experimentat el
Vallès Oriental en els darrers anys, estan quedant insuficients els recursos
sanitaris de la comarca.
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 l’augment de recursos sanitaris a la comarca del Vallès
Oriental, justificat per l’important increment de la població que s’està
experimentant en els últims anys que fa insuficients els recursos sanitaris
actuals.
Segon.- Reclamar la descentralització de recursos per a la zona del Baix
Montseny, sovint oblidada pels centres de decisió i que, conseqüentment,
obliga els habitants de Sant Celoni i àrea d’influència a fer desplaçaments
continuats a centres hospitalaris d’altres poblacions.
Tercer.- Sol·licitar recursos per incrementar l’atenció pediàtrica a la zona del
Baix Montseny, especialment pel que fa a l’atenció d’urgències de l’Hospital
de Sant Celoni.
Quart.- Sol·licitar la total integració del P.A.D. del Baix Montseny a l’Hospital
de Sant Celoni per tal d’agilitzar la gestió del servei i escurçar les llistes
d’espera.
Cinquè.- Sol·licitar la implantació a l’Hospital de Sant Celoni del servei de
cirurgia d’urgència i dotar el centre dels recursos econòmics necessaris.
Sisè.- Trametre aquesta acords a la Presidència del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, a la Gerència de la Regió Sanitària Centre, a la Direcció del
Servei Català de la Salut i a la Direcció d’Atenció Primària de Granollers.
13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA
CELEBRACIÓ DE LA DIADA SENSE COTXES EL DIA 22 DE SETEMBRE
DE 2000.
Explica el Sr. alcalde que aquesta moció va ser presentada inicialment pel
grup municipal d’IC-V, i se’n va parlar al Consell Municipal de Medi Ambient,
on s’ha creat una comissió que ha treballat en les possibles accions que es
poden dur a terme durant la celebració d’aquesta diada. Si tothom hi està
d’acord, la moció pot venir formulada per tots els grups polítics municipals.
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Després d’aquesta intervenció i,
Atès que el divendres 22 de setembre de 2000 es celebra el Dia europeu
sense cotxes, amb l’objectiu de sensibilitzar a tota la societat sobre la
necessitat de canviar el model de mobilitat, per a apropar-lo a les directrius
del desenvolupament sostenible.
Atès que la mobilitat representa un dels reptes més importants que ha
d’entomar la societat moderna, ja que el model actual genera una forta
problemàtica, centrada en quatre factors claus:
a) La contaminació atmosfèrica derivada del consum de combustibles
fòssils dels vehicles, amb un augment de la producció de CO2 i altres
gasos productors de l’efecte hivernacle. La darrera cimera de
l’Organització Mundial de la Salut ha informat que els morts a causa
d’aquesta font de contaminació, representen una xifra equivalent als
45.000 produïts en accidents de trànsit a la Unió Europea.
b) L’ocupació fora de mida dels espais de lleure i relació de les ciutats,
amb un model d’ús d’aquest espais que estimula la mobilitat amb vehicle
privat, tot generant més sorolls, dificultats de mobilitat dels vianants, etc.
c) L’accidentabilitat pel trànsit que anualment produeix a les carreteres
catalanes la mort de 1.000 persones i 33.000 ferits de consideració.
d) El consum d’energia no renovable per part del sector del transport
(98% del total).
Atès que d’aquestes circumstàncies se’n desprèn un debat públic per un nou
model de ciutat compacta, on la mobilitat sostenible permeti redescobrir
espais i noves maneres de moure-s’hi, i on es posi especial atenció a la
promoció del transport públic, dels desplaçaments a peu o amb bicicleta i de
les xarxes de cotxe compartit (cal recordar que un 55% de la població no té
carnet de conduir i que uns 4.000.000 de catalans i catalanes depenen de
l’ecomobilitat per desplaçar-se).
Atès que a Catalunya s’ha constituït una comissió institucional (formada per
la Generalitat de Catalunya, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona,
l’Autoritat del Transport Metropolità, el Reial Automòbil Club de Catalunya i la
Plataforma d’Entitats Cíviques), amb l’objecte d’impulsar i coordinar

38

l’organització de la jornada Dia Europeu sense cotxes, que tindrà lloc el
dia 22 de setembre de 2000.
Atès que l’esmentada comissió ha convidat tots els municipis de Catalunya a
signar la Carta Europea A ciutat, sense el meu cotxe!, promoguda per la
Unió Europea.
Atès que la Comissió permanent del Consell Municipal de Medi Ambient, en
sessió de 21 juny de 2000, va considerar de molt interès que s’organitzin a
Sant Celoni accions de sensibilització en el marc d’aquesta jornada.
A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:
Primer.- Signar la Carta Europea A ciutat, sense el meu cotxe! i participar
en la propera edició del Dia Europeu sense cotxes, que tindrà lloc el
divendres 22 de setembre de 2000.
Segon.- Assumir totes les mesures que siguin necessàries, d’acord amb els
principis següents:
a) Proporcionar als ciutadans l’oportunitat de practicar altres formes de
mobilitat alternatives al vehicle privat i oferir-los la possibilitat de
redescobrir la ciutat, els seus habitants i el seu patrimoni.
b) Fer un primer pas d’una iniciativa a llarg termini, dirigida a fomentar un
major coneixement de l’opinió pública sobre la necessitat d’una nova
mobilitat urbana, evitant les molèsties causades per l’ús irracional del
vehicle a la ciutat (contaminació atmosfèrica, soroll, malbaratament de
recursos energètics, embussos).
Tercer.- Organitzar les activitats del divendres 22 de setembre de 2000,
d’acord amb les directrius següents:
a) Fomentar que les autoritats locals dels municipis veïns, així com els
operadors de transport públic, donin suport i participin activament en
la convocatòria.
b) Planificar les activitats amb la participació del major nombre possible
d’agents socials (botiguers, associacions de veïns, centres docents,
sindicats, etc.)
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c) Promoure la informació, publicitat i comunicació per a animar els
ciutadans a no utilitzar el seu cotxe el proper dia 22 de setembre.
d) Utilitzar tots els mitjans disponibles (senyalització i aparcament) que
permetin als ciutadans estacionar els seus vehicles en àrees
d’aparcament.
e) Donar suport especialment a una de les iniciatives temàtiques
incloses en aquesta carta, amb l’objectiu de caracteritzar d’una
manera diferenciada les actuacions en cada localitat. La iniciativa
escollida és Un Sant Celoni menys sorollós i amb l’aire més net.
f) Organitzar amb prou antelació la recollida de dades (trànsit,
contaminació, soroll, etc.) que permeti avaluar adequadament
l’impacte de la convocatòria, seguint les directrius europees.
g) Seguir les directrius de la campanya informativa comuna i utilitzar les
eines preparades per a la convocatòria.
14.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ A FAVOR DE FOMENTAR
L’ETIQUETATGE EN CATALÀ.
El Sr. Arenas explica que, tal i com es va comentar a la Comissió
informativa, la moció proposa adherir-se a les iniciatives generals que
promoguin l’etiquetatge de productes en català, donat el dèficit de la llengua
catalana en aquest sector. Així mateix, s’adquireix el compromís de fomentar
el consum de productes etiquetats en català en el propi Ajuntament i en els
organismes vinculats.
El Sr. Gómez manifesta que s’abstindrà en la votació perquè no veu
coherent obligar els empresaris a etiquetar els seus productes en català
quan, per contra, un 30 % dels membres de l’equip de govern parla en
castellà.
El Sr. alcalde respon que cal respectar el fet que cadascú s’expressi en la
seva llengua materna i s’ha de valorar l’esforç d’alguns regidors de l’equip de
govern per entendre i parlar en català. Per altra part, l’objectiu de la moció és
el d’assolir una situació de normalitat de l’ús del català en l’etiquetatge de
productes, com a mínim en aquells que s’elaborin a Catalunya. No es tracta
d’obligar ningú a res, sinó de fomentar això en la mida del que sigui possible.
Després d’aquestes intervencions i,
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Vista la proposta impulsada per la Plataforma per la Llengua i l’Associació en
Defensa de l’Etiquetatge en Català (ADEC) per prendre el compromís de fer
un ús prioritari de productes etiquetats en llengua c0atalana.
Atès que en moltes ocasions es pot comprovar com les ampolles d’aigua, vi i
cava que se serveixen en els bars, menjadors i en actes institucionals o
d’entitats que es fan a Catalunya, estan etiquetats en llengües que no són la
catalana.
Atès que l’article 37.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
estableix que les corporacions locals han de fomentar la imatge pública i l’ús
del català i poden establir bonificacions i exempcions fiscals per als actes
relacionats amb la normalització i el foment de l’ús de la llengua catalana.
Atès que els productes etiquetats en català existents a Catalunya és d’un 2%
de la totalitat i que es troba notablement en desavantatge vers el castellà,
que és d’un 95%, corresponent el 3% restant a altres llengües.
A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per 16 vots a
favor de les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote,
Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado, Ruiz, Figueras, Giol, Alsina, Segarra i
Pascual i amb l’abstenció del senyor Gómez, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Celoni es posiciona a favor de fomentar
l’avenç de l’ús social del català en els àmbits competencials del seu municipi
respecte a l’etiquetatge en català.
Segon.- L’Ajuntament de Sant Celoni procurarà consumir, a partir de la data
d’aprovació d’aquest acord, aigua, vi i cava etiquetats en català en els seus
actes institucionals i també en el seu consum intern diari.
Tercer.- Tots els organismes que depenen de l’Ajuntament de Sant Celoni
(escoles, instal·lacions esportives…) procuraran consumir quan es doni el
cas, i a partir de la data d’aprovació d’aquest acord, aigua, vi i cava
etiquetats en català en els seus actes institucionals i també en el seu
consum intern diari.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords a la mesa del Parlament de
Catalunya.
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15.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ RELATIVA A
L’ENSENYAMENT EN EL CICLE DE 0 A 3 ANYS AL MUNICIPI DE SANT
CELONI.
La Sra. Martí explica que amb aquesta moció es tracta de fer pressió per tal
que el Departament d’Ensenyament acompleixi el compromís que va adoptar
l’anterior conseller de crear 30.000 places en escoles bressol, dotant-les de
les ajudes necessàries. Tal i com estableix la LOGSE, aquesta és una
matèria que compet plenament a la Generalitat de Catalunya, encara que
aquesta administració pretengui passar la responsabilitat als Ajuntaments.
Seria bo que la moció sortís aprovada per tots els grups polítics.
Després d’aquesta intervenció, i
Atès que des de l’àrea d’Educació, amb el suport de la Diputació de
Barcelona, s’ha iniciat un procés d’anàlisi que permeti a l’Ajuntament adoptar
línies de treball en matèria d’atenció a la primera infància.
Atès que el Pacte pel Desenvolupament i l’Ocupació del Baix Montseny,
promogut pels vuit ajuntaments de la zona, els sindicats, les associacions
empresarials i de comerciants, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental
contempla l’atenció dels 0 a 3 anys com a línia de treball.
Atès que el primer cicle de l’educació infantil dels 0 als 3 anys és un dels
grans temes que hi ha oberts en l’actualitat a Catalunya i significa un dels
grans reptes que cal abordar socialment i políticament per una societat
moderna.
Atès que fins al dia d’avui i no sense la consciència d’estar assumint una
responsabilitat que no ens pertoca, hem estat fonamentalment els
ajuntaments els qui hem promocionat l’oferta de places en aquest nivell. La
pressió social, cada dia més important i justificada en aquest terreny, ha
afectat, com és natural, en primer lloc als ajuntaments.
Atès que aquesta situació no implica que sigui la seva competència, de fet, i
d’acord amb l’ordenament vigent, l’article 11.2 de la LOGSE, remet
clarament aquesta responsabilitat a l’Administració Educativa competent, la
Generalitat de Catalunya en aquest cas.
Considerant que l’oferta de creació de places d’educació infantil 0-3 anys
feta pel Govern de la Generalitat és una magnífica iniciativa que prové del
marc polític competent. És per això que la primera responsabilitat, tant de la
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clarificació del marc en el qual s’ha de desenvolupar el procés, com en el
sistema de finançament, és de la Generalitat de Catalunya.
Considerant que el paper de lideratge del procés que li pertoca al Govern de
la Generalitat, i donada la importància de la temàtica en qüestió, es
requereix que s’aprofundeixi el debat iniciat al si del Parlament català, i que
es defineixi definitivament el model educatiu dels 0-3 anys, concretant el
marc competencial, el marc conceptual, el marc instrumental i el marc
financer que cal per un objectiu com el present.
En base a aquestes consideracions i a proposta de la Comissió informativa
d’Educació, Cultura, Esports, Joventut, Participació Ciutadana, Benestar
Social i Sanitat, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Instar al Parlament de Catalunya a endegar el procés necessari que
condueixi a establir el marc legal que serveixi de marc general de definició
de l’atenció a la infància a Catalunya.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a liderar el procés
d’implementació eficaç i urgent de l’educació infantil 0-3 anys a tot
Catalunya, amb la necessària planificació i la corresponent suficiència
pressupostària.
Tercer.- De forma transitòria i mentre no hi hagi resultats tangibles del debat
parlamentari, instar al Departament d’Ensenyament a què obri línies de
subvenció per ajudar de forma significativa tant la inversió necessària per
crear noves places, com per al funcionament de les places municipals
existents i les de nova creació.
Quart.- Traslladar el present acord al President de la Generalitat de
Catalunya, al President del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, al Conseller d’Economia, Finances i Planificació
i a la Consellera d’Ensenyament.
16.- DONAR COMPTE, DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 21.1.H) DE
LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DEL
RÈGIM LOCAL, DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER LA QUAL ES
DISPOSÀ EL COMIAT DISCIPLINARI DEL SR. ALBERT FRANCESC
JOSEP GALÍN CALVO.
Vist l’expedient instruït per a la imposició al Sr. Albert Francesc Josep Galín
Calvo de les sancions previstes legalment.
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Atès que des de l’àrea de Personal es posà de manifest una presumpta
infracció de caràcter laboral consistent en la realització d’activitats de
caràcter remunerat per part del treballador municipal Sr. Albert Francesc
Josep Galín Calvo que, des del dia 4 de maig de 2000, es troba en situació
d’incapacitat laboral.
Atès que es considerà adient comprovar els fets posats de manifest per part
de l’àrea de Personal, i per aquest motiu, es contractà una empresa de
detectius privats als efectes de verificar el seguiment de les conductes, que
suposen la realització de treballs durant el període de baixa per incapacitat
transitòria, per part del treballador Sr. Albert Francesc Josep Galín Calvo.
Atès que el dia 29 de juny de 2000 l’empresa contractada va lliurar informe
en el que es demostrà de manera indubtable la realització de diverses
activitats incompatibles amb la situació d’IT.
Atès que el dia 6 de juliol de 2000, mitjançant resolució de l’Alcaldia, en
aplicació de l’article 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, es va resoldre l’acomiadament disciplinari del Sr.
Albert Galín Calvo.
Atès el que disposa el precepte citat anteriorment, l’Alcaldia, fent ús de les
atribucions que li confereix la legislació aplicable, posa en coneixement del
Ple municipal la següent DACIÓ DE COMPTE:
Es dona compte al Ple de la corporació que amb data 6 de juliol de 2000
l’Alcaldia va emetre la resolució que obra a l’expedient corresponent i que
en la seva part dispositiva es transcriu a continuació:
<< RESOLUCIÓ:
Primer.- Procedir a l’acomiadament disciplinari del Sr. Albert Francesc Josep
Galín Calvo, atesos els articles 54.2.d i 55 del Reial Decret Legislatiu 1/1995,
de 24 de març, pel qual s’aprova l’Estatut dels Treballadors, per
l’incompliment greu i culpable per part del treballador de les seves
obligacions contractuals, consistent en la transgressió de la bona fe
contractual així com l’abús de confiança en el desenvolupament del treball
que es concreten en els fets descrits al cos d’aquesta resolució i que es
donen per reproduïts.
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Segon.- Donar compte d’aquesta resolució, en compliment de l’article
21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
al Ple de la corporació en la primera sessió que aquest celebri.
Tercer.- Aprovar la liquidació, a data actual, que li correspon al Sr. Albert
Francesc Josep Galin i Calvo, pel temps efectiu de treball fins a la data de
l’acomiadament que ascendeix a la quantitat de 326.402,- pessetes brutes, i
posar-la a la seva disposició.
Quart.- Notificar aquesta resolució al Sr. Albert Francesc Josep Galín Calvo
dins el termini de 10 dies de la seva adopció, determinant com a data
d’efectes de l’acomiadament la de la seva notificació. Amb expressió del
recursos a que tingui dret.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al Comitè Unitari del Personal per al seu
coneixement i als efectes oportuns.>>
Donada compte d’aquesta resolució de l’Alcaldia, la Corporació se’n dóna
per assabentada.
17.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DE LA
CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.
L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la següent correspondència
rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la Corporació se’n dóna
per assabentada:
• Un escrit del Sr. Jordi Terrades Santacreu, president del Consorci per a la
Gestió dels Residus del Vallès Oriental, adjuntant còpia del Premi a la
millor gestió integral dels residus atorgat pel Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya, en reconeixement de l’esforç fet
per tots els municipis integrants del Consorci envers el tema dels residus.
• Una carta de la Sra. M. Aurora Danés Valeri, delegada territorial a
Barcelona-II (Comarques) del Departament d’Ensenyament, comunicant
que des del mes de març la Generalitat de Catalunya s’ha fet càrrec de
les despeses que origina la instal·lació d’un mòdul-taller prefabricat dins
del recinte de l’IES Baix Montseny. Així mateix, la delegada territorial
suggereix, com a una bona via de solució, la cessió de l’edifici de la
Fundació Moncanut a l’Ajuntament per a usos municipals.
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18.- 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 juny de 2000, i la Corporació se'n dóna per assabentada:
RELACIÓ DE RESOLUCIONS DEL MES DE JUNY DE 2000
DIA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06

CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
Autorització a Telefònica
Alta padró d'habitants.
Contractació d'un vigilant d'incendis
Correcció d'un error de fet en la redacció d'un plec de clàusules
Atorgant una subvenció a l'escola Pallerola
Atorgant una subvenció a l'IES Baix Montseny
Autorització per posar taules a una terrassa del bar “Cafè de Nit"
Autorització per posar taules a una terrassa del bar "El Cafetó"
Autorització per posar taules a una terrassa del bar "Can Botey"
Autorització per posar taules a una terrassa del bar "Cal Corbaire"
Autorització per posar taules a una terrassa del bar “Eladio-Nati"
Concessió llicència d'ocupació a Celonesa Constructora SL
Concessió llicència d'obres a Jordi Fuentes Torrents
Concessió llicència d'obres a Patrimonio Bassio Pabassa
Aprovant la compra de Lletres del Tresor
Alta padró d'habitants
Alta per omissió padró d'habitants
Requeriment a un propietari perquè netegi un solar
Aprovant una despesa d'impressió de programes activitats culturals
Aprovant una certificació d'obres d'urbanització plaça. Illes Belles
Concessió llicència d'ocupació a Esteve Prat Puig
Concessió llicència d'obres a Joan Cortina Bruguera
Concessió llicència d'obres a Teodoro Lorente Martí
Concessió pròrroga d'una llicència d'obres a Per Blas Puig
Alta padró d'habitants
Concessió d'una bestreta d'una subvenció a Coordinadora Futbol Sala
Baixa padró d'habitants
Contractació d'una treballadora familiar
Donant de baixa una liquidació d'ocupació i aprovant-ne una altra
Concessió llicència d'obres a Jaume Muntal Font
Aprovant una relació de despeses
Acordant fraccionament de taxa ocupació via pública bar "Eladio-Nati"
Arxivant expedient sancionador
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06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

Arxivant expedient sancionador
Arxivant expedient sancionador
Arxivant expedient sancionador
Arxivant expedient sancionador
Imposant sanció de trànsit
Imposant sanció de trànsit
Arxivant expedient sancionador
Arxivant expedient sancionador
Arxivant expedient sancionador
Imposant sanció de trànsit
Arxivant expedient sancionador
Arxivant expedient sancionador
Imposant sanció de trànsit
Arxivant expedient sancionador
Donant de baixa una liquidació d'ocupació i aprovant-ne una de nova
Alta padró d'habitants
Alta padró d'habitants
Alta padró d'habitants
Alta padró d'habitants
Alta padró d'habitants
Aprovant una factura de SOREA
Aprovant despesa pintura tanques escola Pallerola
Aprovant despesa instal·lació d'un vídeo a la Policia Local
Alta padró d'habitants
Concessió d'una bestreta a un treballador
Aprovant una factura de CEDIA
Aprovant relació liquidacions ocupació via pública maig
Prenent coneixement informe d'Intervenció gestió econòmica Esports
Concessió llicència d'obres a Antonio Lanza Vigo
Concessió llicència d'obres a Montserrat Oms Padró
Aprovant despesa impressió adhesius i targes Safareig
Alta padró d'habitants
Inici instrucció expedient elaboració ordenança municipal
Aprovant despesa regularització assegurança personal
Baixa padró d'habitants
Aprovant despesa cortines aula biblioteca escola Montnegre
Aprovant despesa col·locació 30 finestres escola Pallerola
Aprovant despesa impressió díptics i pósters activitats juvenils
Concessió informació padró
Retorn de garantia definitiva a Suministros Integrales de Oficina SA
Aprovant despesa sortida d'un dia a Port Aventura
Inici instrucció expedient elaboració ordenança
Aprovant despesa organització taller de ceràmica
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09
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14

Aprovant despesa organització taller d'escultura
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Alta padró d'habitants
Alta padró d'habitants
Incoació d'expedient sancionador a discoteca Attack
Incoació d'expedient sancionador a bar “Eladio-Nati”
Baixa padró d'habitants
Demanant valoració econòmica d'una responsabilitat patrimonial
Alta per omissió padró d'habitants
Demanant valoració econòmica d'una responsabilitat patrimonial
Enviant informe denúncia de la Policia a DGSC sobre El Local
Enviant informe denúncia de la Policia a DGSC sobre El Local
Aprovant despesa contractació investigador privat
Arxivant expedient sancionador
Fixant quantia a reclamar a J.M. Vidal Basté per execució subsidiària
Aprovant relació de despeses Festes de Sant Jordi i certamen literari
Demanant valoració econòmica d'una responsabilitat patrimonial
Efectuant provisió de fons a la Junta de Compensació R. Esports
Sol·licitant subvenció al Medi Ambient 1r Congrés Riscos Naturals
Concessió llicència venda productes pirotècnics a José Codina Pi
Aprovant inversions de SOREA
Concessió llicència d'obres a Josep Ollé López
Concessió llicència d'obres a Manel Lafuente Hernández
Concessió llicència d'obres a Matias Martínez Llana
Concessió llicència d'obres a Pere Fradera Rosés
Concessió llicència d'obres a Teresa Casademont Duran
Alta padró d'habitants
Alta padró d'habitants
Alta padró d'habitants
Concessió d'una bestreta a una funcionària
Autoritzant facilitar còpia d'un informe a CONCORDANT SL
Acordant fraccionament taxa ocupació via pública "Can Botey"
Autoritzant facilitar còpia d'un informe a M. Pilar Hugas Jané
Autorització col·locació taules terrassa bar "3JJJ"
Prenent coneixement informe Intervenció gestió econòmica Biblioteca
Concessió llicència venda productes pirotècnics Jordi Brau Estrada
Concessió llicència d'obres a Jordi Montseny Perdigó
Concessió llicència d'obres a Joaquim Viladevall Llinars
Prenent coneixement informe Intervenció gestió econòmica F. Sala
Aprovant despesa renovació assegurança Nissan Terrano
Baixa padró d'habitants
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14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
19
19
19
19
19
19
19

Baixa padró d'habitants
Baixa padró d'habitants
Baixa padró d'habitants
Baixa padró d'habitants
Baixa padró d'habitants
Arxivant expedient sancionador
Imposant sanció de trànsit
Aprovant despesa inserció telèfons a les pàgines blanques
Autorització venda productes pirotècnics a Antoni Codina Rossà
Autorització a Gas Natural
Alta padró d'habitants
Alta padró d'habitants
Aprovant despesa renovació assegurança R. Vella
Aprovant despesa renovació assegurança R. Civil electricista
Baixa padró d'habitants
Alta per omissió padró d'habitants
Aprovant relació de factures
Autorització per posar taules terrassa bar de l'Ateneu
Concessió llicència d'ocupació a Elvira i Jaume Albanell Tarragó
Autorització a Gas Natural
Concessió llicència d'obres a Gerardo Ruíz Argüeso
Concessió llicència d'obres a Inverplan SL
Concessió llicència d'obres a Joan Arenas Vilà
Concessió pròrroga llicència d'obres a M. Rosa Bonamusa Moré
Alta padró d'habitants
Alta padró d'habitants
Alta padró d'habitants
Aprovant certificació d'obres urbanització carrer Rec de La Batllòria
Contractació dos peons per instal·lacions municipals cap de setmana
Contractació d'un peó pistes atletisme
Contractació 4 controladors taula torneig futbol sala
Contractació d'un peó per substitució vacances
Contractació d'un arquitecte tècnic
Aprovant execució subsidiària obres reparació teulada Mercat Municipal
Requerint documentació a Sorea SA
Autorització per posar taules terrassa bar "La Volta"
Deixant sense efecte 3 condicions d'una resolució de D. Forestals
Concessió llicència instal·lació activitat a Servicios y Obras Monturiol SL
Denegant llicència d'instal·lació d'un pal a Telefònica
Imposant sanció a la discoteca Attack
Concessió bestreta a compte de subvenció a Club Bàsquet Sant Celoni
Baixa padró d'habitants
Aprovant despesa connexió carril bici part baixa parc R. Vella
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19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Aprovant despesa per obres de connexió de claveguera R. Vella
Contractació d'un peó per substitució de vacances
Contractació d'una auxiliar administrativa Policia Local
Cancel·lació d'aval bancari dipositat per Construccions Curto
Adjudicació organització Esport Jove a Garbi S. Esportius
Requeriment a una empresa perquè acabi unes obres
Aprovant una factura de Músics de Girona SCCL
Aprovant despesa construcció d'un gegants i dos capgrossos
Determinar els expedients d'activitats que ha d'informar M. Ambient
Imposant sanció de trànsit
Arxivant expedient sancionador
Imposant sanció de trànsit
Imposant sanció de trànsit
Imposant sanció de trànsit
Arxivant expedient sancionador
Imposant sanció de trànsit
Imposant sanció de trànsit
Imposant sanció de trànsit
Imposant sanció de trànsit
Imposant sanció de trànsit
Arxivant expedient sancionador
Imposant sanció de trànsit
Aprovant pressupost estimatiu "Estiu 2000" àrea de Cultura
Concessió de subvenció a l'associació de veïns Baix Montseny
Concessió de subvenció a l'associació de veïns Les Borrelles
Concessió de subvenció a Farmacèutics Mundi
Incoant expedient resolució contracte per incompliment a J. Llaurens
Aprovant despesa inscripció d'un treballador a un viatge A. Cultura
Acceptant cessió gratuïta porció terreny carrer Mn. Cinto Verdaguer
Aprovant modificacions fetes per Complet Caimsa aparcament
Aprovant despesa treballs reparació alarmes R. Vella i Ateneu
Concessió bestreta a un treballador
Baixa padró d'habitants
Aprovant certificació urbanització carrers Ramis i Aneto
Aprovant certificació urbanització Ramis, Aneto, Aragó i M. Roca
Aprovnat certificació obres vorera i clavegueram P.R. Vella etc.
Contractació d'una auxiliar administrativa per als S. Tècnics en
substitució de vacances
Contractació subaltern conserge Ateneu
Alta per omissió padró d'habitants
Requeriment a l'empresa Eninter acabament instal·lació ascensor
Adjudicació a l'empresa Endoina l'organització de l'Estiu Jove
Concessió drets funeraris a Encarnación Nieves Pérez
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20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Aprovació despesa ordinador per a la Ràdio
Concessió llicència d'ocupació a Complet Caimsa SL
Concessió llicència obertura i funcionament activitat Fusteria l'Arrel
Estimant al·legacions formulades per R. Sant Martí
Alta padró d'habitants
Alta padró d'habitants
Aprovant factura d'enderrocament casa Pl. dels Estudis C.Catalunya
Arxivant expedient sancionador
Arxivant expedient sancionador
Alta padró d'habitants
Alta padró d'habitants
Alta padró d'habitants
Concessió informació padró
Aprovant despesa compra productes per manteniment de la piscina
Concessió llicència instal·lació gual a Jesús Herrera Romero
Concessió llicència instal·lació gual a Máximo Navarro Roda
Concessió llicència d'obres a Mercè Garcia Garcia
Autoritzant ampliació horari tancament nit de St. Joan Attack
Autoritzant ampliació horari tancament nit de St. Joan Belfast
Autoritzant ampliació horari tancament nit de St. Joan Berlín
Baixa padró d'habitants
Contractació d'un peó per substitució de vacances
Contractació d'una orientadora laboral
Contractació d'un peó per a la piscina
Contractació d'un jardiner
Contractació d'una auxiliar administrativa
Contractació d'un peó per substitució de malaltia
Contractació d'un peó per a les instal·lacions esportives
Aprovant la despesa per un terminal aeri de captació (parallamps)
Autorització per posar taules terrassa "Bar Rafa"
Prenent coneixement informe Intervenció gestió econòmica F.Sala
Aprovant modificacions efectuades en una carnisseria
Concessió llicència d'instal·lació activitat a Constr. Puiggraciós
Concessió llicència d'obres a Josep Gener Martí
Concessió llicència d'obres a Josep Julià Saurí
Concessió llicència d'obres a Lluís Pocurull Roca
Concessió llicència d'obres a M. Teresa Nicolau Antolínez
Concessió llicència d'obres a Pere Arenas Canaleta
Concessió llicència d'obres a Pere Terradas Pla
Concessió pròrroga llicència d'obres a Vicente Gómez Murillo
Aprovant expedient contractació seguiment contaminació atmosfèrica
Atorgant beques de menjador a l'escola Pallerola
Baixa padró d'habitants
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26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
30

Contractació d'una auxiliar administrativa per a l'OAC
Aprovant una factura de construcció d'una carrossa per als Reis
Aprovant una factura de treballs de cartografia
Concessió de gratificacions a diferent personal
Concessió informació del padró
Concessió complement de productivitat a diferent personal
Atorgant una subvenció a l'escola Montnegre
Aprovant despesa transport usuaris centre ocupacional Montsoriu
Ordenant l'arxiu d'un expedient
Autorització a Enher
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Concessió llicència instal·lació activitat a Montserrat Pascual Camps
Concessió llicència d'obres a Francisco Ruíz Ariza
Ordenant l'arxiu d'un expedient
Alta padró d'habitants
Alta padró d'habitants
Aprovant expedient contractació per adquisició d'un 4X4
Aprovant factures lloguer escola Moncanut
Concessió llicència gual a Paula Jené Borras
Concessió llicència d'obres a Cecília Moré Freixas
Concessió llicència d'obres a Francisca Bastias Rossell
Concessió llicència d'obres a Moisés Martín Martín
Concessió llicència d'obres a Montserrat Oms Padró
Concessió llicència d'obres a Ramon Busquets Busquets
Alta padró d'habitants
Alta padró d'habitants
Contractació de dues guardarrobes per a la piscina
Contractació de dues monitores de natació
Contractació de dos socorristes per a la piscina
Aprovant relació de denúncies de trànsit presentada per l'OAGT
Aprovant la despesa d'adequació de la plaça del Pla de Palau
Aprovant la despesa per instal·lat una porta d'alumini al Safareig
Aprovant una despesa per adquisició de senyals de trànsit
Concessió llicència per ampliació d'activitat d'extracció d'àrids SEFEL
Contractació d'una monitora de gimnàstica de manteniment
Contractació d'un monitor de natació
Concessió llicència d'obres a Antoni Riera Vallet
Concessió llicència d'obres a Col·legi Cor de Maria
Concessió llicència d'obres a Miquel Costa Illa
Alta padró d'habitants
Baixa padró d'habitants
Canvis de domicili
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30
30
30
30
30
30
30

Contractació d'un professor d'informàtica
Contractació d'un peó per reparar les voreres malmeses
Contractació d'un peó manteniment inst. esportives per vacances
Contractació d'una auxiliar administrativa per a Benestar Social
Contractació d'un monitor de natació
Requeriment a un propietari d'un solar perquè el netegi
Aprovant relació de despeses personal, S. Social i amortitzacions

19.- 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 juny de 2000.
Atès que durant el mes de juny de 2000 s'ha procedit a les contractacions
següents: una persona per vigilant d'incendis forestals al parc MontnegreCorredor, dues persones per al manteniment de les instal·lacions municipals
durant els caps de setmana, una persona per realitzar tasques de participació
a les activitats de manteniment de les pistes d'atletisme, quatre persones per
controladors de taula del Torneig de futbol sala, una persona de suport a la
brigada municipal durant el període de vacances, una persona per redacció i
execució de projectes d'urbanització, una persona de suport a la brigada
municipal durant el període de vacances, una persona d'auxiliar de suport
administratiu a la Policia Local, una persona per suport administratiu durant el
període de vacances, una persona de suport a la brigada municipal durant el
període de vacances, una persona per realitzar tasques del programa d'atenció
a l'atur femení, una persona per al control i manteniment de la piscina
municipal, una persona per realitzar tasques d'enjardinament de diverses
zones públiques, una persona de suport administratiu per acumulació, una
persona per realitzar tasques a les instal·lacions esportives en substitució d'un
treballador en situació d'IT, una persona per realitzar tasques d'adequació
d'instal·lacions municipals esportives, una persona de suport a les tasques
administratives a l'oficina d'atenció al ciutadà, dues persones per al
quardarroba de la piscina municipal, dues persones per monitors dels cursets
de natació del mes de juliol, dues persones per socorristes a la piscina
municipal, una persona per monitora de gimnàstica de manteniment i activitats
físiques per a la gent gran, una persona per monitor dels cursets de natació,
una persona per professor del curset d'informàtica al Safareig, una persona per
a la reparació de voreres malmeses, una persona per al manteniment de les
instal·lacions esportives durant el període de vacances, una persona de suport
administratiu a l'àrea de Benestar Social, una persona per monitor dels cursets
de natació i una persona per realitzar tasques de consergeria a l'Ateneu.
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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:
Juny de 2000
Montserrat Julià Carulla
Josep Bassols Sala
Bonifacio Márquez de la Torre
Francisco Sánchez Requena
Eudald Moles Avariento
M. del Mar González Sánchez
Laura Peña Pio
Patricia Rios Redondo
Luis Pérez Vargas
Roberto Álvarez Fernández
Antonio López Luque
Montserrat Mesa Martí
Anna Maria Hernández Fernández
Mercè Adell Martínez
Bonifacia Sande Corbacho
Salvador Cardona Olivé
Josep M. Oliveras Fernández
Antònia Montal Nicolau
Ricardo Parada Atanes
Benjamín Rossà Ruiz
Yolanda Garcia Jiménez
Mercè Tarridas López
Laura Álvarez Pulido
Núria Sibina Bellvehí
Núria Uriach Cortinas
Glòria Roura Masferrer
Javier Alcaraz Rebull
Beatriu Francés Català
Ignacio Sorarrain Ferrer
Sergi Bernal Escoté
Francisco Ramírez Merino

Vigilant d'incendis
Peó
Peó
Peó
Controlador taula futbol sala
Controladora taula futbol sala
Controladora taula futbol sala
Controladora taula futbol sala
Peó
Arquitecte tècnic
Peó
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Peó
Orientadora laboral
Peó
Jardiner
Auxiliar administrativa
Peó
Peó
Auxiliar administrativa
Guardarroba
Guardarroba
Monitora de natació
Monitora de natació
Socorrista
Socorrista
Monitora gimnàstica de manteniment
Monitor de natació
Professor d'informàtica
Peó
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Leonardo Galea Apolo
M. Asunción Peñarroya Garcia
Pere Tost Vives
Manuel Prado Garcia

Peó
Auxiliar administrativa
Monitor de natació
Subaltern de l'àrea de Cultura i R.
Vella

Abans de passar a tractar l’últim punt de l’ordre del dia, el Sr. alcalde pregunta
si algun dels grups municipals té alguna moció d’urgència que vulgui posar a
consideració del Ple.
El grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya presenta dues
mocions d’urgència:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN RELACIÓ
AMB CERTES PUBLICACIONS APAREGUDES RECENTMENT.
El Sr. Arenas justifica la urgència d’aquesta moció en el fet que algunes
publicacions distribuïdes recentment entre la població han enrarit el clima
social a Sant Celoni. Al grup municipal del PSC li ha arribat la preocupació
de molts veïns i considera necessari aclarir alguns punts al respecte i
manifestar la seva opinió en aquest Ple, que serà l’últim abans de les
vacances de l’estiu.
El Sr. Pascual no entén perquè aquesta moció no ha pogut passar per una
Comissió informativa per tal que la resta de grups la poguessin mirar amb
calma, donat el seu extens contingut.
El Sr. Figueras tampoc considera que sigui una qüestió tant urgent com s’ha
dit.
A continuació, el Sr. Arenas, com a portaveu del grup municipal del PSC,
procedeix a donar lectura al contingut de la moció, que diu textualment així:
Darrerament ha vist la llum a la vila de Sant Celoni una nova publicació amb
el nom de “La Casa de la Vila Oberta”, publicació del grup municipal del
Partit Popular, els continguts de la qual, a judici de l’equip de govern
municipal, no responen en cap aspecte a la realitat i adoleixen d’un ànim
clarament provocador.
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De signe contrari, també ha circulat en els darrers temps un escrit anònim
en el qual s’ataca de manera personal al Sr. César Gómez Sinobas, cosa
que tampoc es pot tolerar sota cap concepte.
L’equip de govern municipal es vol posicionar al respecte d’ambdós escrits
amb l’ànim de què el debat polític no es desplaci del lloc on legítimament ha
d’esdevenir amb totes les garanties democràtiques, el Ple municipal, donat
que actuant d’una altra manera no s’aconsegueix altra cosa que l’enrariment
del clima polític i ciutadà de la nostra vila.
Respecte de la publicació patrocinada pel grup municipal del Partit Popular,
entenem des de l’equip de govern municipal que contribueix
intencionadament a l’enrariment denunciat, atès el tarannà dels seus
panflets, que no contenen més que informació sesgada, parcial i, a vegades,
falsa, com anirem explicant i debatent a les properes sessions del Ple
municipal, que és on entenem que s’han de discutir i aclarir tots els temes
municipals.
Dins la sessió del Ple municipal que celebrem, l’equip de govern municipal
vol exposar públicament diverses consideracions respecte de dos dels temes
que ha tocat la publicació del grup municipal del Partit Popular, reservant per
a sessions futures la discussió d’altres qüestions no menys importants.
La primera d’elles es refereix a l’afirmació de què l’alcalde i els 9 regidors
socialistes costen al municipi 35 milions de pessetes, per dedicació, dietes i
seguretat social. Les consideracions que s’han de fer són les següents:
I. L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, possibiliten i preveuen que els membres de les
corporacions locals percebin, amb càrrec als pressupostos de cada
corporació, retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan siguin
desenvolupats de forma exclusiva o parcial. L’apartat 2 del mateix
article preveu la possibilitat de què els membres de les corporacions
locals percebin indemnitzacions en la quantia i condicions que acordi
el Ple de la corporació.
En el mateix sentit es pronuncia el Reglament orgànic municipal,
modificat de manera inicial recentment pel Ple de la corporació també
en aquest aspecte.
Aquesta previsió legal no respon a un altre principi que el de permetre
que totes les persones tinguin accés als càrrecs públics
independentment del seu nivell de renda i a l’hora que puguin dedicar
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tot el temps que sigui necessari a la gestió pública. D’altra manera,
la participació pública no seria possible més que a les persones amb
rendes independents del treball.
II. El Ple de la corporació de data 29 de juliol de 1999 va aprovar, de
conformitat amb la llei, les retribucions i indemnitzacions que han de
percebre els membres de la corporació i els grups municipals del
PSC, CiU, ERC, PP i IC-V. L’actualització de les quals per a l’exercici
de 2000 ascendeixen en total a 31.450.000,- pessetes, quantitat
llunyana als 35.000.000,- pessetes afirmada pel grup municipal del
Partit Popular.
Aquesta quantitat global es troba, de totes maneres, molt per sota de
les quantitats recomanades per les dues associacions municipalistes
de la nostra terra, com son la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació de Municipis de Catalunya, que recomanen una quantitat
en relació amb els ingressos pressupostats pel nostre Ajuntament de
74.801.679,- pessetes. Per tant, l’assignació que per aquest concepte
es fa als pressupostos municipals per a l’exercici de 2000 és, respecte
de la recomanada, només del 42,11 %.
III. El grup municipal del Partit Popular tampoc no fa referència a què la
quantitat destinada als càrrecs electes no es satisfà exclusivament a
l’Alcalde i els 9 regidors socialistes, sinó que és una quantitat global
destinada a tots els regidors i grups municipals, el desglòs de la qual
és el següent:
• Alcalde i membres de l’equip de govern per tots els conceptes….. 25.131.325.-ptes
o Sous salaris i seg. Social....................................... 19.300.000.-ptes
o Regidors amb dedicació .......................................... 2.626.500.-ptes
• Membres de la resta de grups municipals………………………..……1.668.175.-ptes
• Assignacions als grups municipals……………………………………..4.651.200.-ptes
o Grup PSC… ............................................................. 2.142.000.-ptes
o Altres grups… .......................................................... 2.509.200.-ptes
• Total………………………………………………………………………31.450.000.-ptes

Com es pot veure clarament la quantitat destinada del pressupost
municipal a l’Alcaldia i els 9 regidors de l’equip de govern no
ascendeix a 35.000.000,- pessetes sinó a la quantitat de 25.131.325,pessetes.
El segon tema és relatiu a l’afirmació continguda a la publicació del grup
municipal del Partit Popular de què els amics del Sr. Castaño i el Sr. Capote
no paguen les multes de trànsit. A la publicació es fa referència al fet que en
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un dels darrers Plens es va donar compte de l’obertura d’expedients
sancionadors per trànsit, en concret 27, dels quals 20 es van arxivar sense
fer-se efectius. Les consideracions que s’han de fer són aquestes:
I. No s’indica en quina sessió del Ple es va donar compte dels 27
expedients i no podem saber quin és, malgrat s’examinin les actes,
atès que en cap d’elles hi ha xifres coincidents amb les publicades.
II. La remesa més semblant a la publicada és la referent al Ple de 5 de
maig de 2000 en la que s’incoaren 23 expedients dels quals es van
arxivar un total de 15.
III. El que no es diu a la publicació és que per a l’arxiu dels 15
expedients existeixen motius legalment previstos, els quals es
detallen a continuació:
•
•
•

Total expedients incoats………………………………………………23
Resolucions sancionadores………………………………………….. 8
Resolucions d’arxiu motivades per:
a.
b.
c.
d.

Informe favorable de l’agent…………………………………… 11
Estimació del recurs formulat………………………………….. 1
Manca d’informe de l’agent…………………………………….. 1
Caducitat dels expedients………………………………………. 2
Total arxiu…………………………………………………………15

Com es pot veure sempre es tenen en compte els informes que emeten els
agents de la Policia Local. La única sanció que, per part de l’Alcalde, es
considera justificada va estar motivada per la consideració del procés de
recuperació a l’Hospital de Sant Celoni d’una persona impedida per a
caminar i amb necessitat de croses i de l’ajuda del seu marit.
De tot l’anterior es desprèn que mai es tenen compte criteris de “política de
clientelisme” i de perdonar el pagament de multes als amics i simpatitzants
més propers, tal i com afirma el Partit Popular.
A part dels dos temes tractats, és intenció de l’equip de govern portar a
debat, en futures sessions, d’altres qüestions plantejades per part del grup
municipal del Partit Popular a la seva publicació, com ara les relatives a medi
ambient, contractació, “tràfic d’influències” i d’altres.
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D’acord amb l’anterior, el grup municipal del PSC presenta al Ple per a la
seva aprovació la següent moció:
Primer.- Rebutjar enèrgicament la pràctica encetada per part del grup
municipal del Partit Popular de sostreure el debat polític del foro en què
aquest ha de desenvolupar-se amb totes les garanties democràtiques, que
no és altre que el Ple de la corporació.
Segon.- Rebutjar amb igual energia la publicació per qualsevol mitjà
d’afirmacions sesgades, incompletes i tendencioses, que no responen a un
joc democràtic sa i malmeten el dret a la informació dels nostres ciutadans
per falta de rigor i veracitat, creant, pel contrari, un clima de confrontació
política i de desinformació.
Tercer.- Condemnar enèrgicament qualsevol acció de difamació de
qualsevol institució local, representant municipal democràticament elegit,
funcionari o ciutadà, que sigui efectuada per qualsevol mitjà i més si ho és
de manera anònima.
Quart.- Fer una crida a tots els grups municipals, als efectes de què
canalitzin el debat polític local dins els canals democràticament definits, com
són les institucions representatives, entre les quals, dins la nostra vila, la de
major significació és el Ple de la corporació. Tot sens perjudici de la més
complida, puntual i veraç informació als ciutadans de Sant Celoni de totes i
cadascuna de les qüestions relatives a la gestió municipal.
Llegit el text de la moció, el Sr. alcalde reparteix entre els assistents una
documentació referida al paquet de multes al què s’ha fet esment, als
efectes de demostrar allò que s’ha explicat.
El Sr. Alsina, en nom del grup municipal d’ERC, demana al Sr. president que
es concedeixi un espai de temps de quinze minuts que possibiliti als grups
municipals debatre internament sobre la conveniència de votar la urgència i
el contingut de la moció presentada.
El Sr. president concedeix el termini de temps sol·licitat i els grups polítics es
retiren a fer les oportunes deliberacions.
Transcorregut el quart d’hora atorgat, es reprèn la sessió i es procedeix a
votar la urgència de moció que resulta aprovada per unanimitat de tots els
assistents.
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El Sr. alcalde decideix iniciar un torn de paraules entre tots els grups
municipals.
En primer lloc, pren la paraula el Sr. Alsina i diu que el grup municipal d’ERC
votarà en contra de la moció per vàries raons. Considera que l’equip de
govern ha caigut en un doble joc molt perillós en voler censurar les opinions
dels grups municipals. Tant el butlletí editat pel PP com el d’ERC són
publicacions signades per uns partits que treballen des de l’Ajuntament per a
tots els ciutadans de Sant Celoni. Un grup polític ha de poder informar al
poble de les seves opinions i activitats, i l’equip de govern mai ha de
censurar ni impedir la difusió d’aquesta informació.
En canvi, considera el Sr. Alsina que el que sí hauria de fer l’equip de govern
és obrir una investigació per esbrinar l’autoria de l’escrit anònim signat per
“Ciudadanos contra la intolerancia” que ataca directament un regidor de
l’Ajuntament. Creu que és molt perillosa l’actitud que demostra el grup
municipal del PSC, actitud que en certs moments està ratllant la censura
vers la feina dels altres grups municipals.
La gent de Sant Celoni és prou conscient i capaç de jutjar per si sola els
escrits que es publiquen. Opina el portaveu d’ERC que el grup municipal del
PSC s’ha equivocat presentant aquesta moció.
A continuació, el Sr. Pascual opina que la moció constitueix una resposta,
punt per punt, a totes les afirmacions fetes pel grup municipal del PP en la
seva publicació. En aquest sentit, des d’IC-V es comparteix la majoria de
respostes que es diuen al text, però no pensa que això hagi de considerar-se
pròpiament com una moció. Es pot discrepar de l’estil, de la manera
d’expressar-se o de les afirmacions a mitges del grup municipal del PP, però
en tot cas s’ha de respectar que cadascú pugui expressar-se de la forma que
vulgui. En definitiva, no considera necessari que per donar resposta a unes
afirmacions llançades en una publicació hagi de formular-se una moció. Creu
que seria millor formular-ho com a prec. Per tot això, el Sr. Pascual diu que
s’abstindrà en la votació.
Intervé el Sr. Figueras dient que subscriu plenament el que han dit els dos
portaveus anteriors i considera que es barregen dues coses molt diferents.
Per una part es dóna resposta a les afirmacions que apareixen en la
publicació editada per un partit que ha estat escollit per una part dels
ciutadans d’aquesta vila. I per altra banda, cosa en la que tots estem
d’acord, es condemna l’escrit de caràcter anònim que s’ha distribuït.
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Així, el 90 % de la moció es dedica a rebatre o aclarir unes informacions
que ha posat en circulació el grup municipal del PP. Considera el Sr.
Figueras que aquesta és una pretensió perillosa perquè representa limitar el
dret d’expressió i informació. Si resulta que s’ha de centrar el debat
únicament en el Ple municipal, s’està retallant el dret d’informar-se i
expressar-se lliurement de tots els ciutadans i dels seus legítims
representants.
Diu també el Sr. Figueras que no entén com es presenta això en forma de
moció. Opina que seria més legítim i adequat fer una publicació del grup
municipal del PSC i traslladar aquestes informacions al poble, de manera
que sigui cada ciutadà qui llegeixi una i altra publicació i valori en
conseqüència. Pel que fa a l’altra publicació anònima que representa un atac
directe contra un representant públic, creu que sí seria digna d’una moció
reprovatòria i de que s’iniciés una investigació per aclarir qui són els
responsables. Per aquestes raons, el grup municipal de CiU votarà en contra
d’aprovar la moció.
Pren la paraula el Sr. Gómez i diu que la publicació del seu grup ha molestat
a l’equip de govern pel fet que en ell es diguin algunes veritats, ja que el
poble de Sant Celoni ha ignorat moltes coses durant els anys de govern
socialista. Ell se sent recolzat per les felicitacions de moltes gent, encara que
també ha rebut trucades a la matinada de persones que només telefonaven
amb l’ànim de molestar-lo. Tot el que ha informat, llevat d’error, ha sortir de
les actes dels Plens municipals, i això és el que ha molestat a l’equip de
govern perquè ha fet que molta gent s’adoni que el grup dels socialistes no
és tan bo com pretén.
Afirma el Sr. Gómez que ell diu les coses a la cara i no se n’amaga. En el
pamflet anònim apareix una informació de la que es va parlar en el Ple de 14
d’abril, sessió en la que no hi havia públic assistent. Per això, voldria saber
qui són realment aquests ciutadans contra la intolerància. Diu, però, que ja
ho sabrà perquè el sobre de l’escrit que va rebre està en mans de la Policia
científica.
Insisteix el Sr. Gómez que ell diu sempre la veritat i dóna la cara. No és com
d’altres que tiren la pedra i amaguen la ma. I continuarà en aquesta mateixa
línia. L’equip del PSC està tocant un terreny molt perillós perquè ell sap
moltes coses que fins ara callava i potser ha arribat l’hora de ventilar. Ningú
és qui per condemnar-lo perquè ell és aquí per uns vots que li ha donat la
gent. Finalment, manifesta que ell sempre dirà la veritat, aquí i al final del
món.
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A continuació, intervé el Sr. alcalde per fer una sèrie d’aclariments
respecte el contingut de la moció. En ella s’ha volgut donar una explicació
concreta i detallada de dos punts específics que apareixien a l’escrit publicat
pel PP, escrit que dóna una informació falsa i sesgada. En cap cas, el Ple
municipal ha aprovat un pressupost de 35 milions de pessetes per a l’alcalde
i els regidors de l’equip de govern, tal com diu el full del PP. Aquesta manera
de dir les veritats a mitges i “d’embrutar, que alguna cosa queda”, entén
l’equip de govern que no és una manera de fer política. Tal com deia un
filòsof, les injúries són les raons dels qui no tenen raó.
Manifesta el Sr. alcalde que ell pot anar amb la cara ben alta perquè les
quantitats aprovades de percepció dels regidors i alcalde estan
recomanades per les entitats municipalistes. Segur que els regidors dels
Ajuntaments amb govern del PP tenen també unes retribucions similars. Per
altra part, considera que els temes importants han de ser objecte de debat
en el Ple municipal. Hi ha regidors que gairebé mai és manifesten en els
Plens i després publiquen un fulletó amb afirmacions bastant il·lògiques.
Potser s’ha entès malament el text de la moció, però només faltaria que els
grups polítics municipals no poguessin editar publicacions. El que es rebutja
és que es donin informacions sesgades o veritats a mitges. És normal que hi
hagi diverses opinions polítiques, però no és acceptable utilitzar l’atac
personal. Així és diu en el tercer punt de la moció: “Condemnar
enèrgicament qualsevol acció de difamació de qualsevol institució local,
representant municipal democràticament elegit, funcionari o ciutadà, que
sigui efectuat per qualsevol mitjà i més si ho és de manera anònima”.
Continua dient el
L’any passat ell
manera barroera
ho manifesta: es
coses.

Sr. alcalde que està totalment en contra d’escrits anònims.
en va rebre un, difamant un funcionari municipal d’una
i insultant. Creu que això és totalment condemnable i així
pot criticar, però sempre dient la veritat i puntualitzant les

Al grup municipal socialista també molta gent els ha demanat que es
contestés a la publicació del PP, però entenen que el lloc lògic de debat és el
Ple municipal. Així, es contesta avui a dues de les qüestions plantejades: les
percepcions econòmiques de l’equip de govern i el tema de l’arxiu de les
multes. En ambdues qüestions la transparència és total i vol deixar ben clar
el Sr. alcalde que ell no ha tret mai cap multa per causa d’amistat.
El Sr. Arenas, responent al que ha dit el Sr. Alsina, vol aclarir que l’equip de
govern entén que és legítima la pràctica iniciada pel grup del PP d’editar
publicacions. El que no comparteixen és el seu contingut. Per això, en el
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quart punt de la moció es diu en la seva part final: “Tot sens perjudici de la
més complida, puntual i veraç informació als ciutadans de Sant Celoni de
totes i cadascuna de les qüestions relatives a la gestió municipal.”
Seguidament, Sr. alcalde proposa fer un segon torn de paraules entre tots
els grups municipals.
Intervé el Sr. Pascual i diu que li resulta difícil posicionar-se perquè, tot i que
comparteix moltes de les respostes que s’han donat a l’escrit del PP, creu
que no es tracta d’analitzar si el que es diu és veritat o no. En tot cas, el
poble és prou savi per saber valorar. Ell ha votat a favor de la urgència de la
moció perquè considera que se n’ha de parlar, però no sap per on agafar-ho.
El Sr. alcalde aclareix que l’equip de govern no pot formular preguntes ni
precs en el Ple municipal, i la presentació d’una moció és l’únic canal de què
disposa per debatre aquest tema en el Ple d’una forma constructiva i
aclaridora. No es vol entrar en la dinàmica de contestar escrits a través
d’altres escrits, perquè entenen que aquesta no és la manera.
El Sr. Pascual diu que la forma en què està presentada la moció és
maniqueïsta: estàs amb mi o contra mi. O es vota a favor íntegrament de tot
el contingut de la moció o s’hi està en contra. Creu que han d’existir altres
maneres de debat més bones.
El Sr. Figueras diu que si s’ha publicat una informació falsa, hi ha altres
mecanismes diferents que no passen per sotmetre a votació una moció. Si
es considera que la informació publicada per algú és falsa, es presenta una
denúncia al jutjat i s’aclareix aquesta possible falsedat. Si la informació és
sesgada, es pot aclarir a través dels mitjans de comunicació de què disposa
l’equip de govern o a través d’una publicació del grup municipal. La
impressió que es dóna és que es vol intentar centrar tot el debat polític en el
Ple. Ningú té la veritat absoluta, la informació a vegades té matisos, i sembla
que es pretengui que el matís predominant sigui el de l’equip de govern. En
definitiva, opina que la moció presentada no és una via adequada.
Intervé el Sr. Gómez i diu que en relació al tema de les multes, ell va fer una
pregunta en un Ple municipal sobre perquè, de 28 ò 30 multes, se n’havien
perdonat 20 ò 23, (no recorda exactament les quantitats). Se li va respondre
per part del Sr. Capote que s’ho havia llegit malament. Aleshores ell va
donar l’exemple que recordava del cas del Sr. Gaspar, un company del partit
en què el Sr. Capote havia militat anteriorment. Aquesta persona havia
aparcat el seu vehicle en un pas de zebra al carrer Barcelona, i se li va
perdonar la multa que li havia posat un agent de la Policia Local.
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El Sr. Capote pregunta al Sr. Gómez si sap realment si el Sr. Gaspar era
amic seu en el moment de decidir-se l’arxiu de la multa.
Respon el Sr. Gómez que no sap si era o no amic seu, però sí que se li va
perdonar la sanció. Quan els governants perdonen les multes, estan
desautoritzant els guàrdies en l’exercici del seu treball.
Diu el Sr. alcalde que, en aquest cas plantejat pel Sr. Gómez, ells tenen la
consciència ben tranquil·la. Quan es decideix l’arxiu d’una multa és en base
a l’informe d’un guàrdia o perquè s’ha admès l’al·legació feta pel ciutadà.
El Sr. Segarra diu que ell també va rebre un escrit anònim en el que, apart
de parlar del regidor Sr. Gómez, es feia esment d’un treballador de
l’Ajuntament, el Sr. Galín, que resulta que acaba de ser acomiadat. Troba
que hi ha massa coincidències i és per això que insisteix en demanar al Sr.
alcalde que iniciï una investigació sobre l’escrit anònim. Aclareix que el seu
anònim és diferent del que s’està parlant.
Indica el Sr. alcalde que les publicacions són un vehicle que tothom pot
utilitzar i de cap manera es pretén censurar la informació. L’equip de govern
ha presentat una moció que aclareix, fil per randa, dos dels temes tractats en
la publicació del PP, concretant i demostrant que les afirmacions publicades
són sesgades. A la moció també es rebutgen les difamacions contra
qualsevol ciutadà, i més si es tracta d’un representant polític i es fa d’una
manera anònima. En el tema de les retribucions que perceben els
representants polítics, el titular formulat pel PP diu que l’alcalde i els nou
regidors socialistes costen al municipi 35 milions de pessetes per dedicació,
dietes i seguretat social. S’ha demostrat que això no és així: tots els regidors,
oposició inclosa, no arriben a costar aquesta quantitat. Per això, l’equip de
govern es reserva les mesures oportunes per a actuar en conseqüència
contra aquesta falsa afirmació.
El Sr. Gómez diu que tan se val que siguin quatre milions més, amunt o
avall. El que molesta a l’equip de govern socialista és que això hagi sortit a la
llum pública. Avisa, però, que ell continuarà informant el poble.
El Sr. alcalde diu que el Sr. Gómez pot fer el que consideri convenient, però
el grup municipal del PSC tindrà també els canals per respondre de la millor
manera possible i emprendrà les accions pertinents, si es considera que es
ratlla la difamació.

64

El Sr. Alsina procedeix a llegir un punt del butlletí editat pel grup municipal
d’ERC, aparegut la setmana passada: “L’objectiu del grup municipal d’ERC
és evitar d’entrar en discussions estèrils i en desqualificacions personals,
sense arguments i proves, camí que no condueix enlloc.”
Manifesta el Sr. alcalde que l’equip de govern comparteix del tot aquesta
postura.
Després d’aquestes intervencions, es procedeix a la votació del contingut de
la moció presentada pel grup municipal del PSC, la qual resulta aprovada
per 10 vots a favor de les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño,
Arenas, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa i Casado, amb 6 vots en contra
dels senyors Ruiz, Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Gómez i amb l’abstenció
del senyor Pascual.
A continuació es procedeix a debatre sobre la urgència de la segona moció
presentada pel grup municipal del PSC:
MOCIÓ PER DEMANAR AL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL LA
RETIRADA DEL DECRET LLEI 6/2000, DE 23 DE JUNY, SOBRE
MESURES URGENTS D’INTENSIFICACIÓ DE LA COMPETÈNCIA EN EL
MERCAT DE BÉNS I SERVEIS.
Abans de procedir a votar sobre la urgència d’aquesta moció, el Sr. alcalde
dóna lectura al seu contingut que, textualment, diu així:
Atès que el govern de l’Estat espanyol ha aprovat el Decret Llei 6/2000, de
23 de juny, de mesures urgents d’intensificació de la competència en el
mercat de béns i serveis.
Atès que en aquest decret s’estableix, entre d’altres mesures, una ampliació
dels horaris comercials i un increment dels dies d’obertura en diumenges i
festius.
Atès que aquesta mesura va en contra dels interessos del petit comerç, que
no pot assumir l’augment de despeses que representa la seva aplicació, la
qual cosa posa en perill la viabilitat dels seus negocis i el manteniment de
molts llocs de treball.
Atès que el sector comercial ocupa aproximadament a un 15% del total de
treballadors de Sant Celoni.
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Atès que el petit comerç és un element articulador del nucli urbà d’un
municipi, que contribueix en bona mesura a determinar la configuració
econòmica i social de la ciutat i que estimula la generació d’altres serveis
complementaris.
Atès que l’esmentat decret afavoreix i impulsa la instal·lació d’altres formats
comercials perifèrics que potencien un model de desenvolupament oposat
als valors del petit comerç.
Atès que la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni s’ha adreçat a
l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Celoni, demanant el
seu suport per a evitar l’aplicació del Decret 6/2000.
El regidor de Promoció Econòmica proposa al Ple municipal l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol que retiri el Decret Llei
6/2000, de 23 de juny, sobre mesures urgents d’intensificació de la
competència en el mercat de béns i serveis.
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que, fent ús de les seves
competències, intensifiqui les mesures de recolzament al petit comerç.
Tercer.- Fer públics els acords precedents.
Intervé el Sr. Alsina per proposar que s’afegeixi a la moció un primer punt
que digui: “Manifestar el suport de la Corporació als petits i mitjans
comerciants de la població”.
El Sr. Arenas explica que la Unió de Botiguers de Sant Celoni ha demanat a
través d’un escrit que es posi a consideració del Ple municipal aquesta
moció.
Es procedeix a votar la urgència de la moció, la qual resulta aprovada per
unanimitat de tots els assistents.
A continuació es posa a votació el contingut de la moció, amb un primer punt
afegit a proposta del grup municipal d’ERC que diu: “Manifestar el suport de
la Corporació als petits i mitjans comerciants de la població.” La moció
resulta aprovada per unanimitat del Ple municipal.
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20.- PRECS I PREGUNTES.
Diu el Sr. alcalde que en primer lloc es contestarà als precs i preguntes
pendents de resposta en el darrer Ple de 14 de juny de 2000.
9 Primer prec del regidor Sr. Figueras en que 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.
Es procedeix a lliurar el següent llistat amb els locals municipals que
s’utilitzen per entitats del municipi, i la seva situació:
LOCALS UTILITZATS PER ENTITATS DEL MUNICIPI (CULTURALS,
ESPORTIVES, ASSOCIATIVES, ONG’s…) DE MANERA GRATUÏTA:
Can Ramis (accés principal)
• Colla gegantera
• Colla de diables
• Coral Briançó
• Grup Teatral Rebrot
• Grup Dansa Sant Celoni

Magatzem de materials al pati
Local planta baixa Plaça de la Vila
Local primer pis
Magatzem de vestuari primer pis
Magatzem de materials al pati

Can Ramis (accés Ràdio Sant Celoni)
• Xarxa
Local
• Agrupació Sardanista
Local
Edifici carrer Santa Fe, 52
• Coordinadora Entitats Solidàries
• Centre d’Estudis i Documentació
Baix Montseny
• Associació Lluita contra el Càncer
• Grup Teatral Rebrot
• Coordinadora Salvaguarda
Montseny
• Agrupació Sardanista
• ADF – Societat de Caçadors
• C. Esportiu Sant Celoni
Casa carrer Sant Pere
• Colla Gegantera

Local 2n pis
Local 2n pis
Despatx 3r pis
Despatx 3r pis
Despatx 3r pis
Despatx 3r pis
Despatx 2n pis
Despatx 3r pis
Local de colla
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Camp de futbol
• Club patí Sant Celoni

Local – magatzem

Pavelló Poliesportiu
• Club Bàsquet Sant Celoni

Despatx

Pistes Atletisme
• Club Atletisme

Local – arxiu

Associacions de veïns
• Barri de Sant Ponç
• Barri Illes Belles
• Barri Baix Montseny
• Barri Les Borrelles

Local social
Local social
Local social
Local social

ALTRES LOCALS MUNICIPALS:
Ateneu:
• Cafè Bar – Societat Ateneu
patrimoni de

Derivat del pacte de compra del
la Societat Ateneu de Sant Celoni

Local Carretera Vella – Ps. Miquel Grivé:
• Sorea SA
Contracte de lloguer

9 Segon prec formulat pel regidor Sr. Figueras en què demana que
s’informi en relació a l’estat d’execució d’una sentència del
Tribunal Suprem sobre la benzinera de la BP:
Explica el Sr. Arenas que en data 31 de gener de 2000 va tenir entrada a
l’Ajuntament un ofici del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
mitjançant el qual s’indicava que es procedís a l’execució de la sentència
que havia recaigut en aquest procediment.
De conformitat amb allò que disposa l’article 109 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, l’Ajuntament va promoure en data 29 de març del 2000 expedient per
decidir, sense contrariar allò que conté el fallo, les qüestions que es
plantegen en execució de sentència i que concretament eren les següents:
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1 - En data 6 de març del 2000 es va aprovar inicialment la modificació i
text refós del Pla Parcial del sector P2 - Les Torres, (sector on es troba
ubicada la benzinera), per adequar-lo a la revisió del Pla General vigent.
2 - En funció d’aquesta aprovació inicial i dels informes tècnics que obraven
a l’expedient, es va sol·licitar al Tribunal que s’ajornés l’execució de la
sentència, tota vegada que podria ser contraproduent el fet d’executar una
sentència d’enderroc d’unes obres quan, en un breu termini de temps,
aquestes obres podrien ser atorgades per una nova llicencia.
3 - D’aquest escrit de l’Ajuntament se n’ha donat trasllat a les altres parts
implicades i altrament han comparegut en l’execució de sentència la
representació de la propietària del terreny Mutari SL i també la representació
de l’arrendatària de la benzinera BP, Oil España SA.
4 - En l’actualitat està pendent que les parts personades facin les
al·legacions en aquest procediment. La Sala dictaminarà al respecte i
l’Ajuntament acatarà, com sempre, el que la Sala resolgui.
9 Pregunta número 3 formulada pel regidor Sr. Pascual: 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 ?
Respon el Sr. Arenas que en la reunió celebrada amb els veïns el dia 5 de
juny, aquests van posar de manifest algunes opinions que havien sorgit en
reunions de l’Associació de veïns i concretament van indicar la possibilitat
d’una permuta o la requalificació del terreny.
Respecte la possibilitat d’una permuta, es va indicar que cal que sigui el
propietari del terreny el qui s’adreci a l’Ajuntament amb la voluntat de
permutar, fet que no s’ha produït. Mentre i tant, l’Ajuntament té una llicència
sol·licitada pel propietari del terreny, una sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, i un expedient administratiu que s’està tramitant en
execució de l’esmentada sentència. Es va indicar que no és potestat de
l’Ajuntament, el plantejar possibles permutes a la propietat encara que
òbviament si la propietat ho planteja a l’Ajuntament s’estudiaran totes les
propostes possibles. Altrament es va indicar que, en aquests moments,
l’Ajuntament de Sant Celoni no disposa d’un solar amb característiques
similars per a poder fer ofertes de permuta.
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Respecte el segon extrem, es va informar als veïns que una requalificació
urbanística ha de respondre a un planejament racional inserit en una
globalitat i que no es pot considerar una requalificació puntual per resoldre
temes concrets, sinó que aquesta requalificació hauria d’anar lligada a un
plantejament més globalitzat. Altrament, les llicencies s’atorguen d’acord
amb el planejament vigent en el moment de ser peticionades. Una
requalificació posterior no incidiria en la tramitació de les llicencies que ja hi
ha en marxa.
9 Pregunta número 5 formulada pel regidor Sr. Pascual, que tracta
de les reunions de l’equip de govern amb associacions de veïns i
l’oposició:
Explica el Sr. Arenas que l’interès de l’equip de govern, i que el Sr. Pascual
comparteix, és la millora de la qualitat de vida dels veïns de Sant Celoni.
Així, durant aquests han treballat i continuen treballant per anar avançant en
aquesta fita. Fa poc més d’un any, els veïns i veïnes van participar en les
eleccions municipals, i segur que van valorar la feina feta i els programes de
cada candidatura.
Per tant, el grup municipal del PSC continuarà consultant, (via reunions i
trobades amb veïns, per un costat, i amb els grups municipals que volen
col·laborar, per un altre).
A continuació indica el Sr. alcalde que es donarà resposta als precs i preguntes
formulats per escrit en aquest Ple pel grup municipal d’ERC:
9 Prec: En totes les obres on estigui planificat l’enjardinament o la
plantada d’arbres, s’haurien de respectar els criteris de
temporalitat. Per exemple: al sector Pla de Palau s’han plantat
arbres a inicis de juliol i força d’ells ja estan morts.
Respon el Sr. Garcia que en els enjardinaments i/o plantada d’arbres que fa
l’Ajuntament es té cura del seu manteniment i de fer-ho en l’època més
adequada. Si és una empresa qui ho fa, també en té l’obligació i, si s’escau, ha
de reposar aquells arbres que s’hagin malmès.
El Sr. Alsina diu que els quatre jardiners que hi ha al poble li han comentat que
és una bestiesa plantar arbres en aquesta època. Es podia haver negociat
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tranquil·lament amb l’empresa constructora de plantar-los en l’època més
adequada.
El Sr. Checa indica que els tècnics de l’Ajuntament entesos en jardineria han
dit que es poden plantar arbres en qualsevol època de l’any sempre i quan
reuneixin les condicions adequades i es reguin oportunament.
9 Prec: Es demana que es plantin arbres en els carrers de La
Batllòria: Hostalric, Tordera, Miquel Mateu i Bellavista, abans no es
donin per acabades les obres d’urbanització d’aquests carrers.
Explica el Sr. Pujol que en alguns d’aquests carrers no és possible plantar
arbres degut a l’amplada de les voreres (menys de 2 metres). A més, els veïns
s’han expressat en contra de que es plantin arbres. Per altra part, en el sector
de La Plana de La Batllòria hi ha zones verdes i d’equipaments on encara no
s’ha plantat res perquè s’espera a fer-ho durant l’hivern que és l’època més
adequada.
9 Pregunta 1: Com estan les negociacions amb la Direcció General
de Carreteres i amb el Director General d’Urbanisme per a l’estudi
global de la carretera C-251 i l’entrada al municipi pel carrer Doctor
Trueta? I els contactes amb el Ministerio de Fomento via
Conselleria de la Generalitat?
Respon el Sr. Garcia que el proper divendres, el Sr. alcalde i ell tenen una
reunió amb el subdirector general d’Actuacions Concertades d’Urbanisme i
Habitatge, Sr. Jordi Caso, al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat, per parlar d’aquests temes.
9 Pregunta 2: Quan esta previst arranjar el carrer Mossèn Cinto
Verdaguer, entre el carrer Doctor Trueta i la plaça de l’Estació?
Explica el Sr. Garcia que està previst començar el projecte aquest any 2000 i
arranjar-lo entre els anys 2001 i 2002.
9 Pregunta 3: Referit al tema del tren d’alta velocitat: com estan les
converses, entre Barcelona Regional i Fomento? Ja coneixem
l’interlocutor al Ministeri? Quins són els següents passos? I els
objectius de l’Ajuntament de Sant Celoni en aquest tema?
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El Sr. Garcia contesta que també es tractarà del TAV en la reunió de
divendres amb el Sr. Caso i els objectius de l’Ajuntament són els que es van
acordar per unanimitat: procurar que el seu pas tingui el menor impacte
possible.
9 Pregunta 4: Relació i termini previst d’inici i finalització de les
obres pressupostades en l’exercici actual, les obres concedides i
no iniciades i les obres en execució.
Diu el Sr. Garcia que es contestarà a aquesta pregunta per escrit.
9 Pregunta 5: Com està el tema dels degoters a la coberta del
mercat municipal?
Respon el Sr. alcalde que s’ha ordenat l’execució de les obres a l’Associació
de comerciants del mercat municipal, els quals han presentat una al·legació
que s’està estudiant actualment. Interessa a l’Ajuntament tancar el més aviat
possible la contractació de l’obra d’arranjament, per enllestir aquests
degoters que perjudiquen seriosament algunes parades.
9 Prec: En relació al tema del mercat municipal es demana que es
creï una comissió o es faci una reunió amb tots els grups
municipals per potenciar el funcionament del mercat i evitar que
hi hagi parades tancades com passa actualment.
Respon el Sr. alcalde que el nou Reglament del mercat municipal aprovat
recentment estableix l’existència obligatòria d’una Junta formada per tots els
comerciants. Darrerament s’ha rebut a l’Ajuntament alguna instància
comunicant el tancament de parades i demanant la reubicació d’altres.
També s’ha de tenir en compte que el tema dels mercats és prou complexe i
potser caldria l’opinió de consultors experts en la qüestió.
El Sr. Pascual formula el següent prec:
9 En el tema de l’acomiadament del Sr. Galín, demana ser informat
de la resposta que es doni des de l’Ajuntament a la reclamació
previ presentada per l’interessat.
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I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió a les
01:20 hores de la nit, i s'estén la present acta de la que jo, el Secretari
municipal, en dono fe.
L’alcalde

El secretari

