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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2000.

Sant Celoni, 26 d’octubre de 2000.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:10 hores del
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència del Sr. alcalde Joan
Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió extraordinària del Ple
de l'Ajuntament, les regidores Pilar Martí Coll i Adela Gener Sánchez i els
regidors Josep Arenas Serra, Josep Capote Martín, Miquel Vega Vega,
Francesc Garcia Mundet, Antoni Pujol Rovira, Pedro Checa Rubio, Raul
Casado Jiménez, Jaume Figueras Coll, Francesc Giol Planas, Josep Alsina
Lloreda, Ramon Segarra Montesó, César Gómez Sinobas i Josep M.
Pascual Arenas, assistits pel secretari de la Corporació José Luis González
Leal i amb la presència de l'interventor interí Joan Muntal Tarragó.

Excusa la seva assistència el regidor Antoni Ruiz Álvarez.

Al no haver públic assistent a la sala i, per tant, ningú a qui donar la paraula,
el Sr. president dóna inici a la sessió del Ple.

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

El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular
alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, el qual s'ha
distribuït juntament amb la convocatòria d'aquest Ple.

El Sr. Gómez diu que tal com s’ha reflectit la seva intervenció en el punt IV
de l’ordre del dia, sobre el Pla d’Ocupació municipal, sembla com si ell
volgués excusar-se de ser amic del Sr. Galín, quan és tot el contrari. Si no
recorda malament, va dir que no faria cap al·legació ni en contra ni a favor,
perquè el Sr. Galín és amic seu.

El Sr. secretari llegeix la intervenció del Sr. Gómez a la pàgina 6 de l’acta del
Ple que diu textualment: “ El Sr. Gómez diu que ell votarà en contra, però no
vol fer cap al·legació per no donar peu a què apareguin més pamflets dient
que el Sr. Galín és el seu amic.”
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Indica el Sr. alcalde que des de la Secretaria municipal es revisi la gravació
del Ple de 5 d’octubre i, si s’escau, se li doni la forma del que volia dir el Sr.
Gómez.

Amb aquesta puntualització i en no formular-se cap més reparament,
s'acorda l’aprovació de l’acta del Ple anterior.

Posteriorment, revisat l’enregistrament del Ple des de la Secretaria
municipal, la intervenció del Sr. Gómez en el punt IV de l’ordre del dia, diu de
manera textual: “Jo també votaré en contra. No vull fer cap al·legació perquè
llavors surt en els pamflets que és el meu amic, i no vull donar corda a
aquests senyors que fan aquests pamflets.”

2.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA REGULADORA
DE LA INTERVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN
L’ACTIVITAT DE PUBLICITAT DINÀMICA.

El Sr. alcalde explica que aquest sistema de publicitat que es basa en la
distribució de cartells, pamflets, papers, etc. s’anomena dinàmica perquè
aquest és el qualificatiu que se li aplica en la llei dictada per la Generalitat.
L’ordenança que ara es porta a aprovació inicial s’ha basat en un model
tipus redactat per la Diputació de Barcelona, malgrat que està oberta a
qualsevol suggeriment que es vulgui fer.

Intervé el Sr. Pascual i demana alguns aclariments al respecte d’aquesta
qüestió. D’entrada voldria conèixer quines són les valoracions o necessitats
contrastades que fan necessari aprovar aquesta ordenança, i si és que hi ha
hagut alguna queixa per part dels ciutadans.

El Sr. alcalde considera que s’ha de regular el tema de les distribucions
publicitàries, i possibilitar que la gent que no desitja rebre publicitat ho pugui
manifestar i es puguin sancionar les empreses distribuïdores que no ho
compleixin. Abans de l’entrada en vigor de la llei, alguns Ajuntaments havien
aprovat ordenances al respecte, però sovint hi havia aspectes que no
quedaven prou detallats. Per això, l’ordenança tipus s’ha redactat sumant
totes les casuístiques diferents que es poden donar.

El Sr. Pascual es mostra d’acord en que és convenient tenir aprovada
aquesta ordenança com a defensa del ciutadà davant l’allau publicitari
actual, però diu que el seu contingut li sembla molt restrictiu i que atempta
contra la llibertat d’expressió. Procedeix a enumerar una sèrie d’aspectes
puntuals del text de l’ordenança amb els que no està d’acord, com per
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exemple: que alguns articles referits a la ideologia del missatge es
contradiuen, que l’atorgament de llicències té un caràcter discrecional, que
els costos per a les empreses distribuïdores li semblen abusius, que el fet de
demanar una síntesi del contingut dels missatges a repartir és molt aleatori,
que no sap com serà el servei municipal de control de publicitat que s’ha de
crear...

Diu el Sr. Pascual que, en definitiva, té molts dubtes al respecte del contingut
de l’ordenança i li ha sobtat que conté més articles sancionadors que no pas
reguladors. Malgrat tot, l’objectiu final d’aconseguir que l’usuari s’estalviï de
rebre molta publicitat, ja li sembla bé.

El Sr. alcalde explica que a l’hora de redactar la Llei reguladora de la
publicitat dinàmica a Catalunya, els juristes de la Generalitat ja han estudiat,
com fan en totes les lleis, que no es contravingui cap dret fonamental de les
persones. Amb l’ordenança municipal que desenvolupa aquesta llei es
pretén per una part vetllar per la imatge del municipi, evitant el gran volum de
paperassa que corre pels carrers i els molts cartells que empreses foranies
enganxen per les parets, i per altra part que es respecti el dret del ciutadà
que no vol rebre certa publicitat a casa seva.

La Sra. Gener diu també que alguna llei ha d’emparar aquell ciutadà que no
vol rebre publicitat i que es troba envaït a casa seva per un allau de
pamflets, apart de que l’administració ha de vetllar per a evitar el
malbaratament de paper que el sistema actual de publicitat dinàmica
representa.

El Sr. Pascual pregunta si els grups municipals, quan reparteixin propaganda
política, entren dins d’aquesta norma.

El Sr. alcalde diu que quan es tracta de campanya electoral, la llei que regula
el règim electoral està per sobre de l’ordenança municipal. Fora d’aquest
període, quan els grups polítics vulguin repartir algun paper, hauran de
comunicar-ho a l’Ajuntament, sense més tràmit. Per altra part, és millor basar
la nostra ordenança en el model tipus que s’ha redactat, que no pas copiar-la
d’altres Ajuntaments, amb la repetició d’errors que això pot comportar.

El Sr. Pascual insisteix en què no qüestiona ni la bona fe ni la conveniència
de la norma, sinó que insisteix en que li sembla massa repressiva i que posa
massa impediments.
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El Sr. alcalde diu que alguns dels diversos punts que ha assenyalat el Sr.
Pascual es poden recollir en el text de l’ordenança abans de la seva
aprovació definitiva.

El Sr. Alsina pregunta si aquesta ordenança s’ha aprovat en altres municipis
de la comarca amb el mateix text.

La Sra. Gener respon que no coneix exactament el número d’Ajuntaments
que l’han aprovada, però sí sap que un d’ells és Granollers, i quan un
ciutadà d’aquesta població no vol rebre publicitat se li facilita un adhesiu que
pot col·locar a la seva bústia i que diu “No volem rebre publicitat comercial”.
Tampoc no podem saber si s’ha aprovat exactament amb el mateix text o
quines modificacions s’han introduït, però en cap cas l’ordenança no pot
contradir la llei.

El Sr. Gómez  pregunta si la revista que el seu grup municipal publica cada
dos o tres mesos serà o no prohibida.

El Sr. alcalde contesta que ningú ha parlat de prohibir res i, d’entrada, entén
que això no és publicitat sinó informació, per la qual cosa no estaria sotmesa
a aquesta norma.

Intervé el Sr. Figueras i llegeix l’article 2 de l’ordenança, que defineix la
publicitat dinàmica com “l’exercici d’una activitat econòmica dirigida a
promoure la contractació de béns o serveis de qualsevol classe, o la difusió
de missatges de naturalesa social, cultural, política o qualsevol altra...” En la
seva opinió, el problema és que aquest és un concepte molt ampli.

El Sr. Capote indica que no és lògic que un partit polític legal hagi de venir a
l’Ajuntament a demanar permís per a distribuir un escrit. Personalment diu
que ho troba ridícul perquè els partits polítics són els representants legals del
ciutadà, i considera que caldria afinar aquesta qüestió.

El Sr. alcalde proposa que s’aprovi inicialment l’ordenança i que i abans de
la seva aprovació definitiva es miri d’aclarir algun dels punts que aquí s’han
plantejat, fent les consultes pertinents. Com en qualsevol tema novedós,
sempre cal deixar passar un temps d’aplicació per veure’n el funcionament.
No s’ha d’oblidar, però, que amb aquesta ordenança s’aconseguirà regular la
situació que es produeix actualment d’excés de papers publicitaris
escampats pels carrers i les voreres del poble, molts dels quals van a parar a
la paperera, sense que se’n tregui cap profit.

Després d’aquestes intervencions i,
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Atès que des de ja fa uns anys ha proliferat una modalitat de publicitat que,
malgrat que ja era coneguda, ha incrementat de manera important la seva
presència a la vida quotidiana dels ciutadans.

Atès que aquesta publicitat, que s’ha denominat publicitat dinàmica, té
importants implicacions dins el món local, atès que l’espai físic on
principalment es desenvolupa no és altre que la via pública, cosa que
comporta situacions de tensió en qüestions com l’aspecte de la xarxa viària i
l’impacte ambiental, sense oblidar el dret dels ciutadans a decidir si volen o
no rebre publicitat, cosa que entra clarament dins de la competència
municipal del manteniment de l’ordre públic.

Atès que aquesta preocupació no és exclusiva dels municipis, molts dels
quals han creat la seva pròpia normativa a nivell d’ordenança o reglament
local, atès que la pròpia Generalitat de Catalunya, fent ús de les seves
competències constitucionals, ha donat, a través de la Llei 9/2000, de
regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya, suport legal a les diverses
iniciatives locals que fins ara havien actuat de manera independent a la llei.

Atès que es completa la reacció dels poders públics davant aquest fenomen
a través de l’acció de la Diputació de Barcelona que ha redactat una
ordenança tipus que desenvolupa al llarg del seu articulat les competències
municipals dibuixades amb el suport legal ofert per la Generalitat de
Catalunya.

Atès que el municipi de Sant Celoni no és aliè a la problemàtica generada
per l’increment de la publicitat dinàmica a la vida dels seus ciutadans, no
obstant això la falta d’una cobertura legal clara de la qüestió ha impedit
afrontar el problema amb les garanties suficients, cosa que ha estat
superada per la recent regulació legal.

Atès l’informe emès pel secretari municipal que obra a l’expedient i el text de
les modificacions de l’ordenança.

Atès que per tot l’anterior es considera adient procedir a l’aprovació de
l’Ordenança reguladora de la intervenció de l’administració municipal en
l’activitat de publicitat dinàmica.

A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple
municipal ACORDA:
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Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la intervenció de
l’administració municipal en l’activitat de publicitat dinàmica, tot d'acord amb
el text que obra a l’expedient i que forma part d’aquest acord, amb les
modificacions que es contenen a l’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, termini durant el qual tot aquell
que estigui interessat podrà examinar el text de l’ordenança i l'expedient
instruït a l'efecte i podrà presentar quants suggeriments o al·legacions
consideri oportuns al seu dret, aportant quanta documentació estimi
oportuna.

Tercer.- Considerar com aprovada definitivament l’ordenança en cas que
durant el termini d'exposició pública no es presenti 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.

ANNEX

MODIFICACIONS PROPOSADES A L’ORDENANÇA REGULADORA DE
LA INTERVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN L’ACTIVITAT
DE PUBLICITAT DINÀMICA.

L’Ordenança reguladora de la intervenció de l’administració municipal en
l’activitat de publicitat dinàmica, que s’aprova per part de l’Ajuntament de
Sant Celoni es correspon amb el text aprovat per part de la Diputació de
Barcelona a la qual s’adhereix amb les següents:

MODIFICACIONS

Article 4,1.- Resta sense contingut.

Article 7,1.- Resta amb la següent redacció:
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L’atorgament de llicència per a la publicitat mitjançant l’ús de vehicles té
caràcter discrecional, malgrat que la seva denegació serà motivada
degudament i es fonamentarà en causes de caràcter objectiu.

Ateses les particularitats dels mitjans utilitzats, caldrà fer una valoració
especial de l’impacte ambiental i la repercussió en el trànsit i la seguretat
viària que pugui tenir l’activitat.

Article 7,3.- Resta sense contingut.

Article 12.- S’afegeix un tercer apartat la redacció del qual és la següent:

3.- Els responsables directes dels danys seran, en primer lloc, les empreses
distribuïdores de la publicitat i, de forma subsidiària els titulars de la publicitat
distribuïda.

Article 14,1.- Es modifica l’apartat 1 de l’article 14 que resta redactat de la
següent manera:

1.- Correspon a la Comissió de Govern atorgar les llicències que habiliten
per a l’exercici de la publicitat dinàmica de forma continuada. Correspon a
l’Alcaldia  la concessió de les llicències que habiliten a l’exercici d’aquesta
activitat en la modalitat d’actuació singular, tot d’acord amb allò determinat a
l’article 2 de l’Ordenança quan hagi de desenvolupar-se dins el terme
municipal.

Article 14,8.- S’afegeix un apartat 8 a l’article 14, amb la següent redacció:

8.- Els titulars d’una llicència per al desenvolupament d’una activitat de
publicitat dinàmica, de forma continuada, en el moment de la realització de
cada distribució hauran de dipositar a la prefectura de la Policia Local, a
través del seu personal, un exemplar de la publicitat  que s’ha de distribuir.

Per a la realització d’aquest tràmit, el personal depenent de les empreses de
distribució haurà d’identificar-se i facilitarà a la Policia Local, la següent
documentació:

• Identificació de l’empresa.
• Exemplar de la publicitat que serà distribuïda en suport adequat a la

seva natura.
• Número d’exemplars que es té intenció de distribuir.
• Zones en les quals es realitzarà la distribució
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La Policia Local comprovarà en el mateix moment la disponibilitat i vigència
de la llicencia de l’empresa de distribució i, de ser positiva la comprovació,
permetrà la realització de la distribució arxivant la documentació en
l’expedient corresponent a cada empresa. De ser el resultat de la
comprovació negatiu, impedirà la realització de la distribució, aixecant les
oportunes diligències de denúncia en cas que es realitzés la distribució
sense la corresponent llicencia.

3.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2001.

El Sr. Arenas explica que, com ja es va dir a la Comissió informativa, la
modificació de les Ordenances fiscals té el doble objectiu d’evitar, per una
part, que els augments impositius siguin molt gravosos per a la població i,
per altra part, de garantir els ingressos necessaris per a la gestió municipal i
per a les inversions previstes en el marc del Pla d’actuació municipal. En
aquest sentit val la pena dir que en els darrers anys els impostos han
augmentat per sota de l’IPC, el que ha representat una certa pèrdua de
poder adquisitiu per a l’Ajuntament. Aquest any l’equip de govern proposa un
increment mig dels impostos del 3 %, que no recupera res del perdut
aquests últims anys.

El Sr. Arenas procedeix a comentar, un per un, els augments dels impostos
municipals que es proposen. Així, en l’impost sobre béns immobles amb el
nou tipus impositiu l’increment ve a ser del 1,041 % més el 2 % que marca
l’Estat. L’impost sobre activitats econòmiques augmenta en un 2,65 %, però
cal tenir en compte les bonificacions del 50 % que s’estan fent en els 3
primers anys d’exercici de l’activitat. Per altra part, l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica augmenta un 3 % i l’impost sobre increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana es congela, mantenint-se la bonificació del 30
% sobre les transmissions d’herència. La taxa per ocupació de la via pública
amb runes i materials de construcció tampoc no varia. La taxa d’entrada de
vehicles té un augment d’un 3 %, igual que l’ocupació de les parades del
mercat setmanal del dimecres. La taxa per a la retirada de vehicles de la via
pública augmenta en un 3,5 %. Una taxa que té un augment especial és la
de l’estacionament en zona blava, que s’incrementa en un 24 % degut a la
inversió que s’ha de fer l’any 2001 en l’adquisició de noves màquines
expenedores de tiquets, adequades al pagament amb euros. I finalment, pel
que fa a la recollida d’escombraries, recordarem que l’any passat aquesta
taxa va augmentar un 20 % fruit de la implantació de la recollida de matèria
orgànica, un servei que l’Ajuntament està obligat a oferir al ciutadà. Després
de l’estudi econòmic que s’ha fet, aquest any l’augment és molt més
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moderat, un 2,75 %, necessari per a equilibrar el cost econòmic del servei.
Cal destacar el cas de les tarifes especials que han de pagar els habitatges
situats a la urbanització Royal Park, com a conseqüència del conveni signat
amb l’Ajuntament de Gualba i amb la Junta de Compensació de la
urbanització per la recollida d’escombraries en aquella zona per part de
l’Ajuntament de Gualba.

En definitiva, conclou el Sr. Arenas, amb aquesta modificació de les
Ordenances fiscals s’ha buscat un increment moderat dels impostos i les
taxes, que no representa un augment de la pressió fiscal perquè està per
sota de l’IPC. També cal comentar que abans de portar aquest punt al Ple
municipal, s’han fet trobades amb agents econòmics com la Unió de
Botiguers i Comerciants i l’Associació d’Empresaris, on se’ls ha explicat la
intenció de l’equip de govern i han manifestat la seva conformitat al respecte.

A continuació, el Sr. president inicia un torn de paraules entre tots els grups
polítics.

Pren la paraula el Sr. Pascual i demana una sèrie d’aclariments. En primer
lloc, diu que ha vist a l’expedient que també s’aprova l’Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
En aquest sentit, ell recorda una proposta del grup municipal d’ERC que
parlava de facilitar al ciutadà un fraccionament del pagament de les
contribucions especials. No ha vist que la referida ordenança inclogui aquest
aspecte del pagament i creu que sí hauria de recollir-lo.

El Sr. Arenas respon que ja es va comentar que, en el seu moment, quan
s’apliquin contribucions especials es proposarà als veïns una forma de
pagament fraccionada.

Pregunta el Sr. Pascual a què es deguda la variació de les categories fiscals
de les vies públiques en l’impost sobre activitats econòmiques.

El Sr. Arenas respon que no s’han variat i que són les mateixes.

El Sr. Pascual comenta que en l’impost sobre els vehicles de tracció
mecànica, s’hauria de recollir alguna bonificació per als minusvàlids.

El Sr. alcalde diu que això ve regulat per llei i aquesta regulació ja s’inclou en
l’ordenança d’aquest impost des de fa anys.
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Pel que fa a la taxa per a la recollida d’escombraries, el Sr. Pascual pregunta
si a les quantitats que figuren a la proposta s’hi han d’afegir les despeses de
gestió de la deixalleria i el cost de recollida selectiva.

El Sr. alcalde respon que aquests conceptes ja hi estan inclosos.

El Sr. Pascual indica que en la taxa de retirada de vehicles de la via pública
mitjançant grua es diu que l’increment mig serà d’un 3,5 %. Li sembla curiós
que l’enganxament en horari diürn, nocturn o festiu està al mateix cost que
l’any passat, però en canvi la retirada del vehicle en qualsevol dels horaris
puja un 6,5 %. Pel fet que no es dóna tant l’enganxament sense retirada,
l’increment real li sembla molt elevat.

En quant a la zona blava, diu el Sr. Pascual que abans de fer una despesa
tant alta, potser seria el moment de qüestionar-se la possibilitat d’instal·lar
altres mitjans com ara els rellotges que han col·locat alguns municipis. Si es
considera, però, que les zones blaves s’han de mantenir, s’hauria de
procurar que les màquines expenedores de tiquets s’instal·lin a peu de carrer
i no pas a la vorera, on dificulten el pas dels vianants. De tota manera, si es
vol mantenir aquest sistema i s’han de comprar màquines noves, creu que
l’increment en l’impost és raonable i no hi ha volta de full.

Intervé el Sr. Alsina i diu que el grup municipal d’ERC considera que el
conjunt de totes les taxes i ordenances que s’aproven és correcte, llevat d’un
parell de coses que no troba adequades. En primer lloc, no està d’acord en
l’augment d’un 2,75 % en la taxa per recollida d’escombraries després de
l’abismal increment de l’any anterior, per molt que es pugui justificar. Creu
que enguany  aquesta taxa s’hauria d’haver congelat.

En segon lloc, l’equip de govern justifica la pujada de la taxa per
estacionament en zona blava en el fet que cal adquirir noves maquines
expenedores ajustades a l’euro. El Sr. Alsina creu, però, que en tot el temps
d’implantació de la zona blava segur que les màquines expenedores actuals
ja s’han amortitzat de sobres i que els beneficis obtinguts amb aquesta taxa
es podrien dirigir a la compra de les noves màquines, i evitar així que
repercuteixin en el ciutadà. Una increment de l’ordre del 25 % es converteix
en una eina recaptatòria i no pas en un servei cap al ciutadà. Tot i això, els
regidors del grup d’ERC votaran a favor de la modificació de les Ordenances
fiscals perquè en el seu conjunt les troben correctes.

El Sr. Gómez coincideix en estar en desacord amb els dos aspectes de les
Ordenances que ha assenyalat el Sr. Alsina: els increments en la taxa per la
recollida d’escombraries i en la taxa per estacionament en zona blava. En el
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tema de les escombraries coincideix amb tot el que ha dit el Sr. Alsina i pel
que fa a les zones blaves, considera que els usuaris no tenen perquè haver
de pagar les noves màquines expenedores. Diu que és com si, per exemple,
es fes pagar una nova taxa al ciutadà per canviar els ordinadors de
l’Ajuntament. Durant tot aquest temps, l’Ajuntament s’ha estat aprofitant dels
ingressos recaptats per les màquines actuals i no creu que s’hagi d’apujar la
taxa per a fer front a la nova adquisició. Els beneficis de tots aquests anys
han de servir per a comprar les màquines noves, i no creu que el municipi
hagi de ser el pagano de tot. Si un industrial canvia una màquina sense
haver-la amortitzat abans, és perquè és tonto. Per tot això, ell s’abstindrà en
la votació.

Intervé el Sr. Figueras i diu que, en conjunt, el grup municipal de CiU entén
que la proposta de modificació de les Ordenances fiscals està justificada, tret
de les qüestions plantejades pels altres grups municipals sobre la taxa per
recollida d’escombraries i la taxa per estacionament en zona blava. A part
d’això, insisteix en allò que ja va dir l’any passat i que enguany torna a
repetir, sobre si s’ha fet o no la valoració dels ingressos o pèrdues que
representa la taxa per a la intervenció de l’administració municipal en les
activitats i instal·lacions que es desenvolupen en el terme municipal. Diu que,
si no recorda malament, l’any 1999 hi ha haver uns ingressos per llicències
d’activitats d’uns 16 milions de pessetes, i enguany creu que els ingressos
estan essent bastant inferiors.

Entén el Sr. Figueras que s’està desaprofitant l’oportunitat d’incrementar els
ingressos municipals a través de taxes que gravin a empreses i a persones
físiques amb una capacitat econòmica més elevada. Per exemple, en la
darrera reunió del Consell Municipal de Medi Ambient, un dels membres
assistents va comentar que el pressupost de l’àrea municipal de Medi
Ambient li semblava molt baix. Considera que alguns dels costos que ens
produeix el fet de ser un municipi industrial, com ara haver de dur a terme
controls i medicions o encarregar estudis a empreses externes, no tenen un
reflex directe en les Ordenances fiscals.

També durant la jornada de portes obertes que darrerament han fet algunes
indústries, es va dir que el conjunt de les 7 ò 8 empreses que es van adherir
a aquesta jornada tenien una facturació d’uns 70.000 milions de pessetes,
dels quals 3.500 milions eren per a inversions i dels quals 1.500 milions els
dedicaven a millores relacionades amb el medi ambient i la seguretat. El Sr.
Figueras planteja a l’equip de govern la possibilitat de lligar aquests beneficis
i aquesta inversió que fan les indústries a les despeses que té el consistori,
provocades per la pròpia existència de les indústries, sense perjudici de que
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puguin col·laborar en plans de mecenatge, als que destinen quantitats
ridícules comparades amb els beneficis que obtenen.

Donat que els ciutadans paguen les conseqüències de la industrialització del
municipi, planteja el Sr. Figueras la possibilitat d’establir un sistema que
permeti aprofitar la potenciabilitat d’aquestes empreses. Per tot això, critica
el desaprofitament de la taxa per a la intervenció de l’administració municipal
en les activitats i instal·lacions, que està reduïda a un mínim. De tota
manera, en principi, el grup municipal de CiU votarà a favor de l’aprovació
inicial de la modificació de les Ordenances fiscals, sense perjudici de que
pugui formular les al·legacions que corresponguin.

Intervé el Sr. Arenas per contestar a les diverses qüestions argumentades
per part dels grups municipals. En principi, respecte del que ha dit el Sr.
Pascual, les categories de les vies urbanes en l’impost d’activitats
econòmiques no s’han canviat, sinó que l’augment es calcula sobre els
percentatges. En relació al que ha manifestat el Sr. Alsina sobre el tema de
les escombraries, ell mateix ha dit que l’any passat es justificava l’augment
de la taxa per la implantació de la recollida de matèria orgànica. Enguany
l’augment del 2,75 % es justifica per l’esforç en mantenir la inversió
mediambiental, de forma que la taxa cobreixi el servei que es presta, i la
força política que representa el Sr. Alsina ho ha d’entendre.

En el tema de la zona blava s’ha parlat de beneficis, quan són només les
empreses les qui obtenen beneficis. En tot cas, el que hi ha hagut és un
superàvit que s’ha invertit en millores a la via pública.

Respecte del tema plantejat pel Sr. Figueras sobre els ingressos que es
recapten per la intervenció de l’administració en les activitats i instal·lacions,
aquest és un debat que ja vam tenir l’any passat. Fins ara, enguany no hi ha
hagut cap cas de cobrament per a aquest concepte; s’han produït ingressos
per activitats però de llicències anteriors que estaven en tràmit. Per altra
part, diu el Sr. Arenas que desconeix si jurídicament s’escau el tema de la
eco-taxa a les empreses que planteja el Sr. Figueras.

El Sr. alcalde vol puntualitzar que quan es va implantar la zona blava a Sant
Celoni es va explicar extensament aquesta decisió política a tots els
col·lectius, com una millora en el tema de rotació en l’estacionament de
vehicles. La mateixa Cambra de Comerç va exposar els avantatges que
representa aquest sistema. En principi l’explotació de la zona blava era una
concessió atorgada a una empresa forània i en el preu que s’aplicava ja hi
era contemplada l’amortització de les màquines expenedores. Des de fa 5
anys la zona blava està explotada directament per l’Ajuntament, i en tot
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aquest temps no s’ha fet cap pujada de preu. La proposa que l’equip de
govern fa per al proper any és passar de 100 a 120 pessetes l’hora, preu que
està per sota d’altres municipis.

Explica també el Sr. alcalde que quan l’explotació de la zona blava va passar
a mans de l’Ajuntament, l’equip de govern va adquirir el compromís de
destinar el superàvit a millores en la senyalització en el municipi,
contràriament al què ha dit el Sr. Gómez de que l’Ajuntament s’ha aprofitat
dels beneficis obtinguts. En qualsevol servei que ofereix una administració,
el cost d’amortització dels aparells està inclòs en el preu que paga el ciutadà.
Això passa, per exemple, quan en un municipi es canvien els camions de
recollida d’escombraries i aquest cost s’aplica en el preu de la taxa. S’entén
per part de tothom que la taxa ha de cobrir el servei i no pot haver-hi dèficit.
La recollida de matèria orgànica és també un cost afegit, però representa un
benefici per al medi ambient i, a més, la llei així obliga a fer-ho. El que s’ha
d’entendre es que la taxa ha de cobrir el servei.

Respecte al que ha dit el Sr. Figueras, indica el Sr. alcalde que a finals d’any
es podrà fer un balanç dels ingressos obtinguts com a conseqüència de la
taxa per la intervenció de l’administració en les activitats i instal·lacions. En
aquest moment no hi ha cap sol·licitud de llicència amb l’annex que
correspondria a la Generalitat i, en tot cas, fins a aquest moment el balanç
seria zero. Encara es produeixen, però, ingressos deguts a llicències
d’activitats anteriors que s’estaven tramitant i que enguany s’han liquidat. El
que no pot fer l’equip de govern és sumar impostos: si una administració fa
una feina, pot cobrar per aquesta feina però no més. Quan es tramita la
llicència d’una activitat i s’ha de fer control d’emissions ja hi ha una taxa que
s’aplica i que l’empresa paga apart. També s’ha de tenir en compte que la
Generalitat va treure una llei l’any passat per la que les empreses paguen un
impost per temes de seguretat, i el que no pot fer l’Ajuntament és fer pagar
de nou pel mateix concepte.

Finalment, el Sr. alcalde diu que celebra la corresponsabilitat que demostren
els grups municipals amb la intenció de vot que han manifestat, i ofereix, si
s’escau, un últim torn de paraules.

Pren la paraula el Sr. Alsina i diu que fa vergonya que en el Ple municipal es
parli de l’amortització dels camions d’escombraries, quan els camions que
fan la recollida pels carrers de Sant Celoni tenen més de 12 anys i quan el
contracte amb l’empresa concessionària diu que cada 8 anys hi ha d’haver
camions nous. Pel que fa a la zona blava, per ell els termes benefici i
superàvit són el mateix concepte. No entén les respostes donades per
l’equip de govern i està molest amb les justificacions que s’han donat.
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Intervé el Sr. alcalde per aclarir que en el tema de les escombraries no se
l’ha entès bé, i que quan ha parlat del canvi dels camions de recollida no es
referia al nostre municipi. Ha volgut posar l’exemple de que altres
Ajuntaments que han millorat el servei d’escombraries canviant els seus
camions, com és el cas de Granollers, han augmentat el preu de la taxa per
cobrir el cost del nou material. En el cas de Sant Celoni en el preu de la taxa
d’escombraries no hi ha inclosa l’amortització de vehicles. Pel que fa a la
zona blava, només faltaria que cada impost que apliqués l’Ajuntament
hagués d’estar anivellat. Amb què es nodriria l’Ajuntament llavors? Els
impostos serveixen perquè els beneficis o superàvit s’apliquin en crear i
mantenir serveis i fer inversions. Tots els impostos van a parar a un mateix
calaix i després l’Ajuntament és qui decideix a què s’han de destinar.

El Sr. Segarra diu que s’està tractant la zona blava com si fos una forma de
penalització de la gent, quan en definitiva és un sistema que serveix per a
ordenar el tràfic i fer possible que la gent pugui estacionar els seus vehicles.
Per tant, no entén que estigui justificat que es gravi amb un augment del 20
% a les persones que utilitzen la zona blava, quan les multes no s’han apujat
pas tant. Si és necessari adquirir noves màquines, s’ha de fer un estudi previ
i compra-les, però sense que repercuteix tant sobre les persones que
utilitzen aquestes zones. La zona blava no és un negoci i cal ser més justos
amb els seus usuaris.

Intervé el Sr. Capote per dir que està d’acord amb el Sr. Segarra en què la
zona blava no és un negoci, sinó una forma d’ordenar i regular la mobilitat
dels vehicles. Aquest estiu s’ha fet la prova de treure la zona blava i s’ha
comprovat que alguns veïns treien el cotxe del garatge, l’estacionaven al
carrer i no el movien en 24 hores. A Sant Celoni la zona blava fa 10 anys
que existeix, i durant els 5 primers anys la concessió estava en mans d’una
empresa externa. L’últim any de la concessió aquesta empresa va recaptar
13 milions de pessetes, gràcies a la molta pressió que feia. Actualment es
recapten uns 8 milions de pessetes anuals i, després de cobrir les despeses,
s’obté un superàvit d’uns 2 milions de pessetes, que s’apliquen en millores a
la via pública d’acord amb el compromís adquirit pel Ple municipal. Durant
els 5 anys en què l’explotació de la zona blava està en mans de
l’Ajuntament, mai s’ha apujat el preu, ni tan sols l’IPC, i aprofitant la
circumstància que s’han de canviar les màquines per adaptar-les a l’euro,
sembla un moment adequat per fer aquesta pujada. Es proposa un
increment de 20 pessetes per hora, que no és una quantitat gens elevada si
es té en compte el que cobren altres municipis.
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Intervé finalment el Sr. Arenas i, per al·lusió, comenta que quan s’ha parlat
de beneficis i superàvit, ha volgut diferenciar els dos termes perquè encara
que siguin sinònims, la paraula benefici es podia interpretar en sentit
pejoratiu en el context en què s’utilitzava.

Després d’aquestes intervencions i,

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.

Atès que, en concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els
acords de modificació de les Ordenances hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades i les dates de la seva aprovació i de l’inici
de la seva aplicació.

Atès que, per les raons justificades a l’expedient, cal imposar noves taxes i
convé introduir determinades modificacions a les Ordenances fiscals vigents
en aquest municipi.

Considerant que l’article 12 de la Llei d’hisendes locals possibilita que les
entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió que justifica la
proposta d’aprovar una Ordenança General, conforme al que ja preveia
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.

Vista la memòria del regidor d’Economia i Hisenda, els informes de la
Secretaria i la Intervenció.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per quinze vots a favor de les senyores Martí i Gener i
dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado,
Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Pascual, i amb un vot en contra del Sr.
Gómez, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2001 i següents,
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2001 i següents, la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Nou redactat de l'article 8è:

Article 8è. Tipus de gravamen i quota.

El tipus de gravamen serà el 0,582 per cent quan es tracti de béns de
naturalesa urbana i el 0,828 per cent quan es tracti de béns de naturalesa
rústica. La quota de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el
tipus de gravamen.

Nou redactat de l’apartat 2 de l’article 74t:

S’estableix l’exempció a favor del següent centre sanitari de titularitat
pública:

El Centre d’Assistència Primària gestionat per l’Institut Català de la Salut
(CAP Sant Celoni) situat al carrer Diputació s/n.

El gaudiment d’aquesta exempció requereix que, en la data d’acreditament
del tribut, els immobles estiguin directament afectats al compliment de les
finalitats sanitàries específiques dels centres.

Apartat 2: passa a ser l’apartat 3.
Apartat 3: passa a ser l’apartat 4.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Nou redactat de l'apartat 3 de l'article 8è:

Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a
l’article 7è d’aquesta ordenança i atenent la categoria fiscal de la via pública
on radica físicament el local en què es realitza l’activitat econòmica,
s’estableix la taula d’índexs següent:

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES

1a         2a          3a         4a
ÍNDEX APLICABLE:                 1.54              1.13               1.03             0.79
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA

Nou redactat de l’apartat 3 de l’article 1r. Fet imposable:

3. No estan subjectes a l’impost:

a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per
antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment
amb motiu d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als d’aquesta
naturalesa.

b) Els remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica,
la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 quilos.

Nou redactat de l'article 5è:

Article 5è. Quota tributària

El quadre de tarifes, expressades en pessetes, aplicables en aquest
municipi serà el següent:

Potència i classe de vehicle                                   Pessetes

A) Turismes:

De menys de 8 cavalls fiscals..…………………………......          3.310,-
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals.……………………...........         8.980,-
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals.………………………......       19.015,-
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals…………………………...       24.790,-
De més de 20 cavalls fiscals....................………………….      30.990,-

B) Autobusos:

De menys de 21 places……………………….....................        22.320,-
De 21 a 50 places.………………………….........................        32.480,-
De més de 50 places.…………………………....................        39.645,-

C) Camions:

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil.…………..         10.995,-
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De 1.000  a 2.999 quilograms de càrrega útil.………….....         22.280,-
De més de 2.999 fins a 9.999 quilograms de càrrega útil..         31.465,-
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil…………........         39.645,-

D) Tractors:

De menys de 16 cavalls fiscals…………………………........            4.565,-
De 16 a 25 cavalls fiscals.…………………………................            7.290,-
De més de 25 cavalls fiscals.…………………………...........          21.610,-

E) Remolcs i semi-remolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:

De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil........    4.700,-
De 1.000  a 2.999 quilograms de càrrega útil…....................    7.405,-
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil..........................         21.760,-

F) Altres vehicles:

Ciclomotors.…………………………........................................            1.250,-
Motocicletes de fins a 125 c.c.…………………………............            1.250,-
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c…………………....            1.340,-
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c…………………....            4.155,-
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c………………….          8.430,-
Motocicletes de més de 1.000 c.c…………………..................         16.625,-

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 10
REGULADORA DE LA TAXA PER  LES ENTRADES DE VEHICLES A
TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A
APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL MENA

Es modifica la tarifa de primera determinada a l’article 6, la qual resta de la
forma següent:

Tarifa primera

Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments
individuals de propietat dins d’un aparcament general i els que estan situats
en zones o carrers particulars que formin part de comunitats de propietaris,
que prohibeixen l’aparcament de vehicles que no siguin propietat d’algun
membre de la comunitat.
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       Quantitat anual (pessetes)
a) Garatges amb cabuda de 4 o menys cotxes, fins a 3 metres

d’amplada............................................................................................. 7.210,-
Per cada metre de més o fracció.......................................................... 2.685,-

b) Garatges amb cabuda de 5 cotxes, fins a 3 metres d’amplada........... 9.030,-
     Per cada metre de més o fracció.......................................................... 3.935,-

Per cada cotxe de capacitat que excedeixi dels 5 i fins a 10 vehicles
............................................................................................................. 1.425,-
. Dels 11 a 25 vehicles, per vehicle………………………………….….. 1.055,-
. Més de 25 vehicles, per vehicle…………………………………..….... 790,-

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 12
REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’US
PUBLIC I INDUSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE
CINEMATOGRÀFIC

Nou redactat de l’article 6è.

Article 6. Quota tributària.

La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les tarifes
contingudes als apartats següents:

                                                    Pessetes
Epígraf Primer.- Parades de venda al mercat setmanal del dimecres.

1.- Amb reserva: llocs de venda de qualsevol article situat a la via pública,
per metre lineal o fracció i mercat:
a) Fruites i verdures …………………………………………………………......    300,-
b) Altres parades………………………………………….................................  245,-

2.- Sense reserva: preu únic de 5.390,- pessetes per dia de parada, amb
un màxim de tres metres lineals la parada.
. Per cada metre lineal de més……………………………………………….... 2.165,-

Epígraf Segon.- Casetes de venda.

Casetes de petards per dia………………………………………….............  12.165,-
Casetes de venda a la via pública per metre i dia…………………………. 1.135,-

Epígraf Tercer.- Parades, barraques i atraccions de la fira.
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a) Fins a 100 m², per m² i dia……………………………………….................. 110,-
b) Entre 101 i 200 m², per m² i dia……………………………………….......... 103,-
c) Entre 201 i 400 m², per m² i dia………………………………………...........  85,-
d) A partir de 401 m², per m² i dia………………………………......................   25,-
e) Utilització d’un espai per caravana-vivenda tenda d’acampar o similar
per unitat i dia …………………………........................................................... 465,-

En tot cas, quota mínima de 1.000,- pessetes per dia d'utilització de les
instal·lacions previstes als apartats a), b), c) i d) de l'epígraf tercer.

Quan per a l'autorització de la utilització privativa s'utilitzi procediment de
licitació pública, l'import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la
proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Nou redactat de l’article 6è.

Article 6è. Quota tributària.

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que
es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.

2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

Epígraf primer. Habitatges.

Per cada habitatge……………………………………………… 10.255,- ptes.

S'entén per habitatge el que es destina a domicili de caràcter familiar i els
allotjaments que no excedeixin de deu places

Epígraf segon. Allotjaments.……………………………………. 35.745,- ptes.

S'entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar,
entre els que s'inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris,
col·legis i altres centres de naturalesa anàloga, sempre que excedeixin les
deu places.

Epígraf tercer. Establiments d'alimentació.

A) Mercat municipal, supermercats i similars:
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. Superfície fins a 119 m2 ………………………………………....... 106.795,- ptes.

. Superfície de 120 a 399 m2 …………………………………......... 159.510,- ptes.

. Superfície superior a 399 m2 …………………………………....... 212.215,- ptes.

B) Magatzems a l'engròs de fruites, verdures i hortalisses………. 60.135,- ptes.

C)Fruiteries, carnisseries, peixateries i semblants ………………... 35.745,- ptes.

Epígraf quart. Establiments de restauració.

A) Restaurants .…………………………………………………........... 48.305,- ptes.
B) Bars de categoria especial …………………................................ 48.305,- ptes.
C) Bars i altres establiments de restauració………………............... 35.745,- ptes.

S'entén per restaurant un establiment que estigui donat d'alta a l'epígraf 671
de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, bar de categoria especial un
establiment que estigui donat d'alta a l'epígraf  673.1 de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques i com a bars i altres establiments de restauració
s'entén els establiments que estiguin donats d'alta a qualsevol altre epígraf
de l'Impost sobre Activitats Econòmiques dins el grup 67 i que no sigui ni el
671 ni el 673.1.

Epígraf cinquè. Establiments d'espectacles.

A) Cinemes i teatres ………………………………………………....... 15.185,- ptes.
B) Sales de festes i discoteques ………………………………..........106.795,- ptes.
C) Sales de bingo …………………………………………………....... 106.795,- ptes.

Epígraf sisè. Indústries i tallers ………………………………….......... 35.745,- ptes.

Epígraf setè. Altres locals industrials, mercantils o professionals no
expressament tarifats ………………………………………………....... 15.185,- ptes.

Epígraf vuitè. Pels habitatges situats a la urbanització de Royal Park el servei dels
quals es presta per l’Ajuntament de Gualba en base al conveni signat amb data 29
de maig de 2000, serà d’aplicació una tarifa equivalent a la establerta per
l’Ajuntament de Gualba per a cada un dels exercicis, per l’exclusiu servei de
recollida de residus sòlids urbans. Per la qual cosa s’afegirà a l’esmentada tarifa
l’import que resulti de cada servei addicional que presti l’Ajuntament de Sant Celoni,
com ara deixalleria, recollida selectiva, recollida de la fracció orgànica o d’altres.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15
REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS EN
CEMENTIRIS LOCALS.
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1r.- Nou redactat de l’article 6è.

Article 6.- Quota tributària.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

A) Concessions de drets funeraris:

1. Concessió  de  drets  funeraris  per  temps  limitat  en  períodes  de  cinc
     anys.......................................................................................... 35.575,- ptes.
2. Concessió de drets funeraris per cinquanta anys……………... 107.690,- ptes.

B) Conservació:

Els drets de conservació del cementiri quedaran substituïts per un únic pagament,
per cada titular de drets funerari, a raó de la següent escala:

a) nínxols…………………………………………………....................    34.420,- ptes.
b) tombes   …………………………………..……………………......   42.865,- ptes.
c) panteons…………………………………………………….…….....  77.070,- ptes.

C) Drets de capella, sala de dipòsits i altres serveis:

Tant la capella com la sala de dipòsits es consideren béns de servei públic, i la seva
utilització, prèvia autorització sol·licitada devengarà els següents drets:

a) Capella, per cada acte celebrat a la mateixa................................ 820,- ptes.
b) Sala de dipòsits, per cadàver ocupant, per cada 24 hores o fracció

..................................................................................................... 8.765, ptes.
c) Serveis de velatori o vigilància de la sala de dipòsits, per cada 24 hores
     o fracció....................................................................................... 26.715,- ptes.

La taxa s'acreditarà quan s'iniciï la prestació del servei, encara que s'exigirà el
dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d'aquest servei.

La quota anual es irreduïble.

2n.- S’aproven per a l’any 2000 les noves tarifes per a la realització de
serveis funeraris:

TARIFES PER A LA REALITZACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS

SERVEIS PER ADULTS:                                                                     Pessetes

Servei núm. 1  ........................................................................................... Gratuït
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Servei núm. 2 ............................................................................................   5.855,-
Servei núm. 3  ........................................................................................... 18.640,-
Servei núm. 4  ........................................................................................... 37.100,-
Servei núm. 5 ............................................................................................ 54.900,-
Servei núm. 6  ........................................................................................... 68.000,-
Servei núm. 7  ........................................................................................... 85.600,-
Servei núm. 8  ..........................................................................................100.250,-
Servei núm. 9 .......................................................................................... 124.250,-
Servei núm. 10 ........................................................................................ 152.850,-
Servei núm. 11......................................................................................... 187.200,-
Servei núm. 12 ........................................................................................ 233.760,-
Servei núm. 13 ........................................................................................ 286.315,-
Servei núm. 14 ........................................................................................ 334.050,-
Servei núm. 15......................................................................................... 453.700,-
Servei especial........................................................................................ 610.000,-

SERVEIS PER A PÀRVULS:

Servei núm. A ............................................................................................. Gratuït
Servei núm. 21............................................................................................ 13.530,-
Servei núm. 22............................................................................................ 23.250,-
Servei núm. 23............................................................................................ 28.900,-
Servei núm. 24............................................................................................ 47.665,-
Servei núm. 25...........................................................................................  71.615,-
Servei núm. 26..........................................................................................109.800,-
Servei núm. 27...........................................................................................188.500,-

SERVEIS COMPLEMENTARIS:

Cotxes fúnebres:
Núm. 1.......................................................................................................... 3.925,-
Núm. 2 ........................................................................................................  5.385,-
Núm. 3 ....................................................................................................... 10.670,-
Núm. 4 ....................................................................................................... 15.670,-
Núm. 5 ....................................................................................................... 26.000,-
Núm. 6 ....................................................................................................... 41.385,-
Cotxe corones.............................................................................................. 7.800,-
Caixes de zenc........................................................................................... 23.370,-

URNES PER A RESTES:

Núm. 1 ........................................................................................................  7.330,-
Núm. 2 ....................................................................................................... 14.630,-
Núm. 3 ....................................................................................................... 24.250,-

TÚMULS, CANELOBRES I TAULETA SIGNATURES
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Article 6. Quota tributària

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en
la tarifa continguda en l'apartat següent.

Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada,

Pessetes
Estacionament d'un vehicle per mitja hora......................................... 60,-
Estacionament d'un vehicle per una hora........................................... 120,-
Estacionament d'un vehicle per una hora i mitja................................. 180,-
Excés sobre el temps màxim autoritzat o pagat segons tiquet...........  450,-

Tercer.- Imposar la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local, i aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la mateixa que
a continuació s’indica: Ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa
per aprofitament del domini públic a favor d’empreses o entitats que utilitzin
el domini públic per prestar els serveis de subministrament que no afectin a
la generalitat del veïnat.

Quart.- Indicar que les Ordenances fiscals vigents en l’actualitat, no
ressenyades en els acords procedents, continuaran vigents fins que no
s’acordi la seva modificació o derogació.

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els
anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances
fiscals modificades 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 de les Ordenances, 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.

Sisè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que,
un cop transcorreguts el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així
com el text de les Ordenances modificades, moment en què les
modificacions entraran en vigor, en el benentès que començaran la seva
aplicació el dia 1 de gener de 2001, tret del cas de l’Ordenança fiscal número
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14 taxa per recollida d’escombraries epígraf vuitè, en la  tarifa referida a la
urbanització Royal Park, que serà aplicable des de l’entrada en vigor de
l’esmentat conveni.

4.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
4/2000 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.

El Sr. Arenas explica que, com ja es va comentar a la Comissió informativa,
la major part de les partides que són objecte d’aquesta modificació de crèdit
són despeses destinades a la inversió, que es financen principalment amb
recursos ordinaris, superàvit de l’exercici de 1999, despeses que no es
realitzaran durant l’any 2000, menors despeses d’interessos financers i amb
majors ingressos urbanístics. Val a dir que és la primera modificació del
pressupost aprovat per a l’any 2000 i que representa només un 1,86 % sobre
el pressupost total i un 1,38 % sobre la despesa corrent. Considera que és
una modificació totalment justificada i entén que el pressupost ha de ser una
eina flexible que permeti poder incorporar les variacions que es vagin
produint durant l’exercici anual, tot i essent aquesta una modificació tan
minça.

El Sr. Alsina diu que el grup municipal d’ERC votarà en contra de la proposta
perquè a la Comissió informativa del passat dijous va demanar al regidor
d’Hisenda que expliqués el percentatge de desviació d’aquestes partides
respecte del pressupost inicial i encara no se li ha facilitat aquesta
informació.

El Sr. Arenas diu que la informació s’ha preparat i serà lliurada en breu.
Lamenta que es voti en contra de la modificació només per això.

Intervé el Sr. Pascual i diu que, com que l’explicació que es va donar a la
Comissió informativa va ser molt ràpida, voldria demanar alguns aclariments
al respecte de determinades partides. Primerament, pregunta què és i a què
és deguda la compra del “gegantó” de La Batllòria.

El Sr. Pujol explica que enguany es celebren els 10 anys de la Colla
Gegantera de La Batllòria i per commemorar aquest aniversari s’ha volgut fer
un “gegantó”, que és una figura més petita i lleugera que un gegant, amb la
cara d’una figura popular com és l’escombriaire del poble. Gràcies al
mecenatge que s’ha fet, les despeses per a l’Ajuntament seran com a màxim
del 50 %. Es farà també l’edició d’un llibre commemoratiu que serà finançat
per una empresa i el cost per a la corporació serà zero. Tot plegat és una
manera de continuar la tradició gegantera i fomentar-la entre el jovent.
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El Sr. Pascual pregunta per les 450.000 pessetes que es destinen a inversió
a l’edifici del Safareig.

El Sr. alcalde explica que la inversió consisteix en un canvi de les portes de
l’entrada del local per millorar-ne la seguretat.

El Sr. Pascual pregunta també si la partida de 2.600.000 pessetes per
reformes a la Unió Batllorienca, corresponen a un afegit de les obres de
rehabilitació de l’edifici.

El Sr. Pujol respon que són per a l’adequació de l’ambulatori que s’ubicarà
en aquest edifici i per a la instal·lació de lavabos en cada planta, que no
estaven previstos inicialment en el projecte tècnic.

Comenta el Sr. Pascual que per al finançament de les noves partides, li sap
greu que es tregui la inversió d’urbanitzar un tram del carrer Major i el carrer
Sant Pere, i opina que el nucli antic del poble es té molt abandonat. Sembla
que l’equip de govern només tira endavant allò en què l’Ajuntament ha
d’aportar només el 10 % i no s’avança en aquelles actuacions en què ha
d’aportar el 50 %.

El Sr. Garcia diu que no és cert que el centre del poble estigui abandonat.
Exemples d’això són que el projecte del carrer Sant Pere s’està fent als
Serveis Tècnics municipals, el carrer Les Valls també està projectat canviar-
lo, s’ha renovat l’enllumenat públic de diverses zones de la vila i, per altra
part, en tots els trams on les companyies Gas Natural o Telefònica aixequen
les voreres, es posen tubs en previsió de la implantació de nous sistemes de
comunicació.

Indica també el Sr. alcalde que en la reforma del carrer Sant Pere s’està
estudiant la incorporació en el projecte tècnic d’un nou sistema de
clavegueram i de nous embornals.

Explica el Sr. Garcia que s’està redactant també el projecte de reforma de la
Carretera Vella i s’estan recollint les opinions dels veïns. Quan estigui
acabat, es presentarà a tots els grups municipals.

El Sr. Figueras diu que la partida de 8.500.000 de pessetes que correspon a
treballs d’altres empreses, no s’explica en la Memòria del regidor d’Hisenda
tal com es fa per les altres partides.
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El Sr. alcalde respon que 5 milions i mig d’aquesta partida corresponen al
Pacte Territorial, perquè fins ara no s’han decidit les accions que es volien
tirar endavant.

Afegeix el Sr. Arenas que s’ha fet una reunió amb el Consell del Pacte
Territorial on es van fer públiques totes les accions previstes per a l’any
vinent, i que està previst que la setmana que ve es facin saber a tots els
caps d’àrea i properament a la resta de regidors.

El Sr. Muntal explica que els altres 3 milions d’aquesta partida estan
especificats en un annex, i que són treballs encarregats a altres empreses
que es subvencionen al 50 %.

El Sr. Alsina diu de nou que votarà en contra perquè no se li ha passat la
informació que va demanar fa una setmana sobre les desviacions de les
partides respecte del pressupost municipal.

El Sr. alcalde diu que la informació de la desviació està feta i que això no ha
de ser motiu perquè cap grup voti en contra de la proposta. Cal mirar els
temes globalment i veure que la desviació d’aquesta modificació de crèdit
respecte del pressupost aprovat és només d’un 1,86 %. També s’ha de tenir
en compte que alguna de les actuacions que no es podran fer durant
l’exercici de 2000 és perquè depenen de subvencions d’altres
administracions. Per exemple, la formulació definitiva del PUOSC no s’ha fet
encara, quan ja fa un any que havia d’estar aprovada.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l'expedient relatiu a l'aprovació d'una modificació de crèdit mitjançant
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

Atès que les despeses que es proposen són urgents i necessàries, no podent
demorar-se la seva realització per al proper exercici.

Vist l’informe emès per l’interventor de l’Ajuntament.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per deu vots a favor de les senyores Martí i Gener i dels
senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa i Casado, i
amb sis vots en contra dels senyors Figueras, Giol, Alsina, Segarra, Pascual
i Gómez, el Ple municipal ACORDA:
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Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 4/2000
mitjançant concessió d'un crèdit extraordinari (C.E.) i suplement de crèdit (S.C.)
al següent tenor:

A) Despeses finançades amb ingressos corrents

C.E. Partida 02.451.629 522.000,- ptes Material inventariable
S.C. Partida 01.611.626 1.613.923,- ptes Material informàtic serveis econòmics
S.C. Partida 01.313.489      1.825.612,- ptes Subvenció Fundació Acció Baix Mont.
S.C. Partida 01.452.623         623.000,- ptes Maquinària i instal·lacions esports
S.C. Partida 01.452.629         700.000,- ptes Material esportiu
S.C. Partida 01.322.131      1.450.000,- ptes Personal laboral eventual
C.E. Partida 01.322.206         300.000,- ptes Lloguers equips informàtics
S.C. Partida 01.322.220.00   450.000,- ptes Material d’oficina
S.C. Partida 01.322.227.06 8.500.000,- ptes Treballs altres empreses
S.C. Partida 01.121.120       1.000.000,- ptes Retribucions bàsiques
S.C. Partida 01.121.121       2.000.000,- ptes Retribucions complementàries
S.C. Partida 02.432.622.20  5.000.000,- ptes Obres edifici La Batllòria

TOTAL AUGMENT DESPESES 23.984.535,- PTES

Finançament:

Majors ingressos de les partides que a continuació es relacionen:

Partida 311.03    Llicència obertura establiments 3.034.535,- ptes
Partida 462.00    Subvencions Diputació:        5.350.000,- ptes

Baixes de les següents partides:

Partida  01.011.310.00    3.000.000,- ptes Interessos
Partida  01.452.622.55    4.500.000,- ptes Pista Skate Board
Partida  01.511.601.82    7.000.000,- ptes Urb. tram C/Major
Partida  01.433.624         1.100.000,- ptes Material transport

B) Despeses finançades amb ingressos de capital

S.C.   Partida 01.422.632.25 289.521,- ptes Inversions Escola Pallerola
S.C.   Partida 01.452.622.12          400.000,- ptes Parquet pavelló
C.E.   Partida 01.456.632.43    450.000,- ptes Inversions edifici Safareig
C.E.   Partida 01.222.622.11      1.365.465,- ptes Magatzem Policia Local
S.C.   Partida 01.222.624              600.000,- ptes Vehicle Policia Local
S.C.   Partida 02.432.622.20      2.600.000,- ptes Reformes Unió Ballorienca

TOTAL AUGMENT DESPESES  5.704.986,- PTES

Finançament:
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Majors ingressos de les partides que a continuació es relacionen:

Partida 600    Ingr. Urb. P.P. la Plana           2.794.386,- ptes
Partida 602    Venda sobrants via pública     2.910.600,- ptes

Segon.- Que el present acord i l'expedient de la seva raó s'exposin al públic
durant quinze dies, termini durant el qual qualsevol habitant del terme o
persona interessada podrà presentar contra aquest acord i davant el Ple les
reclamacions i suggeriments que estimi convenients. En el supòsit que no sigui
presentada cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu
sense necessitat d'adopció de nou acord.

En aquest moment el regidor Sr. Gómez abandona temporalment la sessió
del Ple que es celebra, per ser part implicada en el següent punt de l’ordre
del dia que a continuació es tractarà.

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT
PER A DESENVOLUPAR UN ALTRE LLOC DE TREBALL AL SECTOR
PRIVAT A FAVOR DEL SR. CÉSAR GÓMEZ CORTADA.

El Sr. Alsina comenta que li sembla curiós que en cinc anys que fa que és
regidor municipal, és la primera vegada que un treballador de l’Ajuntament
demana la compatibilitat per treballar en el sector públic i l’empresa privada.

El Sr. Capote explica que al mes d’abril tots els treballadors de l’Ajuntament
van rebre una nota, juntament amb la nòmina, dient que qui estigués en una
doble situació laboral ho havia de declarar i demanar-ne la concessió de
compatibilitat. Ha sigut, per tant, una situació induïda per l’Ajuntament a tots
els seus treballadors.

El Sr. alcalde aclareix que tot va començar perquè es va donar el cas que
una persona va aprovar unes oposicions convocades per l’Ajuntament per
ocupar un lloc de treball, i es va veure que la feina que desenvolupava fins
aleshores era incompatible amb el seu nou treball a l’administració i va haver
d’abandonar-la. Això es va fer extensiu a tots els treballadors perquè
declaressin qualsevol situació de treball simultani a l’administració i al sector
privat, tal com marca la llei que s’ha de fer.

Després d’aquestes intervencions i,
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Atès que a la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament de Sant Celoni
existeix una plaça d'entrenador nacional d'atletisme coberta, amb caràcter de
funcionari de carrera, pel Sr. César Gómez Cortada, en virtut del
nomenament conferit per l'Alcaldia en data 5 de novembre de 1986 i pressa
de possessió de l'endemà.

Atès que el Sr. César Gómez Cortada, amb data 20 de gener de 1990, va
sol·licitar declaració de compatibilitat per a poder desenvolupar pràctiques
laborals a l'empresa Salicrú SA, com a complement als seus estudis
universitaris.

Atès que el Ple de la corporació va resoldre la petició en sentit favorable amb
el següent tenor literal:

"Concedir al Sr. César Gómez Cortada la compatibilitat de la feina de
funcionari d'aquesta corporació d'entrenador nacional d'atletisme, amb la
tasca de pràctiques a l'empresa Salicrú SA, des d'aquesta data fins al dia 31
de desembre de 1990, sense que aquesta compatibilitat signifiqui
modificació de la jornada de treball ni de l'horari, i restant automàticament
sense efecte en el cas de què canviï de lloc en el sector públic".

Atès que ha arribat al coneixement d'aquesta Alcaldia que la relació laboral
que uneix el Sr. César Gómez Cortada amb l'empresa Salicrú SA s'ha
perllongat des de la data de l'acord plenari municipal transcrit i l'actual.

Atès que aquesta situació és irregular i podria, fins i tot, constituir matèria
sancionable.

Atesa la sol·licitud de declaració de compatibilitat per a l’exercici d’activitats
de caràcter privat compatibles amb les funcions que desenvolupa a
l’Ajuntament de Sant Celoni, formulada pel Sr. César Gómez Cortada i la
documentació addicional aportada als efectes de la comprovació de la
concurrència de les condicions necessàries per a la concessió de la
declaració de compatibilitat.

A la vista de l’informe de la Secretaria que obra a l’expedient i d'acord amb
allò que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, i el Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, i d’altres normes concordants.

A la vista de les anteriors consideracions i d'acord amb l'article 50,2 K/ de la
Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, a proposta
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de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos
Humans, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Declarar la compatibilitat del Sr. César Gómez Cortada, funcionari
municipal adscrit a l’àrea d’Esports de l'Ajuntament de Sant Celoni, per tal que
pugui realitzar tasques de caràcter privat que siguin compatibles amb les
seves funcions dins l’Ajuntament, amb especial subjecció a les següents
condicions, que han de mantenir-se durant tot el temps en què el funcionari
comptabilitzi les seves tasques al sector públic i privat :

• Que el resultat de l’activitat professional no hagi de ser sotmès a
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’ens local
en el que el funcionari presti els seus serveis.

• Que l’activitat professional no hagi de requerir la coincidència d’horari
o de presència física de l’interessat amb el que tingui establert
l’Ajuntament.

• Que no es pertanyi a òrgans de govern de societats, empreses o
entitats que es relacionin directament amb el departament on el
funcionari presta els seus serveis

• Que no es pertanyi a òrgans de govern de societats, empreses o
entitats que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o
amb participació o aval amb l’Ajuntament.

• Que no es participi en més d’un 10 % en el capital de les societats a
què s’ha fet referència al punt precedent.

• Que les tasques professionals a desenvolupar en el sector privat no
es relacionin, s’hagin relacionat en els darrers dos anys o, es prevegi
que s’han de relacionar en el futur, amb les funcions que es
desenvolupen a l’Ajuntament.

• Que la tasca a realitzar fora del sector públic no requereixi una
presència del funcionari superior al 50 % de la jornada setmanal
desenvolupada a l’Ajuntament.

• Que no es desenvolupin activitats de gestoria, mediació,
representació i defensa d’interessos de particulars davant l’entitat
local o dels seus organismes.

• Que al complement específic que percebi el funcionari no s’inclogui el
factor d’incompatibilitat.

• Que no es tingui declarada compatibilitat per al desenvolupament d’un
segon lloc al sector públic, si entre tots dos es supera la jornada
màxima establerta per l’Ajuntament.
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Segon.- Determinar que en cas de què no es compleixi alguna de les
condicions abans esmentades, cessarà automàticament l’autorització de
compatibilitat, amb les conseqüències jurídiques que per aquests casos
preveu l’ordenament jurídic.

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat en el termini de deu dies a
comptar des de la seva adopció, per al seu coneixement i efectes escaients
amb expressió dels recursos a que tinguin dret.

Quart.-  Habilitar el Sr. alcalde, o persona en qui delegui, per tal de què signi
tota la documentació precisa per a fer efectius els acords presos.

En finalitzar aquest punt de l’ordre de dia, el regidor Sr. Gómez s’incorpora
de nou a la sessió del Ple que es celebra

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI COL·LECTIU I DELS
PACTES DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.

El Sr. alcalde diu que es tracta del conveni col·lectiu dels treballadors de
l’Ajuntament per a dos anys, i demana si algun grup té alguna pregunta a fer.

El Sr. Alsina diu que és una llàstima que en el Ple d’avui no es porti a
aprovació l’estudi de la valoració dels llocs de treball. En la seva opinió, si es
vol aprovar el conveni també hi hauria d’haver aquest estudi sobre la taula.
Per aquesta raó el grup municipal d’ERC s’abstindrà en la votació.

El Sr. Capote diu que a la Comissió informativa ja es va explicar que per un
error es van introduir els dos temes en l’ordre del dia de la Comissió, quan la
seva intenció era que la valoració de llocs de treball es portés al proper Ple
ordinari i així donar dues o tres setmanes de marge per a qualsevol
explicació. Sembla que va quedar clar per a tothom i no entén que el Sr.
Alsina vulgui lligar el conveni amb la valoració. El conveni és fruit de la
negociació col·lectiva, que és un dret reconegut a l’article 137 de la
Constitució Espanyola. I encara que el conveni fa referència a la valoració en
un dels seus articles, són dues coses independents. En la valoració dels
llocs de treball falta només acabar de perfilar el tema econòmic.

El Sr. Alsina indica que, en la seva opinió, ambdues coses sí tenen que
veure. En un Ple de l’any 1995 el Sr. Castaño va dir per primera vegada que
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es realitzaria aquest estudi de llocs de treball i després que han
transcorregut cinc anys encara no està aprovat

El Sr. alcalde diu que no hem de barrejar les coses. En principi cal dir que no
són massa els ajuntaments que tenen aprovada una valoració dels llocs de
treball d’una manera científica i tècnica. Per altra part, una cosa és el
conveni col·lectiu, que inclou la negociació d’augment anual, d’horaris, etc. i
una altra cosa és la valoració dels llocs de treball, que quan estigui aprovada
tindrà una repercussió de reajust econòmic independent del conveni. La
valoració dels llocs de treball no ha de privar en res a la negociació del
conveni col·lectiu dels treballadors, i si ho volguéssim posar tot en un mateix
sac, estaríem coartant la llibertat de negociació del comitè d’empresa. Altra
cosa és que l’equip de govern sempre ha valorat positivament el fet de tenir
aquesta valoració, que estarà a disposició de tots els grups municipals abans
del proper Ple, en que està previst aprovar-la inicialment. Després s’obrirà un
període d’al·legacions, i s’haurà d’estudiar si són o no acceptades, en part o
totalment, perquè cal tenir present que en tot aquest temps hi ha hagut
canvis en algunes àrees que han fet variar l’organigrama.

El Sr. Capote vol fer un aclariment: un conveni col·lectiu marca l’augment del
sou corresponent a l’IPC que estableix el govern de l’Estat més aquell
percentatge que s’hagi obtingut, en tot cas, fruit de la negociació. Però
aquest conveni té 33 articles i només 1 parla de diners, la resta recullen
molts altres drets i obligacions, i no té cap relació amb la valoració dels llocs
de treball. De ser així, si no es fes mai la valoració, voldria dir que no es
podria aprovar cap any el conveni. La valoració és un tema nou i molt
complicat en què els membres del comitè hi estan treballant molt activament.

Pregunta el Sr. Alsina si el comitè de personal o l’assemblea de treballadors
ha demanat que la relació de llocs de treball estigués aprovada a l’hora
d’aprovar aquest conveni.

El Sr. Capote diu que ell no pot parlar pels treballadors, però que el conveni
està signat. La convocatòria d’assemblees és un dret del comitè, i la decisió
de fer-ho també és seva.

El Sr. Figueras diu que tots sabem que un conveni és un pacte laboral entre
dues parts: la patronal, que en aquest cas és l’Ajuntament, i els treballadors,
que són els funcionaris i els laborals, que es posen d’acord en una sèrie de
clàusules. I l’article 9 del conveni signat pel comitè d’empresa, que és l’òrgan
de representació dels treballadors, diu que l’Ajuntament disposarà des
d’aquest any de la valoració dels llocs de treball. Per això, hi ha un grup
municipal que, vetllant pels treballadors potser més del que fan ells
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mateixos, troba a faltar que no s’aprovin simultàniament el conveni i la
valoració. Es vergonyós que des de l’any 1995 es digui que es farà aquesta
valoració i que encara no la tinguem aprovada; per això, és lògic i no ha
d’estranyar a ningú que un grup municipal ho posi de manifest.

Finalment, el Sr. Capote diu que el conveni que avui s’aprova conté una
clàusula que diu que la valoració de llocs de treball també s’aprovarà
enguany i els membres del comitè així ho saben. Per altra part, la valoració
no es pot comunicar a tots els treballadors fins que no es faci la seva
aprovació inicial. Però de tot això no n’hauríem d’estar parlant avui, perquè el
tema que ens correspon realment tractar en aquest punt és el del conveni
laboral.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que amb data 7 de setembre de 2000 es reuní la comissió negociadora
de l’acord de condicions del personal funcionari i del conveni col·lectiu del
personal laboral de l’Ajuntament de Sant Celoni, tot d’acord amb l’exercici
del dret fonamental a la negociació col·lectiva reconeguda als treballadors i
desenvolupada amb posterioritat a través de la Llei orgànica de llibertat
sindical i la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació,
determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei
de les administracions públiques.

Atès que s’ha portat a terme el procés negociador col·lectiu entre els
representants de l’administració municipal i la representació col·lectiva dels
funcionaris públics.

Atès que ambdues parts han arribat al punt de consens i han considerat
adient aprovar el redactat dels convenis col·lectius que obren a l’expedient i
que han estat signats per les parts.

Atès que és necessari, per a la plena eficàcia de l’acord de condicions del
personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral signats, que
aquest sigui aprovat pel Ple de la corporació i posteriorment tramès a la
Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció i publicació.

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals, així com el
de l’àrea de Recursos Humans.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per catorze vots a favor de les senyores Martí i Gener i
dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado,
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Figueras, Giol i Pascual i amb tres vots en contra dels senyors Alsina,
Segarra i Gómez, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar l’acord de condicions del personal funcionari i del conveni
col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Celoni, signat entre la
representació de l’Ajuntament de Sant Celoni i el Comitè Unitari de Personal
i que tindrà vigència amb efectes dels exercicis de 2000 i 2001, tot d’acord
amb el seu clausulat que figura a l’expedient.

Segon.- Trametre còpia de l’acord i conveni aprovats, així com de tota la
documentació complementària al Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya als efectes de la seva inscripció i publicació.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Comitè Unitari de Personal per al seu
coneixement i als efectes escaients amb expressió dels recursos a que hagi
lloc.

Quart.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per tal que signi la
documentació adient per a l’efectivitat dels acords presos.

7.- APROVACIÓ, SI ESCAU DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS IMPOSADES PER A LA REALITZACIÓ
DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE VORERA I CLAVEGUERAM AL
PASSEIG DE LA RECTORIA VELLA, ENTRE L’AVINGUDA CATALUNYA
I EL CARRER 11 DE SETEMBRE.

Intervé el Sr. alcalde i explica que, quan s’acaba una obra subjecta a
contribucions especials, es fa un recompte final i es passa la liquidació
definitiva del cost als veïns afectats. Tal com es pot comprovar a l’expedient,
és important destacar que aquestes obres han tingut una rebaixa de més
d’un 20 % respecte dels pressupost inicial del projecte, la qual cosa és molt
bona, especialment per als veïns afectats.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist de nou l’expedient instruït per a l’ordenació i imposició de  contribucions
especials amb motiu de les obres de construcció de vorera i clavegueram al
passeig de la Rectoria Vella.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 13 de setembre de 1999 es va
aprovar definitivament el projecte tècnic d’obres ordinàries d’urbanització de
la vorera i del clavegueram del passeig de la Rectoria Vella, en el tram
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comprès entre l’avinguda Catalunya i el carrer 11 de setembre, amb un
pressupost de 2.909.586 pessetes.

Atès que aquest import es va desglossar en la part corresponent a la
construcció de clavegueram, amb un import de 655.213 pessetes i la part
corresponent a la construcció de vorera, amb un import de 2.254.373
pessetes.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 20 de setembre de 1999 va
aprovar definitivament l’Estudi de detall de l’illa delimitada pel passeig de la
Rectoria vella, la prolongació de l’avinguda Catalunya i l’espai lliure de la
riera de Pertegàs, entrant en vigor el dia 30 de setembre de 1999.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 2 de novembre de 1999 va
acordar l’ordenació i imposició de contribucions especials als propietaris de
les finques especialment beneficiades per les obres de construcció de vorera
i clavegueram al referit tram del passeig de la Rectoria Vella.

Atès que en aquest acord del Ple d’ordenació i imposició de contribucions
especials no es van tenir en compte els paràmetres resultants de l’aprovació
de l’Estudi de detall.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 17 d’abril de 2000 es va
determinar que en la liquidació definitiva de les referides contribucions
especials siguin tinguts en compte els paràmetres resultants de l’Estudi de
detall de l’illa delimitada pel passeig de la Rectoria Vella, la prolongació de
l’avinguda Catalunya i l’espai lliure de la riera de Pertegàs.

Atès que, segons informe emès per l’enginyer tècnic municipal, les obres de
construcció de vorera i clavegueram al passeig de la Rectoria Vella ja han
estat executades i el seu cost final és de 1.581.802 pessetes pel que fa a la
construcció de vorera i 629.120 pessetes per la construcció de claveguera.

Atès que un cop aprovada la primera i única certificació d’aquestes obres,
cal procedir a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes
individualitzades definitives, girant les liquidacions que procedeixin.

Atès allò establert a l’article 33 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.

Vistos els informes obrants a l'expedient.
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A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar la següent liquidació definitiva de les contribucions
especials imposades amb motiu de les obres de construcció de vorera i
clavegueram al passeig de la Rectoria Vella, en el tram comprès entre
l’avinguda Catalunya i el carrer 11 de setembre d’aquesta vila:

Import definitiu
Vorera 1.581.802 ptes
Clavegueram 629.120 ptes

----------------------
Import total……………………… 2.210.922 ptes

Segon.- Prendre com a base de repartiment la quantitat de 1.989.830
pessetes, resultant de:

Aportació Ajuntament 10 %….......  221.092 ptes
Aportació veïns 90 %…………...... 1.989.830 ptes

Tercer.- Assenyalar les quotes individuals definitives per contribucions
especials amb motiu de les obres de construcció de vorera al passeig de la
Rectoria Vella, tram comprès entre l’avinguda Catalunya i el carrer 11 de
setembre, pels subjectes passius següents:

Passeig RECTORIA VELLA (vorera)

Pressupost certificat 1.581.802

10 % Ajuntament 158.180
90 % Veïns 1.423.622

Propietaris ml
façana

m²
edificabilitat

Import
Ptes

48 Joan Ibern Costa 13,00 279 286.016
50 Joaquim Pesaferrer Terradas 9,15 226 216.062
52 Martí Pascual Clopés 16,85 293 335.934
54 José Riera Poy 15,20 369 355.687
56 Comunitat de Propietaris 9,40 248 229.923

Total 1.423.622

56 Comunitat de propietaris Coeficient Import
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Propietat Ptes

Joan Calls Codina 35,08 80.657
Joan Calls Codina 35,08 80.659
Manuel Torrent Busquets 29,84 68.607
Total 100,00 229.923

Quart.- Assenyalar les quotes individuals definitives per contribucions
especials amb motiu de les obres de construcció de clavegueram al passeig
de la Rectoria Vella, tram comprès entre l’avinguda Catalunya i el carrer 11
de setembre, pels subjectes passius següents:

Passeig RECTORIA VELLA (clavegueram)

Pressupost certificat 629.120

10 % Ajuntament 62.912
90 % Veïns 566.208

Propietaris ml
façana

m²
edificabilitat

Import
Ptes

Teresa Ibern Costa 254 33.343
Teresa Ibern Costa 8,70 110 43.249

46 Josep Ibern Costa 0,00 168 22.052
48 Joan Ibern Costa 26,10 489 150.709
50 Joaquim Pesaferrer Terradas 9,15 226 59.998
52 Martí Pascual Clopés 16,85 293 94.318
54 José Riera Poy 15,20 369 98.824
56 Comunitat de Propietaris 9,40 248 63.714

Total 566.208

56 Comunitat de propietaris Coeficient
Propietat

Import
Ptes

Joan Calls Codina 35,08 22.351
Joan Calls Codina 35,08 22.352
Manuel Torrent Busquets 29,84 19.012
Total 100,00 63.714

Cinquè.- Notificar aquests acords als subjectes passius esmentats.
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8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A
LA REHABILITACIÓ DEL CONSULTORI SANITARI DE LA BATLLÒRIA.

El Sr. Pujol explica que aviat acabaran les obres de rehabilitació del
consultori sanitari de La Batllòria, que s’ubicarà a l’edifici de la Unió
Batllorienca, i hi ha una possible línia de subvenció que es vol demanar al
Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Per això, del
projecte tècnic de rehabilitació de la Unió Batllòrienca s’ha desglossat el cost
que representa l’adequació d’una part de l’edifici per a destinar-lo a
consultori. Lamenta no poder mostrar unes fotografies en què es veu el
resultat de les obres, perquè estan amb tota la documentació preparada per
enviar la sol·licitud de subvenció.

El Sr. Alsina diu que el grup municipal d’ERC felicita el regidor de La Batllòria
per l’esforç que demostra sempre en complir amb els requeriments de tots
els grups municipals i en presentar el màxim d’informació, i celebra que aviat
es posi en marxa aquest servei tan necessari per a La Batllòria.

El Sr. alcalde puntualitza que el servei d’ambulatori sanitari ja s’està prestant
actualment a La Batllòria en un local cedit per INACSA, però que sens dubte
la nova ubicació oferirà unes millors condicions.

El Sr. Pujol agraeix la felicitació i avança que, si tot va bé, el dia 18 de
desembre, festa Major de La Batllòria, és prevista la inauguració del nou
consultori a la que tots els regidors hi són convidats.

Després d’aquestes intervencions i,

Atesa l’Ordre de 2 d’octubre de 2000, per la qual el Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya ha convocat subvencions
per a la construcció, l’ampliació, el remodelatge i l’equipament de consultoris
locals de titularitat municipal per a l’exercici de 2000, i n’aprova les bases
reguladores.

Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni és titular d’un consultori de caràcter
municipal a La Batllòria, que és necessari instal·lar en un edifici municipal,
per la qual cosa cal habilitar la planta baixa de l’esmentat edifici a través de
la realització de les obres que siguin necessàries.

Atès que es compleixen els requisits establerts a les bases reguladores de la
convocatòria.
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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 realització de la rehabilitació de la planta baixa de l’edifici
de la Unió Batllorienca per a dispensari de La Batllòria, al municipi de Sant
Celoni.

Segon.- Sol·licitar del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya, una subvenció per import de 8.029.109,- pessetes,
als efectes de destinar-la a la inversió.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió a les
24:00 hores de la nit, i s'estén la present acta de la que jo, el secretari
municipal, en dono fe.

L’alcalde     El secretari
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