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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 22 DE MARÇ DE 2001.

Sant Celoni, 22 de març de 2001.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:10 hores de
la nit, 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 Adela Gener Sánchez i Josefa Lechuga Garcia, i
els regidors Josep Arenas Serra, Josep Capote Martín, Miquel Vega Vega,
Francesc Garcia Mundet, Antoni Pujol Rovira, Pedro Checa Rubio, Raul
Casado Jiménez, Jordi Arenas Vila, 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 accidental Joan
Muntal Tarragó.

Abans de començar la sessió del Ple, a proposta del Sr. alcalde, els presents
guarden un minut de silenci en condemna pels assassinats, a mans de la
banda terrorista ETA, del regidor del Partit Socialista d’Euskadi, Sr. Froilan
Elespe, i del mosso d’esquadra, Sr. Santos Santamaria.

En acabar, el Sr. alcalde agraeix aquest minut de silenci i 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. Ramon Plana, veí de la Carretera Vella, per opinar al
respecte de la imposició de contribucions especials als propietaris d’aquest
carrer amb motiu del seu proper arranjament. Al seu entendre, les
ordenances fiscals són totalment contràries als contribuents. No entén com
és possible que a les companyies subministradores de serveis (gas, aigua,
llum) no se’ls pugui exigir que paguin part de les despeses. Però quan es
miren les ordenances, es comprova que tot està lligat i que tot va a càrrec
del contribuent que té una propietat. En la reunió d’ahir, diu el Sr. Plana, va
recriminar que els regidors de l’oposició no haguessin impugnat les
ordenances, com creu que és la seva obligació, però avui ha tingut
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coneixement de que aquestes ordenances ja es van aprovar al seu dia i els
actuals regidors s’han trobat lligats de mans i han hagut de firmar contra el
poble. Demana disculpes als regidors dels grups de l’oposició als que ahir va
dir això, perquè ignorava aquest aspecte. No pot, però, demanar excuses als
regidors de CiU perquè cap d’ells no va assistir a la reunió.

Considera el Sr. Plana que, amb els impostos que s’arriben a pagar, a cap
carrer del poble s’haurien d’imposar contribucions especials, les quals troba
que són abusives. Hem d’acceptar-les perquè la llei així ho diu, però
personalment  se sent espoliat. Encara gràcies que els veïns només han de
fer front al 50% del cost de l’obra, però creu que l’ajuntament hauria de fer
una mica més d’esforç i assumir-ne un percentatge més alt. El poble ha votat
als qui estan a l’equip de govern i als qui estan a l’oposició, i tots plegats es
deuen al poble, d’una manera o d’una altra, i han de fer quelcom a favor del
poble. Demà potser no estaran a l’ajuntament perquè hi seran uns altres, i
alguna vegada també ells es podran sentir menyspreats o espoliats. Acaba
dient el Sr. Plana que lamenta si ha molestat algú amb la seva exposició.

El Sr. alcalde indica que d’aquí a poca estona es tractarà el tema de les
contribucions especials per l’arranjament de la Carretera Vella, que està
contemplat al punt 4t de l’ordre del dia, i aleshores ja es s’exposaran els
raonaments oportuns per contestar les manifestacions del Sr. Plana.

Intervé un altre veí de la Carretera Vella, el Sr. Josep Pujadas, qui diu que
per sobre de les ordenances municipals estan les lleis, que són d’un rang
superior. Per altra part, considera que el projecte d’arranjament de la
Carretera Vella és un caprici del grup municipal socialista, que vol imposar
un carrer nou quan l’actual ja disposa de tots els serveis: pavimentació,
voreres, clavegueram, enllumenat públic, aigua i telèfon. Opina que no es
poden imposar unes contribucions especials per uns serveis que ja
existeixen. Si ara l’ajuntament vol arrancar tot el carrer i fer-lo de nou,
considera que és un caprici de l’ajuntament que l’ha de pagar el propi
ajuntament, i no pas els propietaris de les finques perquè no se’ls instal·la
cap servei nou. Per tot això, el Sr. Pujadas posa en coneixement de l’equip
de govern la seva intenció d’interposar un recurs contenciós administratiu
contra la decisió d’aplicar contribucions especials per l’arranjament de la
Carretera Vella.

El Sr. alcalde respon que, com a veí, el Sr. Pujadas està en el seu dret
d’interposar qualsevol tipus de recurs i l’ajuntament en aquest cas ho ha
d’acceptar i ha d’intentar defensar els seus interessos, que entén que també
són els interessos de tots.
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El Sr. Pascual fa un incís i diu que, per a evitar que hi hagi cap equívoc, vol
aclarir que ell va assistir a la reunió d’ahir convocat com a veí exclusivament.
Els regidors d’ERC i del PP eren a la reunió en qualitat de representants
polítics, encara que no sap si a ells se’ls va convocar com a força política.
Però a ell no se li ha passat cap convocatòria com a regidor del grup
municipal d’IC-V i voldria que això quedés clar.

El Sr. Gómez indica que a ell se’l va invitar a la reunió per telèfon i va
assistir-hi.

Un altre veí de la Carretera Vella, el Sr. Ricard Anglada, diu que fa dotze
anys que viu a Sant Celoni i durant tot aquest temps ha pagat gairebé un
milió de pessetes en concepte de contribució urbana i d’impost de circulació.
Però davant de casa seva, a la Carretera Vella, veu que en tots aquests
anys no s’ha fet res, només s’ha pintat una ratlla blava d’estacionament, per
pagar més encara. Ara es vol arreglar la Carretera Vella i, a més del que
porta pagat, haurà d’abonar 500.000 pessetes si es fa el 50% a càrrec dels
veïns i el 50% a càrrec de l’ajuntament. Els diners que li han cobrat per
impostos durant aquests anys han revertit en millores del poble i, per tant,
considera que si els veïns de la Carretera Vella han sigut solidaris amb el
poble, el poble ha de ser solidari amb la Carretera Vella.

El Sr. alcalde explica que en tots els carrers de Sant Celoni que s’han
urbanitzat i que s’estan urbanitzant, l’ajuntament paga el 10% i els veïns el
90%. Si a la Carretera Vella s’ha pres l’opció de que l’ajuntament pagui el
50%, això representa que es fa un esforç suplementari que es finançarà amb
impostos d’altres veïns. Aquest és un criteri que s’ha aplicat recentment en
els temes d’enllumenat d’alguns carrers de la part antiga de la vila, en els
quals la il·luminació era deplorable. Un dels primers carrers en què es va
instal·lar l’enllumenat nou va ser el carrer Santa Fe. Els mateixos veïns del
carrer van demanar que es fes tal com s’ha de fer. No es tractava de posar
un fanal més, sinó de fer un projecte ben fet, i els mateixos veïns es van
oferir a pagar una part del cost. Aleshores es va prendre l’opció de que en
aquells carrers on s’han de fer millores substancials i canvis importants, però
que en el seu dia, i això és discutible, s’havien pagat contribucions especials,
l’ajuntament hi aportés el 50% com un esforç suplementari. En canvi, ara
s’està fent la urbanització del carrer Marinada i els veïns faran front al 90%
del cost de les obres, malgrat que hagin estat pagant també l’IBI, les
escombraries i l’impost de circulació.

Algunes persones de la sala comenten, però, que és la primera vegada que
aquests veïns del carrer Marinada han de pagar unes contribucions
especials.
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El Sr. alcalde respon que legalment al cap d’uns anys determinats es
considera que el carrer ja està amortitzat. De tota manera, quan es tracti el
punt 4t de l’ordre del dia, s’entrarà en debat sobre aquest tema i s’explicarà
el projecte del què es vol fer. Segur que la resta dels grups polítics també
volen intervenir i serà aleshores quan ho podran fer.

A continuació es procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del dia.

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

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

2.- PRESA DE RAÓ DE LA CREDENCIAL EXPEDIDA EN FAVOR DE LA
SRA. JOSEFA LECHUGA GARCÍA, DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU,
PRESSA DE POSSESSIÓ I JURAMENT DEL CÀRREC DE REGIDORA DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.

Vist l'escrit de renúncia al seu càrrec de regidor d'aquesta corporació presentat
pel Sr. Antoni Ruiz Àlvarez en data 30 de novembre de 2000, amb número de
registre d'entrada 2000/6852.

Atesa l’acceptació d’aquesta renúncia per part del Ple municipal en sessió del
dia 25 de gener de 2001 i la posterior tramitació davant la Junta Electoral
Central als efectes de l'expedició de nova credencial en favor de la Sra. Josefa
Lechuga Garcia, del grup municipal de CiU.

Atès que en data 6 de febrer de 2001 es va expedir per part de la Junta
Electoral Central, la corresponent credencial de regidora d'aquesta corporació
en favor de la Sra. Josefa Lechuga Garcia.

Atès que han estat complerts els requisits legalment preceptius per a la pressa
de possessió de la nova regidora, en especial la declaració d'interessos.

D'acord amb la Llei Orgànica del Règim Electoral General i en base als
antecedents consignats, 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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Únic.-  Prendre raó i acceptar la credencial expedida per la Junta Electoral
Central en favor de la regidora Sra. Josefa Lechuga Garcia, del grup municipal
de Convergència i Unió, donant-li possessió del càrrec.

Seguidament, la Sra. Lechuga fa la promesa d’acatament constitucional i
signa l’acta de presa de possessió. El Sr. alcalde li dóna la benvinguda.

3.- PRESA DE RAÓ DE LA CREDENCIAL EXPEDIDA EN FAVOR DEL SR.
JORDI ARENAS VILA, DEL GRUP MUNICIPAL PSC-PMC, PRESSA DE
POSSESSIÓ I JURAMENT DEL CÀRREC DE REGIDOR DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.

Vist l'escrit de renúncia al seu càrrec de regidora d'aquesta corporació
presentat per la Sra. Pilar Martí Coll en data 26 de gener de 2001, amb número
de registre d'entrada 605.

Atesa l’acceptació d’aquesta renúncia per part del Ple municipal en sessió del
dia 13 de febrer de 2001 i la posterior tramitació davant la Junta Electoral
Central als efectes de l'expedició de nova credencial en favor del Sr. Jordi
Arenas Vila, del grup municipal del PSC-PMC.

Atès que en data 22 de febrer de 2001 es va expedir per part de la Junta
Electoral Central, la corresponent credencial de regidor d'aquesta corporació
en favor del Sr. Jordi Arenas Vila.

Atès que han estat complerts els requisits legalment preceptius per a la pressa
de possessió del nou regidor, en especial la declaració d'interessos.

D'acord amb la Llei Orgànica del Règim Electoral General i en base als
antecedents consignats, a proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme,
Medi Ambient, Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat,
el Ple municipal ACORDA:

Únic.- Prendre raó i acceptar la credencial expedida per la Junta Electoral
Central en favor del regidor Sr. Jordi Arenas Vila, del grup municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal de Catalunya, donant-li
possessió del càrrec.

Seguidament, el Sr. Arenas fa la promesa d’acatament constitucional i signa
l’acta de presa de possessió. El Sr. alcalde li dóna la benvinguda.
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Abans de passar a tractar el següent punt de l’ordre del dia, abandonen la
sessió els senyors Giol i Pascual, per ser part implicada en el punt de l’ordre
del dia que a continuació es tractarà.

4.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
L’ARRANJAMENT DE LA CARRETERA VELLA.

El Sr. Garcia explica que avui es porta a aprovació del Ple la imposició de les
contribucions especials que han de permetre el finançament de les obres
d’urbanització de la Carretera Vella, el projecte tècnic de les quals està ja
aprovat. S’ha dit per part d’algun veí que la Carretera Vella disposa de tots
els serveis, però no cal ser gaire expert per veure el mal estat en què es
troben. La capa de rodadura és deficient, les clavegueres són obsoletes,
l’enllumenat és bastant pobre... i s’entén des de l’ajuntament que és
necessari el seu arranjament per millorar tots aquests serveis. L’equip de
govern ha valorat totes les opinions que van sorgir a la reunió amb els veïns
que es va fer a la biblioteca, i s’ha pres la determinació de que el 50% del
cost de les obres el finançarà l’ajuntament i el 50% restant anirà a càrrec
dels veïns, per compensar-los d’haver d’arranjar uns serveis que en teoria
existeixen, però que estan en molt mal estat.

Intervé el Sr. Alsina per dir que el grup municipal d’ERC va assistir a la
primera reunió que va es convocar a l’ajuntament amb els veïns per explicar-
los com aniria el projecte de la Carretera Vella, i allà van poder copsar que
gran part dels veïns estaven, més que en contra del projecte, en contra de
que se’ls hi cobrés per uns serveis que ja havien pagat per contribucions
especials a l’any 1957. Els veïns de la Carretera Vella ja van pagar
aleshores la seva urbanització i l’obligació de l’ajuntament és el manteniment
de carrers i, que recordi, diu el Sr. Alsina, a les voreres de la Carretera Vella
s’ha fet un manteniment pràcticament nul. A la reunió amb els veïns es va
plantejar quin percentatge pagaria l’ajuntament i quin els veïns. En els últims
moments de la reunió, l’ajuntament va dir que potser pagaria el 50%. El grup
municipal d’ERC s’ha reunit amb alguns dels veïns per explicar-los el
funcionament de les contribucions especials, en les quals per a la
urbanització de nous carrers l’ajuntament de Sant Celoni aplica als veïns el
percentatge màxim que estableix la Llei d’hisendes locals, que és el 90%.
Quan altres pobles apliquen el 20 ò el 30%, Sant Celoni està aplicant el
topall màxim del 90% que marca la llei. I amb la Carretera Vella es podria fer
el mateix, si es manté aquest criteri. Però veient que a la Carretera Vella ja hi
havia tots els serveis, l’equip de govern ha pres una mica en consideració als
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veïns i ha establert el finançament del 50% a càrrec dels propietaris i el 50%
a càrrec del municipi.

Diu el Sr. Alsina que el grup municipal d’ERC opina que si la Caretera Vella,
que és un eix principal de circulació, ja disposa de tots els serveis, no s’ha
de cobrar als veïns per aquests mateixos conceptes. Si els veïns hi surten
guanyant perquè es pavimenta de nou el carrer, es fan voreres, es posa un
nou enllumenat públic i s’enjardina, considera que es poden cobrar
contribucions especials de tot allò nou de què gaudiran, però cobrar-los el
50% de tots els serveis és una equivocació. No es tracta de jugar amb els
percentatges, sinó de fer pagar als veïns només per aquells nous serveis
que tindran.

El Sr. alcalde explica que a la Carretera Vella, com en altres llocs del
municipi, s’ha densificat el número d’habitatges, amb la conseqüència que
les clavegueres estan resultant obsoletes i insuficients. Pel que fa al servei
d’aigua, si es canvien les canonades s’ha comprovat que es millora el
subministrament i en la majoria de llocs s’eliminen moltes de les bombes que
ara són necessàries per pujar l’aigua als pisos. També l’enllumenat públic
actual d’aquest carrer resulta deficient. Fent un esforç màxim per part de
l’ajuntament, es proposa un finançament del 50% a càrrec del municipi i d’un
50% a càrrec dels veïns. De tota manera, el cost de les obres que avui es
porta a aprovació per contribucions especials és una quantitat que sol ser
màxima. Existeixen diversos factors que poden repercutir en una disminució
d’aquest import: la baixa que es produeixi en el moment de la licitació, el fet
que durant l’execució de les obres no sigui necessari canviar alguna part
dels serveis que s’han comptabilitzat en el pressupost i la possible subvenció
que es pugui obtenir del Departament de Comerç de la Generalitat. Per
l’experiència que es té d’altres carrers, els imports inicials de les
contribucions especials acostumen a anar a la baixa.

Intervé el Sr. Gómez per preguntar si la Carretera Vella pertany al municipi.

El Sr. alcalde respon que és un carrer més de Sant Celoni.

Indica el Sr. Gómez que quan es va asfaltar la Carretera Vella, li sembla que
hi va haver alguna queixa per part de la Diputació de Barcelona perquè deia
que la carretera era de la seva titularitat.

Explica el Sr. alcalde que això va passar fa molts anys, abans de construir-
se la carretera comarcal C-251, ara anomenada C-35. A partir de la
construcció d’aquesta nova carretera, la Carretera Vella es va traspassar a
l’ajuntament i va deixar de ser de la Diputació.
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El Sr. Gómez diu que, si el carrer ja disposa de tots els serveis, vol dir que el
ciutadà ja els va pagar en el seu moment i no té perquè tornar-los a pagar
una altra vegada, encara que sigui una millora. Si no es canvien les
instal·lacions dels serveis, les mateixes companyies subministradores es
veuran obligades a fer-se càrrec de la seva renovació en una sèrie d’anys,
perquè si rebenten les canonades no les pagarà el client, sinó que és la
companyia qui ho ha de fer. La llei així ho diu. Per altra part, considera el Sr.
Gómez que els milions de pessetes de superàvit del pressupost de l’any
2000 es podrien destinar a aquesta actuació, rebaixant així el percentatge a
pagar pels veïns. Si tan bona és l’administració de l’equip de govern, a veure
si per una vegada repercuteix en el ciutadà.

Intervé el Sr. Arenas i, responent al Sr. Alsina, diu que és molt fàcil fer el
discurs que ha fet davant els veïns sense l’obligació d’haver de gestionar el
pressupost. Sap el Sr. Alsina que aquests percentatges són els que sempre
s’han aplicat en les contribucions especials, no només en aquesta
legislatura, i hem  d’intentar ser conseqüents amb totes les actuacions fetes
fins ara. Respecte el tema del superàvit comentat pel Sr. Gómez, el que
s’intenta és que repercuteixi no només en uns veïns concrets sinó en tot el
poble. Per això el superàvit es passa d’un any per l’altre a inversions
destinades a la millora de tot el poble en conjunt.

El Sr. Figueras, en resposta al comentari fet pel Sr. Plana, explica que si a la
reunió dels veïns de la Carretera Vella no hi va assistir cap representant del
grup municipal de CiU és perquè ningú no els va convidar. En segon lloc, diu
que sobre aquest tema hi ha dues postures ben clares: per una banda els
qui defensen l’establiment de les contribucions especials per a l’arranjament
de la Carretera Vella i, per altra banda, els qui defensen que els veïns no
han de pagar si no hi ha creació ni ampliació de cap servei.

La llei, diu el Sr. Figueras, estableix que les contribucions especials es
poden imposar a aquells veïns que aconsegueixin un benefici especial en les
seves finques arrel d’una actuació determinada. Com ha dit el Sr. Pujadas, a
la Carretera Vella ja es disposa d’accés al trànsit rodat, aigua, clavegueram,
llum, telèfon... Només s’instal·la de nou l’arbrat en alguna zona del carrer,
però la resta dels serveis ja hi són, ni es creen ni s’amplien. Per tant, el grup
municipal de CiU tampoc votarà favorablement aquest punt perquè entén
que tal com està plantejat no s’adiu a la realitat dels fets.

D’altra banda s’observa que normalment el pressupost de les obres que
figura al projecte tècnic es fa a l’alça perquè els veïns afectats no es trobin
amb la sorpresa d’haver de pagar una quantitat més alta de la inicialment
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prevista. La majoria de vegades el que acostuma a passar és que es rebaixa
el pressupost inicial per causa de la baixa que es produeix en l’adjudicació
de l’obra o perquè s’obté alguna subvenció, i aleshores els veïns estan
contents perquè ja s’havien mentalitzat de pagar una quota determinada.
Creu el Sr. Figueras que això està fet amb bon criteri, però de vegades pot
ser una mica enganyós.

El grup municipal de CiU, continua dient el Sr. Figueras, ja fa temps, amb
motiu de l’aprovació del pressupost municipal de l’any passat, va posar de
manifest que el superàvit es podria dedicar a evitar que els veïns haguessin
de pagar contribucions especials. Tenint en compte que segons el regidor
d’Hisenda hi ha una bona gestió del pressupost, que permet l’existència de
superàvit, a partir d’ara es podrien aplicar aquests diners a cobrir part de les
despeses que es volen imputar als veïns a través de contribucions especials
quan es faci una millora amb ampliació o creació de serveis. Es podria
considerar com un agravi comparatiu respecte d’aquells veïns que fins al
moment han pagat contribucions especials, però que si aquest canvi de
postura o de criteri  no el fa un govern d’esquerres, és difícil que pugui fer-se
algun dia.

El Sr. Garcia manifesta que si es mira el projecte tècnic, es pot veure que no
és cert això que s’ha dit de què les obres d’urbanització de la Carretera Vella
no repercutiran en cap millora per als veïns. En el projecte estan
contemplats, per exemple, una millora de l’enllumenat i el soterrament de les
línies elèctriques, així com la renovació de la xarxa d’aigua que encara és
d’uralita de fibrociment, i que es deixarà en condicions perquè en el futur no
hi hagi cap problema quan es disposi del nou dipòsit d’aigua. També es
preveu instal·lar els tubs de telecomunicacions pel futur, així com ampliar el
clavegueram actual que s’inunda en algunes seccions quan plou. El projecte
d’urbanització de la Carretera Vella farà que tot això millori.

Respecte del pressupost, diu el Sr. Garcia, que no és cert que estigui inflat,
perquè els preus que s’utilitzen estan per sota dels preus de l’ITEC, que
determinen quant costa el m2 d’asfaltat, etcètera. A Sant Celoni, per
l’experiència acumulada, s’intenta fer un pressupost amb uns preus el més
ajustats possibles als preus de mercat, però el preu final ve marcat per la
baixa que puguin fer les empreses licitadores quan l’obra surt a concurs i per
aquelles partides de serveis que estan en bon estat i que es comprova que
no cal executar. Les comissions de veïns, juntament amb l’ajuntament, fan
un seguiment conjunt de les obres i vetllen perquè no es dispari el
pressupost.
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El Sr. alcalde intervé per aclarir que el fet que hi hagi superàvit en el
pressupost fa possible que l’ajuntament pugui finançar el 50% del cost de les
obres d’urbanització d’un carrer. Però canviar el sistema de contribucions
especials al municipi, considera que seria un greuge comparatiu, quan des
de l’any 1989, amb diferents governs municipals s’han urbanitzat gran
quantitat de carrers, fins i tot barris sencers, amb un mateix sistema de
finançament. La gran quantitat de carrers per urbanitzar va fer impossible
que l’ajuntament pogués fer un esforç complementari en el finançament de
les contribucions especials. També s’ha de tenir en compte que en aquests
primers anys i fins al 1995 es va haver de sanejar el dèficit municipal, donant
de baixa més de 200 milions de pessetes en rebuts incobrables. Passada
aquesta època de sanejament, ara es quan arriben els fruits d’aquesta gestió
en forma de superàvit. Però si el superàvit es destina a un canvi de criteri en
l’aplicació de les contribucions especials, no en podrem disposar per fer les
inversions en equipaments que es consideren necessàries.

Explica el Sr. alcalde que quan el carrer Major es va peatonalitzar i s’hi van
canviar els serveis l’any 1990, per unanimitat de tots els grups polítics que
formaven el govern municipal, es va acordar aplicar als veïns contribucions
especials del 90%, encara que després van pagar aproximadament el 50%
gràcies a la subvenció que es va aconseguir del Departament de Comerç.
Aquests paràmetres són els que es pretén aplicar en aquest cas a la
remodelació de la Carretera Vella.

Intervé el Sr. Alsina i diu que el grup municipal d’ERC votarà en contra
d’aquesta proposta i de la següent, referida a l’arranjament del carrer Sant
Pere. Fa deu anys que a Sant Celoni no s’arregla cap carrer que ja tingui tots
els serveis i ara es vol fer amb la Carretera Vella i el carrer Sant Pere, però
considera que si tot el poble de Sant Celoni passejarà i gaudirà d’aquests
carrers, no se n’han de fer càrrec només els veïns que hi viuen, ni en un
percentatge del 70%, ni del 60% ni del 50%. Creu que seria bo com a criteri
de poble que l’ajuntament fes l’esforç de pagar gran part d’aquestes
contribucions especials.

El Sr. Garcia diu que no entén aquesta demagògia del Sr. Alsina, amb els
anys que porta a l’ajuntament: o és perquè hi ha veïns a la sala o perquè no
s’ha assabentat de res. Quan es van urbanitzar els barris perifèrics de Sant
Celoni, els carrers ja disposaven de tots els serveis, amb l’única diferència
que no estaven asfaltats, però malgrat això els veïns van pagar contribucions
especials al 90%. Tenint en compte el cas especial de la Carretera Vella s’ha
pres el criteri de que els veïns només paguin el 50%. Malgrat que el Sr.
Segarra, que encara n’està menys assabentat d’aquests temes, digui que no
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amb el cap, la qüestió és que en tots els barris els veïns han pagat el 90%
de la millora dels serveis.

Intervé el Sr. Figueras per concretar que la postura del seu grup és que
estan d’acord en què tot allò que sigui creació o ampliació d’un servei ha
d’anar a càrrec dels veïns a través de la imposició de contribucions
especials, tal com la pròpia llei ho admet. Però no així el manteniment o la
millora dels serveis. Sembla que als veïns de la Carretera Vella se’ls pretén
cobrar més del que realment es crea o s’amplia. En tot cas, si els veïns
decideixen interposar un recurs contenciós administratiu, els jutges decidiran
si es tracta de creació o ampliació de serveis, conceptes que a vegades no
són molt concrets. Per tant, el grup municipal de CiU no pot votar a favor de
la proposta, tal com està plantejada.

El Sr. Segarra diu que no tenia intenció d’intervenir en el debat, però ja que
el Sr. Garcia s’ha dirigit a ell d’una manera prepotent, per al·lusió, voldria dir-
li que la prepotència no és bona consellera, i que s’ha de tenir respecte
perquè et respectin. I pel que fa al tema, manifesta el Sr. Segarra que tot allò
que sigui un benefici per als veïns, aquests han de contribuir a pagar-ho,
però tots els serveis que ja existeixen, s’han de mantenir, i el manteniment
l’ha de fer l’ajuntament. Per això, demana al Sr. Garcia que utilitzi la seva
prepotència per anar allà on sigui a buscar subvencions o a exigir a les
companyies de serveis, però no amb els ciutadans de Sant Celoni. Demana
al Sr. Garcia que es dirigeixi a ell amb el mateix respecte amb què ell se li
dirigeix.

El Sr. Garcia diu que el respecte comença perquè quan ell està donant una
explicació, els regidors d’ERC no estiguin gesticulant, cosa que no és la
primera vegada que succeeix. I si hi hagués una actitud de prepotència, ja
no s’haguessin fet reunions amb els veïns per explicar-los el projecte. També
s’ha contactat amb el Departament de Comerç de la Generalitat per
aconseguir algun tipus de subvencions, i si els regidors d’ERC preguntessin
més les coses i estiguessin millor informats, no dirien moltes de les coses
que han dit avui aquí.

El Sr. alcalde demana que tothom intenti ser respectuós.

El Sr. Gómez diu que el regidor d’Urbanisme ha comentat que quan es
construeixi el nou dipòsit d’aigua, les actual canonades rebentarien. Ara veu
l’interès que té l’equip de govern en canviar les canonades actuals, pagant-
les els clients en comptes de pagar-les la companyia subministradora.
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El Sr. Garcia diu que li sobta que un especialista com el Sr. Gómez digui
això, perquè una de les raons de què hi hagi bombes impulsores d’aigua en
molts habitatges és perquè les canonades no estan ben dimensionades. I
aprofitant que s’arranja el carrer, es projecta canviar aquestes canonades
per unes altres de més diàmetre que permetin un cabdal i una pressió
d’aigua més grans.

El Sr. alcalde explica que en molts carrers que s’urbanitzen s’aprofita també
per canviar les canonades d’aigua, que sovint fa molts anys que es van
construir, i es posen noves canonades amb el diàmetre necessari per
eliminar les bombes d’impulsió, que representen un cost per a les famílies.
Considera que això és una millora per als veïns i el mateix es pretén fer a la
Carretera Vella.

Abans, diu el Sr. alcalde, ha posat l’exemple del carrer Major, que es va
renovar l’any 1990. És un carrer semblant a la Carretera Vella o al carrer
Sant Pere i l’ajuntament va aplicar contribucions especials del 90% als veïns,
amb la unanimitat de tots els grups municipals, essent regidor d’Urbanisme
un regidor d’ERC. Tothom va valorar positivament que es volgués arranjar
un carrer tan cèntric, en què feia molts anys que no s’hi feia cap millora. La
quantitat final que van pagar els veïns va ser aproximadament del 50% del
cost de les obres, gràcies a la subvenció atorgada. I aquest és el criteri que
s’intenta fer en els carrers que s’urbanitzin de nou en el centre de la vila.
Considera que Sant Celoni ho necessita. Abans s’ha dit que no s’ha fet cap
manteniment en les voreres de la Carretera Vella, però sabem que aquestes
voreres són de lloses de pedra, material en què no s’hi pot fer manteniment;
l’aigua les desgasta i s’han de fer noves.

El Sr. Alsina diu que fa deu anys va haver-hi un regidor d’ERC a l’equip de
govern, que va fer coses pel poble de Sant Celoni i, en concret, pel carrer
Major. Però la Carretera Vella és diferent al carrer Major, i els beneficis que
n’obtindran els veïns d’un carrer i de l’altre són molt diferents. El carrer Major
és bàsicament comercial i no hi passen cotxes, i els beneficis que els veïns
van obtenir del seu arranjament són molt millors que els que obtindran els
veïns de la Carretera Vella.

Algunes persones del públic demanen poder intervenir, però el Sr. alcalde
explica que és costum d’aquest ajuntament oferir la paraula al públic
assistent abans de començar la sessió perquè qualsevol persona pugui
opinar dels temes de l’ordre del dia. Però un cop iniciat el Ple, el debat
s’estableix únicament entre els regidors i no és possible donar la paraula al
públic assistent. De tota manera, cal dir que s’han constituït comissions de
veïns tant a la Carretera Vella com al carrer Sant Pere, comissions que
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podran fer el seguiment de les obres conjuntament amb el regidor
d’Urbanisme i a les que es mantindrà informades de tot.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a la imposició i ordenació de contribucions
especials amb motiu de les obres ordinàries d’urbanització de la Carretera
Vella (tram comprès entre el carrer Doctor Trueta i el carrer Anselm Clavé),
d’aquesta vila.

Atès que la Carretera Vella és un dels eixos que, juntament amb el carrer
Major i el carrer Sant Martí, vertebren la xarxa viària de Sant Celoni.

Atès que l’actual configuració urbanística de la Carretera Vella és la que
resulta del seu antic ús com a carretera que es dirigia a Gualba des de
Granollers, mantenint les voreres estretes i la calçada el més àmplia
possible.

Atès que és necessari procedir a l’arranjament de la Carretera Vella, a fi i
efecte de reconvertir el seu caràcter actual de vial de circulació rodada, en
un carrer de caire més urbà que, juntament amb el carrer Major i altres,
puguin vertebrar la zona de petit comerç de Sant Celoni.

Atès que la Comissió de Govern en sessió del dia 6 de març de 2001 va
aprovar definitivament el projecte tècnic d’obres ordinàries d’urbanització de
la Carretera Vella, en el tram que va des del carrer Doctor Trueta fins al
carrer Anselm Clavé, projecte redactat pels Serveis Tècnics municipals, el
pressupost del qual puja la quantitat de 99.941.657 pessetes.

Atès que la realització de les obres beneficia especialment a 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.

Atès que en el pressupost municipal existeix partida pressupostària suficient
als efectes de subvenir l’obra i es preveu el correlatiu ingrés per concepte de
contribucions especials.

Vistos els informes que obren a l’expedient.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per 10 vots a favor de la Sra. Gener i dels Srs. Castaño,
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Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado i Arenas Vila i
amb 5 vots en contra de la Sra. Lechuga i dels Srs. Figueras, Alsina, Segarra
i Gómez, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució del projecte tècnic d’obres ordinàries d’urbanització de la Carretera
Vella, (tram comprès entre el carrer Doctor Trueta i el carrer Anselm Clavé)
d’aquesta vila.

Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris
beneficiats per l'execució de les obres ordinàries d’urbanització de la
Carretera Vella (tram comprès entre el carrer Doctor Trueta i el carrer Anselm
Clavé), d'acord amb els següents paràmetres d'aplicació:

a) Cost previst de les obres……………………………  99.941.657,0 ptes
Honoraris redacció projecte..………………………. 2.798.366,5 ptes
Honoraris direcció d’obra........................................ 2.798.366,5 ptes
Total cost……………………………………………. 105.538.390,0 ptes

b) El cost suportat per l'administració serà de 105.538.390 pessetes.

c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 50% del cost
suportat per l'administració, és a dir 52.769.195 pessetes que
constituirà la base imposable del tribut.

d) Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la quantitat
esmentada són:

50% metres lineals de façana dels immobles.
50% volum edificable.

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.

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
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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 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 de què 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.

En finalitzar aquest punt de l’ordre de dia, els regidors Srs. Giol i Pascual
s’incorporen de nou a la sessió del Ple que es celebra

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
L’ARRANJAMENT DEL CARRER SANT PERE.

El Sr. alcalde diu que el debat en aquest cas seria semblant al del punt
anterior, i ofereix la paraula al Sr. Pascual ja que no ha pogut intervenir
abans.

El Sr. Pascual explica que el seu vot serà negatiu, no pas perquè discrepi de
les contribucions especials, malgrat que potser el percentatge que s’aplica
als veïns es podria variar, sinó perquè veu que en alguns carrers s’hi
afegeixen subvencions que fan baixar el cost per als veïns, i en d’altres
carrers això no es fa. És per això que en l’apartat de precs i preguntes
demana dades al respecte de la forma de finançament de carrers i places
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urbanitzats, per veure si en alguns casos es discrimina als veïns. El seu vot
serà negatiu fins que no disposi d’aquestes dades.

Diu el Sr. alcalde que ja que el Sr. Pascual no ha pogut assistir al debat del
punt anterior, pot informar-lo a grans trets de les formes de finançament que
s’utilitzen en obres d’urbanització. Quan s’urbanitza un carrer que disposa de
serveis (aigua, enllumenat, clavegueram...), però que li falta l’asfaltat, els
veïns aporten per contribucions especials el 90% del cost de les obres i
l’ajuntament el 10% restant. Com a fet especial, en els casos de reforma de
l’enllumenat dels carrers del centre de la vila, aquests percentatges són del
50% i 50%. Com a detall, s’ha comentat el cas de l’arranjament del carrer
Major, en què els veïns van pagar aproximadament el 50%, gràcies a una
subvenció que es va obtenir, malgrat que per unanimitat de tots els grups es
va aprovar en el seu moment l’aplicació de contribucions especials al 90%.
Ara també s’han demanat subvencions per al carrer Sant Pere i per a la
Carretera Vella, i si ens les concedeixen, aniran a rebaixar el cost per als
veïns. També es pot produir una baixa en el preu de la licitació i, com a
vegades passa, a l’hora d’executar l’obra pot resultar que hi hagi serveis que
no sigui necessari canviar. Per tot això, el pressupost inicial de les obres
segurament anirà a la baixa.

El Sr. Pascual indica que ell no parlava d’obres de nova urbanització, sinó
d’aquells carrers que ja disposaven de tots els serveis i en els que s’han fet
actuacions de millora.

El Sr. alcalde respon que l’exemple més clar d’això és el que es va fer al
carrer Major.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a la imposició i ordenació de contribucions
especials amb motiu de les obres ordinàries d’urbanització del carrer Sant
Pere (tram comprès entre el carrer Major i el carrer Sant Josep), d’aquesta
vila.

Atès que el carrer Sant Pere és dels carrers més significatius la vila per la
seva ubicació privilegiada dins el nucli antic de Sant Celoni, en
correspondència directa amb el carrer Major.

Atès que, amb l’ànim d’ampliar l’espai comercial del centre de la vila, es
considera necessari procedir a l’arranjament del carrer Sant Pere, en el tram
que va des del carrer Major al carrer Sant Josep, a fi i efecte de donar-li el
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condicionament adequat per al seu ús com a illa de vianants, adequant la
seva pavimentació i serveis a les exigències d’aquest tipus de passeigs.

Atès que la Comissió de Govern en sessió del dia 20 de febrer de 2001 va
aprovar definitivament el projecte tècnic d’obres ordinàries d’urbanització del
carrer Sant Pere, (tram comprès entre el carrer Major i el carrer Sant Josep),
projecte redactat pels Serveis Tècnics municipals, el pressupost del qual
puja la quantitat de 23.134.430 pessetes.

Atès que la realització de les obres beneficia especialment a 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.

Atès que en el pressupost municipal existeix partida pressupostària suficient
als efectes de subvenir l’obra i es preveu el correlatiu ingrés per concepte de
contribucions especials.

Vistos els informes que obren a l’expedient.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per 10 vots a favor de la Sra. Gener i dels Srs. Castaño,
Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado i Arenas Vila i
amb 7 vots en contra de la Sra. Lechuga i dels Srs. Figueras, Giol, Alsina,
Segarra, Gómez i Pascual, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució del projecte tècnic d’obres ordinàries d’urbanització del carrer Sant
Pere, (tram comprès entre el carrer Major i el carrer Sant Josep) d’aquesta
vila.

Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris
beneficiats per l'execució de les obres ordinàries d’urbanització del referit tram
del carrer Sant Pere, d'acord amb els següents paràmetres d'aplicació:

a) Cost previst de les obres…………………………… 23.134.430,- ptes
Honoraris redacció projecte.……....………………. 647.764,- ptes
Honoraris direcció d’obra.……........………………. 647.764,- ptes

Total cost……………………………………………… 24.429.958,- ptes

b) El cost suportat per l'administració serà de 24.429.958 pessetes.
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c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 50% del cost
suportat per l'administració, és a dir, 12.214.979 pessetes que
constituirà la base imposable del tribut.

d) Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la quantitat
esmentada són:

50% metres lineals de façana dels immobles.
50% volum edificable.

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.

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 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.
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Desè.- Advertir els propietaris afectats de què 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.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A
L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR P-2
LES TORRES.

El Sr. Garcia explica que es proposa al Ple l’aprovació de l’expedient que ha
de permetre iniciar la contractació de les obres d’urbanització de Les Torres,
sector que es troba entre els barris de Les Illes Belles i Les Borrelles. Ja es
disposa de l’oportuna autorització de carreteres de la Generalitat per poder
iniciar les obres.

El Sr. Pascual assenyala que a l’informe de l’interventor hi ha un reparament.

El Sr. Garcia indica que aquest reparament és al respecte del caràcter
plurianual de l’actuació. Com que les obres duraran més d’un any, s’han
dividit en dos exercicis pressupostaris. Sembla que la llei estipula que durant
la segona anualitat només es pot destinar el 70% del crèdit que es destina
l’any que es compromet l’operació. Per poder acabar l’obra l’any 2001 es
proposa que el Ple aprovi la modificació d’aquest percentatge.

El Sr. alcalde diu que es tracta de fer un ajust pressupostari a nivell de la
part d’obres que es preveu fer en cada un dels dos exercicis. Considera
important la urbanització del sector de Les Torres, perquè connectarà el barri
de Les Illes Belles amb el de Les Borrelles, amb una rotonda interior, i
perquè s’ha pactat que l’actual indústria de triturats de marbres marxarà
d’aquesta zona. Val a dir també que en el sector de Les Torres s’ubicarà la
comissaria dels Mossos d’Esquadra, i ja s’està en converses amb la
Generalitat de Catalunya per tal de fer la cessió del terreny. En definitiva, es
van cremant etapes per aconseguir fer realitat aquesta nova zona urbana de
Sant Celoni, que serà bàsicament residencial, amb un ús comercial a les
parcel·les amb front a la carretera. El pressupost de les obres d’urbanització
ascendeix a més de 427 milions de pessetes, que pagaran en la seva
totalitat els propietaris del sector.

Intervé el Sr. Alsina i diu que el grup municipal d’ERC creu important per
Sant Celoni la signatura del conveni que ha de permetre el trasllat de la
fàbrica de triturats de marbres fora del sector de Les Torres. Seria bo que
també es pogués arribar a signar convenis d’aquest tipus amb altres
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indústries. Veient que l’actitud de l’equip de govern és la d’incentivar i
potenciar aquests trasllats, i donat que es considera positiva la urbanització
del sector Les Torres, el grup municipal d’ERC votarà a favor de la proposta.

El Sr. Gómez comenta que l’equip de govern fa les coses amb vistes a l’any
que ve i ja està preparant “el castell de focs artificials” per a les properes
eleccions municipals”. Només es mouen, diu, de cara a les eleccions.

El Sr. alcalde respon que d’eleccions municipals no n’hi ha l’any que ve, sinó
l’altre. Aquesta és una cantinela que sovint se sent, però voldria recordar al
Sr. Gómez que enguany s’han acabat les obres d’urbanització de dos
sectors: el Pla de Palau i el Residencial Esports, i ja s’hi comencen a edificar
habitatges. No es pot afirmar que les coses només es facin concentrades en
un any o dos abans de les eleccions. És costum d’aquest equip de govern
anar fent coses durant els quatre anys de mandat. Per exemple, no s’ha
esperat a què hi hagin eleccions per a inaugurar la biblioteca o
l’enjardinament de la Rectoria Vella. Ara s’estan fent la urbanització del
carrer Marinada i l’enjardinament de la biblioteca, i si enguany es comença la
construcció de l’escola de música, no s’acabarà fins l’any que ve. Sobrava el
comentari del Sr. Gómez perquè es demostra que cada any s’estan fent
coses pel municipi.

El Sr. Gómez diu que la plaça de la Vila no s’arreglarà l’any que ve.

El Sr. alcalde diu que, com ja ha explicat reiteradament, quan es va aprovar
el pressupost municipal de l’any 2000 encara no es coneixien les
subvencions que concedirien la Diputació i a la Generalitat, però s’havia de
preveure que la remodelació de la plaça de la Vila pogués ser
subvencionada per a l’exercici de 2000. Després ha resultat que aquesta
actuació serà subvencionada per la Diputació l’any 2001 i per la Generalitat
l’any 2003 (d’aquesta subvenció l’ajuntament n’ha demanat el seu
avançament). L’endarreriment en aquestes obres és, doncs, perquè una
subvenció s’ha donat per dos anys més tard i el que no es pot fer és avançar
una obra d’un pressupost tan important, i haver-la de finançar totalment amb
crèdits.

El Sr. Pascual diu que tots els grups polítics contemplaven en els programes
electorals que s’havia d’acabar d’urbanitzar Sant Celoni, i Les Torres és un
sector que convenia tirar endavant. Això ho comparteix, però diu que
desconeix aquesta excepcionalitat de la contractació, i si és prou raonat que
l’any 2001 es destinin a l’obra 150 milions i l’any 2002 se n’hi destinis 277
milions. Com que no té prou dades per jutjar-ho, el seu vot serà d’abstenció.
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El Sr. Garcia indica que aquesta és una qüestió tècnica, de valorar quina
part de les obres es pot executar enguany i quina part l’any vinent. El fet que
els treballs d’urbanització no s’hagin iniciat a principis d’aquest any, fa que la
major part de l’obra s’hagi d’executar l’any 2002.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a la contractació de les obres d’urbanització del
sector P-2 Les Torres.

Atès que el sector P-2 Les Torres està situat a l’est del nucli urbà de Sant
Celoni, entre la via fèrria de Barcelona a Girona i la carretera C-35 de
Granollers a Girona.

Atès que el Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Celoni preveu que
aquest sector sigui desenvolupat a través del sistema de cooperació, per la
qual cosa correspon al municipi l’execució de les obres i a la propietat
l’aportació dels terrenys i el costejament de les obres.

Atès que els Serveis Tècnics municipals han redactat el projecte tècnic
d’obres d’urbanització del sector P-2 Les Torres d’aquesta vila, amb un
pressupost de 427.673.010 pessetes, projecte que va ser aprovat
definitivament per resolució de l’Alcaldia de data 14 de març de 2001.

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 14 de març de
2001 segons el qual es preveu l’execució d’un total d’obra per valor de
150.000.000 pessetes durant l’exercici de 2001 i la resta del preu de licitació,
és a dir 277.673.010 pessetes, durant l’exercici de 2002.

Atès allò que disposa l’article 155 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, segons el qual l’administració municipal,
atès que la obra es pot executar naturalment en un termini de 18 mesos,
superior a una anualitat però inferior a dos, pot acordar a través del seu Ple
la periodificació de l’execució plurianual i els percentatges d’execució
aplicables a cada una de les anualitats.

Atès que les administracions locals tenen plena capacitat per a contractar
qualsevol obra que sigui necessària per a la consecució de les finalitats que
tenen encomanades per la llei i que, d’acord amb la legislació aplicable, la
competència per a la contractació d’aquesta obra d’urbanització del sector P-
2 Les Torres correspon al Ple municipal.

Vistos els informes emesos pel secretari i l’interventor municipals.
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A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per 12 vots a favor de la
Sra. Gener i dels Srs. Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol,
Checa, Casado, Arenas Vila, Alsina i Segarra i amb 5 abstencions de la Sra.
Lechuga i dels Srs. Figueras, Giol, Gómez i Pascual, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació per a l’execució plurianual de les obres d’urbanització
del sector P-2 Les Torres i procedir a la seva exposició pública pel termini de
vint dies, per tal que es puguin presentar reclamacions, prèvia publicació del
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació plurianual de
les obres d’urbanització del sector P-2 Les Torres i procedir a la contractació
de les referides obres pel procediment obert i mitjançant concurs.

Tercer.- Simultàniament, dins el termini d’exposició del Plec de clàusules
administratives particulars s’anunciarà la licitació en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si bé la licitació
s’ajornarà en el supòsit que es presentin reclamacions contra el referit Plec
de clàusules.

Quart.- Aprovar, de conformitat amb l’article 155.5 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, la modificació del
percentatge del crèdit que es pot destinar durant l’any 2002 a finançar la
referida obra, el qual s’estableix en el 185,11534%.

Cinquè.- Als efectes, el finançament de l’execució plurianual de les obres
comprendrà dos exercicis d’acord amb el següent detall:

• Exercici de 2001......................................................... 150.000.000,- ptes.
• Exercici de 2002......................................................... 227.673.010,- ptes.

Sisè.- D’acord amb el punt precedent, serà necessari consignar al
pressupost corresponent a l’exercici de 2002 una partida per inversions
suficient per al finançament de l’execució de la part del contracte prevista per
a la segona anualitat.
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7.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL REGLAMENT
REGULADOR DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS DE SANT CELONI I LA
BATLLÒRIA.

El Sr. alcalde explica que es proposa al Ple l’aprovació definitiva del
Reglament regulador dels cementiris municipals, amb un petit canvi respecte
el text que es va aprovar inicialment. Aquest canvi consisteix en suprimir un
apartat que contemplava la possibilitat d’obtenir el dret funerari de dos
nínxols a l’hora.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Reglament regulador dels
cementiris municipals de Sant Celoni i La Batllòria.

Atès que l’article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i l’article 64 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya, determinen que tots els municipis hauran de
prestar el servei de cementiri, que és qualificat com a servei municipal de
prestació mínima i obligatòria.

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni presta des de fa temps el servei de
cementiri municipal, malgrat que fins a la data no ha disposat d’un reglament
regulador del funcionament del servei.

Atès que la Secretaria municipal ha procedit a la redacció d’un avant-
projecte de Reglament regulador dels cementiris municipals de Sant Celoni i
La Batllòria, en que queden fixades les formes de gestió del servei i el
contingut i exercici del dret funerari, així com d’altres matèries connexes, als
efectes de què els ciutadans gaudeixin de la imprescindible seguretat
jurídica.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 28 de novembre de 2000 va
aprovar inicialment el Reglament regulador dels cementiris municipals de
Sant Celoni i La Batllòria.

Atès que l’expedient administratiu ha estat exposat al públic per un termini
de trenta dies hàbils, prèvia inserció del corresponent edicte al tauler
d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província número 292 del
dia 6 de desembre de 2000 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 3286 del dia 15 de desembre de 2000.
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Atès que segons certificació emesa per la Secretaria municipal, durant el
termini d’exposició pública no s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni cap
al·legació al respecte del referit expedient.

Atès que l’apartat 5 de l’article 9 del reglament, sobre naixement del dret
funerari, contempla la possibilitat d’obtenir el dret funerari de dos nínxols
contigus per a la inhumació de dues persones amb especial vinculació
afectiva o familiar, en el moment en què hi hagi la necessitat d’inhumació
d’una de les dues persones.

Atès que, a la vista de l’experiència adquirida en la prestació del servei de
cementiri, l’aplicació de l’article 9.5 provocaria l’existència de nombrosos
nínxols buits, amb el conseqüent desaprofitament de l’espai i la necessitat
d’ampliar a mig termini les instal·lacions del cementiri municipal.

Atès que, per tot això, s’ha considerat oportú suprimir el referit apartat 5 de
l’article 9 del text del reglament aprovat inicialment.

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 definitivament el Reglament regulador dels cementiris
municipals de Sant Celoni i La Batllòria, d’acord amb el text aprovat
inicialment pel Ple municipal en sessió del dia 28 de novembre de 2000,
llevat de l’apartat 5 de l’article 9, que es suprimeix del reglament.

Segon.- Disposar la publicació íntegra del text definitiu del Reglament
regulador dels cementiris municipals de Sant Celoni i La Batllòria, als diaris
oficials que siguin procedents per al general coneixement, amb expressió
dels recursos a què hagi lloc.

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI SIGNAT ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I L’AJUNTAMENT DE GUALBA, PER
A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A
LA URBANITZACIÓ ROYAL PARK.

El Sr. Pujol explica que la urbanització Royal Park pertany a dos municipis,
Gualba i Sant Celoni. Els serveis de neteja viària i recollida d’escombraries a
la urbanització els realitza l’ajuntament de Gualba. El conveni que avui es
porta a ratificació del Ple és per regular també la prestació del servei
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municipal d’aigua potable a tota la urbanització per part de l’ajuntament de
Gualba.

El Sr. Figueras diu que, segons l’informe de l’interventor, el pacte 13è del
conveni signat contempla la possibilitat de que, amb un mes de preavís,
l’ajuntament de Gualba pugui resoldre unilateralment el conveni i per tant a
partir d’aquest moment l’ajuntament de Sant Celoni hagi d’assumir el servei,
amb la problemàtica, segons l’interventor, que aquest fet pot comportar tant
a nivell de servei com de costos econòmics de connexions de les dues
xarxes. El grup municipal de CiU entén que en el conveni s’hagués hagut de
preveure un temps superior de preavís, per poder donar temps de reaccionar
a l’ajuntament de Sant Celoni en el cas d’una resolució unilateral del
conveni.

El Sr. alcalde diu que aquesta és una qüestió jurídica i dóna la paraula al Sr.
secretari.

El Sr. secretari explica que el pacte 13è estableix que el conveni es podrà
resoldre per qualsevol de les dues parts, amb un temps de preavís de 6
mesos. Però en determinades circumstàncies, per raons d’interès públic
prevalent, el temps de preavís serà d’un mes perquè l’obligació de
l’ajuntament de Gualba és la de donar el servei d’aigua als seus ciutadans
abans que als ciutadans de Sant Celoni. Malgrat que no es digués en el
conveni, legalment està establert que sempre tenen preferència els
ciutadans del municipi.

El Sr. alcalde explica que la xarxa d’aigües de Sant Celoni està connectada
amb la de Riells, perquè en cas d’avaria o d’emergència un dels dos
municipis pugui prestar aigua a l’altre. Si el municipi de Gualba deixés de
subministrar aigua a la urbanització Royal Park, el problema seria
solucionable fent una connexió des de la xarxa de Riells.

El Sr. Gómez pregunta quin seria el preu de l’aigua pels veïns de Royal Park
en cas que Gualba deixes de prestar el servei d’aigua.

El Sr. alcalde respon que el mateix preu que paguen per l’aigua tots els
ciutadans de Sant Celoni. Ara els veïns de Royal Park paguen el mateix preu
que els ciutadans de Gualba.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que per part de la Junta de Compensació de la urbanització de Royal
Park, que es troba dividida entre els termes municipals de Sant Celoni i de
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Gualba, ha estat plantejada als respectius Ajuntaments la possibilitat de què
l’ajuntament de Gualba gestioni el servei de subministrament d'aigua potable
des de la seva xarxa d'abastament, també a la part de la urbanització que es
troba al terme municipal de Sant Celoni.

Atès que el motiu de la petició radica en la configuració de la ubicació física de
la urbanització de Royal Park, sensiblement distant del nucli urbà de Sant
Celoni, cosa que dificulta el subministrament per part del seu municipi sense
provocar un considerable dispendi a la hisenda del mateix.

Atès que amb l'ànim de solventar la qüestió amb la millor i més econòmica
solució ha estat considerada la possibilitat de realitzar el subministrament per
part del municipi de Gualba, situat geogràficament més proper al nucli a
abastar i que actualment ja subministra a la part de la urbanització que és
radicada al seu propi terme municipal.

Atès que actualment la Junta de Compensació del Royal Park porta a terme el
procés d'urbanització conforme al sistema de compensació, procés que es
troba en estat d'execució segons el projecte d'urbanització aprovat. La
urbanització no ha estat fins a la data rebuda formalment

Atès que els alcaldes d’ambdós municipis, així com també el president de la
Junta de Compensació, creuen oportú procedir a la redacció del
corresponent conveni que reguli la situació d'ambdues administracions
intervinents i la pròpia Junta de Compensació.

Atès que per part de les Secretaries d’ambdós municipis ha estat redactat el
conveni conforme a les instruccions rebudes de les respectives Alcaldies.

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

A proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per 16 vots a favor de les
Sres. Gener i Lechuga, i dels Srs. Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega,
Garcia, Pujol, Checa, Casado, Arenas Vila, Alsina, Segarra, Figueras, Giol i
Pascual, amb l’abstenció del Sr. Gómez, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar el conveni signat entre l'ajuntament de Sant Celoni,
l'ajuntament de  Gualba i la Junta de Compensació de la urbanització Royal
Park, als efectes de regular la prestació conjunta del servei d'abastament
d'aigua potable a aquesta urbanització.
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Segon.- Notificar aquest acord als interessats en el termini de deu dies
comptats des de l'endemà de la seva adopció.

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

9.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT
PER LA SRA. EULÀLIA CUCURELLA MONTANÉ I DUES PERSONES
MÉS CONTRA L’ACORD DEL PLE MUNICIPAL QUE RESOLGUÉ EL
CONCURS D’IDEES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NOVES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

Recorda el Sr. alcalde que, tal com es va comentar a la comissió informativa,
el Ple va aprovar la convocatòria d’un concurs d’idees per a la redacció del
projecte tècnic de construcció de noves instal·lacions esportives a Sant
Celoni. D’acord amb les bases reguladores del concurs, es van nomenar els
membres del jurat qualificador, entre els quals es va constituir una comissió
tècnica per valorar els tres treballs presentats a concurs. La decisió del jurat
va ser unànime, i el Ple municipal la va ratificar, tot declarant el guanyador
del concurs. L’equip que va quedar en segon lloc ha presentat un recurs de
reposició contra aquesta decisió. S’ha fet un dictamen jurídic que figura a
l’expedient, i que ve a dir que no s’escau la presentació de recurs al tractar-
se d’un concurs en què l’ajuntament va declarar guanyadora la idea que va
semblar millor. És bo que se sàpiga que el nom de les persones participants
en el concurs no es va saber fins després que es decidís la classificació final,
perquè es van presentar sota un lema i la seva identificació estava en un
sobre tancat.

El Sr. Pascual diu que el recurs es fonamenta en què, a l’entendre dels
recurrents, s’ha fet una interpretació equivocada de la seva proposta, que fa
que se’ls puntuï menys. Això és molt difícil de rectificar, i potser tampoc no
pertoca, però li agradaria saber si els components del jurat s’han assabentat
del contingut del recurs.

El Sr. Casado explica que es va fer un concurs per a la redacció del projecte
de construcció de noves instal·lacions esportives (un pavelló poliesportiu,
una piscina coberta i una sala polivalent). El jurat, format per tècnics i per
regidors, va considerar una idea millor que les altres, sense saber qui eren
els seus autors perquè es presentaven sota un lema.
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El Sr. Segarra indica que ell va ser un dels membres del jurat qualificador del
concurs i a la primera sessió, amb la presència d’un tècnic de la Generalitat,
el primer que es va fer va ser llegir les bases reguladores del concurs. Les
tres propostes presentades complien amb tot els requisits exigits a les bases
i amb les prescripcions tècniques que la Generalitat marca per aquest tipus
d’instal·lacions. En aquesta mateixa reunió es va quedar que, donat que no
tots els membres del jurat eren tècnics, que es constituís una comissió per
valorar tècnicament els tres treballs. Aquests treballs es presentaven sota un
lema i la identificació dels concursants estava dins d’un sobre lacrat. A la
segona sessió del jurat, es va votar individualment i es va prendre una
decisió. A partir d’aquest moment es van obrir els sobres i es va llegir el nom
i el currículum dels participants. Com a regidor de l’oposició, el Sr. Segarra
certifica que el procés va ser clar i net.

El Sr. Pascual diu que no dubtava en cap moment de l’honestedat del jurat.

El Sr. alcalde diu que el Ple va acordar la declaració del guanyador del
concurs i que a partir d’ara vindrà la contractació de la redacció del projecte
tècnic. S’ha demanat una subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la
construcció d’equipaments esportius i s’està a l’espera de la seva possible
concessió. A partir d’aquí, si s’escau, es programarà l’execució de les obres
pel 2002 ò pel 2003.

El Sr. Pascual diu que ell troba ben fonamentat el recurs de reposició, però
considera que es tracta d’una qüestió d’interpretació. La resposta és
merament jurídica: s’ha pres una decisió i ara no pertoca tornar a analitzar
les puntuacions.

El Sr. Gómez diu que ell s’abstindrà en la votació, perquè no va fomar part
del jurat del concurs i desconeix com va anar tot.

El Sr. alcalde recorda que l’acord del Ple municipal de declarar el guanyador
del concurs es va prendre per unanimitat.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que des de l'àrea d'Esports ha estat empresa una tasca d'anàlisi i
planificació de l'esport municipal de Sant Celoni que ha seguit, en resum les
següents etapes:

• Estudi i inventari de les instal·lacions esportives amb les que compta el
municipi, amb expressió del seu estat de conservació i adaptació a les
condicions d'ús actuals.
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• Estudi del personal que actualment presta els seus serveis a l'àrea
d'Esports i la seva adequació al servei que s'ofereix al públic.

• Nivell d'ús de les instal·lacions esportives municipals

Atès que arrel d'aquestes dades s’ha elaborat un Pla estratègic de treball de
l'àrea, pels exercicis 2000 a 2003 de foment de l'esport dins el municipi que,
posat en relació amb les instal·lacions esportives actuals, ha donat com a
resultat un càlcul de necessitats de la població de Sant Celoni que cal
atendre.

Atès que la resposta a la demanda potencial de serveis esportius que es
generarà en un futur proper al municipi passa per disposar dels
corresponents equipaments esportius. Aquest nivell d'equipament esportiu
és assolible a través de la remodelació dels equipaments esportius actuals i
la construcció de nous equipaments.

Atès que per part de l'àrea Esports es considera que els equipaments
esportius de nova construcció necessaris al municipi de Sant Celoni són els
següents:

• Un pavelló triple - PAV-3
• Una piscina coberta - PCO- 3
• Una sala polivalent

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni considera que l'equipament a construir
té prou entitat i tindrà un significat emblemàtic dins la població, per la qual
cosa es considerà adequat convocar un concurs d'idees als efectes de què
la corporació municipal pugui triar entre diverses alternatives
arquitectòniques, cosa que, de ben segur, comportarà una millora en la
qualitat de l'equipament en general.

Atès que, a aquests efectes, el Ple de la corporació, per acord de data 14 de
juny de 2000, aprovà les bases reguladores del concurs d’idees per a la
redacció del projecte tècnic de construcció d’uns nous equipaments
esportius consistents en: un pavelló triple, una piscina coberta i una sala
polivalent.

Atès que el corresponent anunci de convocatòria va ser publicat en legal
forma i arrel del qual es van presentar tres propostes d’idea per a la
realització de l’actuació municipal citada, sota els lemes següents:

• Pavpissal
• L’envelat
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• ST. C.

Atès que amb data 20 de desembre de 2000 es va reunir el jurat qualificador
del concurs i va procedir a l’obertura de les propostes presentades, les quals
van ser objecte d’anàlisi acurat i informe per part de la comissió tècnica
nomenada als efectes en el si del jurat.

Atès que la comissió tècnica va emetre el seu informe, que va ser sotmès al
jurat qualificador del concurs, el qual en sessió celebrada el dia 17 de gener
de 2001, a la vista de l’informe citat i d’acord amb els criteris de puntuació
establerts a les bases del concurs va efectuar la següent proposta de
qualificació:

Lema Autors
Guanyador Pavpissal Francisco Fernández López

En segon lloc L’envelat Eulàlia Cucurella Montané
Lluís Parramon Elorza
Emma Tahull Navarro

En tercer lloc St. C Josep Carrero Fernández
(Carrero i Armadas SA)

Atès que el Ple de la corporació, per acord de data 25 de gener de 2001,
resolgué el concurs de conformitat amb la proposta que li va elevar el Jurat
qualificador.

Atès que, notificat l’acord adoptat en legal forma a tots els participants del
concurs, per part de les Sres. Eulàlia Cucurella Montané i Emma Tahull
Navarro i el Sr. Lluís Parramon Elorza, s’interposà recurs de reposició en
data 9 de febrer de 2001.

Vistos aquests antecedents,

Com a qüestió prèvia, cal fixar, en primer lloc, l’especial natura de l’expedient
que ens ocupa. Es tracta d’un concurs d’idees dels regulats a l’article 216 del
Reial Decret Legislatiu 2/2000, pel qual s'aprova la refosa de la Llei de
contractes de les administracions públiques, precepte que es transcriu per a
una major claredat:

“Artículo 216. Concursos de proyectos con intervención de Jurado
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1. Se consideran concursos de proyectos los procedimientos
caracterizados por la intervención de un Jurado compuesto
exclusivamente por personas físicas independientes de los
participantes y que, con o sin asignación de premios, tengan por
objeto, mediante la correspondiente licitación, elaborar planes o
proyectos principalmente en los campos de la ordenación territorial, el
urbanismo, la arquitectura, la ingeniería y el procesamiento de datos.

El Jurado adoptará sus decisiones o dictámenes con total
independencia, sobre la base de proyectos que le sean presentados
de manera anónima y atendiendo únicamente a los criterios indicados
en el anuncio de la celebración del concurso.”

La feina del jurat consisteix en realitzar una valoració comparativa i
independent de les diverses propostes presentades en lliure concurrència en
base a la publicitat que es fa de la convocatòria, totes elles de gran qualitat i
subscrites per bons professionals, i en triar, amb aplicació dels criteris
consignats a les clàusules del concurs, una d’elles com a la més adequada,
aplicació que es raona suficientment a la documentació obrant a l’expedient.

En recolzament d’aquesta argumentació podem citar la sentència del
Tribunal Suprem de 28 de juny de 1984, que citem a continuació:

“Que nada cabe objetar fundadamente a la adjudicación hecha por el
municipio demandado en el acuerdo objeto del presente recurso, ya
que una vez comprobada la concurrencia de cuantas condiciones
objetivamente determinadas en el correspondiente pliego eran
exigibles para merecer la selección como contratista, la ulterior
atribución de dicha calidad a uno de entre los concursantes idónea
podía realizarla la corporación, conforme al artículo 15 del referido
pliego y con apoyo en el también artículo 15  del Reglamento de
contratación de las corporaciones locales aprobado por Decreto de 9
enero 1953, actuando al efecto la facultad discrecional conferida a la
misma por el ordenamiento, es decir, por elección de una de las
varias opciones alternativas igualmente justas que se le ofrecían a su
estimación y según la que a su juicio resultase más ventajosa.”

Les consideracions contingudes a l’escrit dels recurrents versen totes
exclusivament al voltant de la correcció de la valoració efectuada per part del
jurat qualificador del concurs. En cap cas es posa en dubte que el jurat
seguís en la seva actuació, de manera escrupolosa, la legalitat vigent o el
contingut del plec del concurs.
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Aquesta circumstància impossibilita que el recurs que ha estat interposat
pugui prosperar, atès que la funció dels recursos de caràcter administratiu,
d’acord amb allò que disposa l’article 107 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, és la comprovació, a instància de
l’interessat, de què els actes administratius han estat dictats de conformitat
amb el dret i que no concorren en ells les circumstàncies dels articles 62 i 63
de la referida Llei 30/1992. Dita funció implica necessària i exclusivament
una valoració de caràcter jurídic, per tant, resta fora de la competència
d’aquest òrgan qualsevol consideració tècnica que no tingui aquest caràcter.

Entrar a analitzar els arguments que es contenen a l’escrit dels recurrents
implica necessàriament efectuar una nova valoració del concurs per part del
Ple de la corporació, cosa que, com s’ha dit, escapa de les seves facultats
per ser de caràcter tècnic, l’únic òrgan competent per efectuar aquest tipus
de valoracions és, per la seva especialitat, precisament el jurat qualificador.

A aquesta conclusió arriba l’Audiència Nacional en la seva sentència de data
13 de juny de 2000, que a la seva vegada cita la Sentència del Tribunal
Constitucional 39/1983, de 16 de maig, en una matèria que si bé radica en la
selecció del personal al servei de les administracions públiques, el
mecanisme de funcionament és similar al que ens ocupa atès que es tracta
de la relació entre un jurat de qualificació que ha d’aplicar criteris tècnics
seguint un procediment legal i reglamentari i un òrgan que decideix en funció
de la proposta que realitza aquest tribunal o jurat. L’argumentació de la
sentència citada es transcriu a continuació:

“En cuanto al fondo del asunto, procede en primer termino examinar
la doctrina que en este extremo tiene establecido el Tribunal
Constitucional. Así en la sentencia 39/1983, de 16 de mayo, dice que:
"el juicio sobre el puesto que en la relación de elegibles mereció el
recurrente al Consejo Superior de la Armada no es una cuestión de
legalidad sino una cuestión técnica y escapa por tanto al control
jurisdiccional", declarando igualmente, que tal exención de control
jurisdiccional no transgrede derecho fundamental alguno: "La
conclusión a que se llega en este caso concreto no supone,
naturalmente, desconocer el derecho a la tutela judicial efectiva
recogida en el art. 24.1 de la C.E., ni el principio del sometimiento
pleno de la Administración pública a la Ley y al Derecho (art. 103.2) ni
la exigencia del control judicial sobre la legalidad de la actuación
administrativa su sumisión a los fines que la justifican (art. 106.1).
Tampoco supone ignorar los esfuerzos que la jurisprudencia y la
doctrina han realizado y realizan para que tal control judicial sea lo
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más amplio y efectivo posible. Pero no puede olvidarse tampoco que
ese control puede encontrar en algunos casos limites determinados.
Así ocurre en cuestiones que han de resolverse por un juicio fundado
en elementos de carácter exclusivamente técnico, que sólo puede ser
formulado por un órgano especializado de la Administración y que en
sí mismo escapa por su propia naturaleza al control jurídico que
pueden ejercer los órganos jurisdiccionales". Y en similar sentido se
pronuncia en Sentencia 353/93 de, que cita el recurrente, al decir: "en
esta doctrina, el TC, haciendo suya una consolidada doctrina
jurisprudencial aplicada por los Tribunales ordinarios, ha tenido
ocasión de manifestar que, aunque los Tribunales de la jurisdicción
contencioso-administrativa son ciertamente competentes para
enjuiciar la legalidad de la actuación de los órganos juzgadores de las
oposiciones o concursos, en modo alguno pueden sustituir a estos en
lo que sus valoraciones tienen de apreciación técnica, pues de
admitirse esta hipótesis tendrían que constituirse en cada caso en
fiscalizadores de cada Tribunal o Comisión calificadora con
parámetros no jurídicos, sino pertenecientes en cada ocasión a una
técnica diversa, esto es, la concerniente a la materia cuyos
conocimientos se exigiera a los opositores o concursantes, y tal
supuesto es absurdo no solo porque implicaría la omnisciencia de los
órganos judiciales, sino porque éstos están llamados a resolver
problemas jurídicos en términos jurídicos y nada más (AATC 274/83;
681/86). Y añade la misma sentencia "El acto administrativo de
calificación podrá ser objeto de la acción fiscalizadora de los
Tribunales de Justicia. Lo que sucede en tales casos es que la
revisión jurisdiccional en cuanto la valoración del Tribunal calificador
en lo que de apreciación técnica tenga en sí misma escapa al control
jurídico experimenta determinadas modulaciones o limitaciones que
encuentran su fundamento en una "presunción de razonabilidad" o
"de certeza" de la actuación administrativa, apoyada en la
especialización y la imparcialidad de los órganos establecidos para
realizar la calificación".

Entrar a discutir la valoració efectuada per part del tribunal en base als
criteris exposats pels recurrents equivaldria a substituir els criteris de
valoració de l’administració pels propis dels recurrents, cosa que no és
admissible.

En recolzament d’aquesta argumentació és il·lustrativa la sentència del
Tribunal Suprem de 28 de juny de 1984, que citem a continuació:

“Ni quepa tampoco, y en otro orden de ideas, que trate de
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fundamentarse la impugnación de la adjudicación municipal en ligeras
alegaciones, de ningún modo probadas, sobre una hipotética
incompatibilidad o en una peculiar concepción de la discrecionalidad
rayana en la imposición sustitutiva del criterio de la parte sobre el
propio de la Administración.”

D’acord amb tot l’anterior i a la vista dels informes que obren a l’expedient, a
proposta de la Comissió informativa d'Educació, Cultura, Esports, Joventut,
Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per 16 vots a favor de les
Sres. Gener i Lechuga, i dels Srs. Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega,
Garcia, Pujol, Checa, Casado, Arenas Vila, Alsina, Segarra, Figueras, Giol i
Pascual, amb l’abstenció del Sr. Gómez, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Desestimar en tots els seus termes el recurs de reposició interposat
per part de les Sres. Eulàlia Cucurella Montané i Emma Tahull Navarro i el
Sr. Lluís Parramon i Elorza, contra l’acord del Ple de la corporació de data 25
de gener de 2001 que resolgué el concurs d’idees per a la redacció del
projecte tècnic de construcció d’un equipament esportiu composat d’un
pavelló triple, una piscina coberta i una sala polivalent.

Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats per al seu coneixement,
als efectes escaients i amb expressió dels recursos a que tinguin dret.

Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què
pugui signar quanta documentació sigui procedent als efectes de l’efectivitat
dels acords presos.

10.- INFORMACIÓ AL PLE MUNICIPAL DE L’APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L’EXERCICI DE
2000.

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació de la liquidació dels pressupostos de
l'ajuntament de Sant Celoni i de l'Organisme Autònom Rectoria Vella
corresponents a l'exercici de 2000.

Atès que l’Alcaldia, per resolució de data 28 de febrer, va aprovar la liquidació
del pressupost de l'ajuntament, i el Consell de Direcció de l'Organisme
Autònom Rectoria Vella en sessió celebrada el dia 23 de gener va aprovar la
liquidació del pressupost de l’Organisme Autònom Rectoria Vella.

Atès que l'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president i,
conforme estableixen els articles 172.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
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i 90 del Reial Decret 500/1990, de la liquidació aprovada se n’ha de donar
compte al Ple en la primera sessió que celebri.

El regidor d’Economia i Hisenda informa de l’aprovació de la liquidació del
pressupost de l'ajuntament de Sant Celoni i de l’aprovació de la liquidació del
pressupost de l'Organisme Autònom Rectoria Vella corresponents a l'exercici
de 2000.

La corporació es dóna per assabentada d’aquesta informació.

11.- INFORMACIÓ AL PLE MUNICIPAL DE L’APROVACIÓ DELS
COMPTES DE RECAPTACIÓ CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2000.

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del Compte de la Gestió Recaptatòria
realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici de 2000,
corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions per ingrés
directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats
per l’ajuntament de Sant Celoni, i del Compte de la Gestió Recaptatòria de
Multes de Circulació per sancions imposades per l’ajuntament de Sant Celoni.

Atès que els referits comptes han estat rendits per l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, i aprovats per resolucions de l’Alcaldia
de dates 26 de febrer.

El regidor d’Economia i Hisenda informa de l'aprovació del Compte de la
Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant
l’exercici de 2000, corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i
liquidacions per ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs
i preus públics liquidats per l’ajuntament de Sant Celoni, i del Compte de la
Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per
l’ajuntament de Sant Celoni.

La corporació es dóna per assabentada d’aquesta informació.

12.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
1/2001 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2000 PRORROGAT PER
A ENGUANY.

El Sr. alcalde explica que es porta a aprovació la primera modificació de
crèdit del pressupost de l’any 2000 prorrogat per a enguany, i procedeix a
llegir la proposta.
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El Sr. Alsina diu que el grup municipal d’ERC votarà en contra de la proposta
ja que considera que aquesta modificació de crèdit és deguda a que l’equip
de govern no va aprovar el pressupost municipal en el moment en què
estableix la Llei d’hisendes locals. Fins avui, dia 22 de març, no s’aprovarà
definitivament el pressupost i aquesta modificació de crèdit, que és una
desviació prou important perquè representa un 5% del total del pressupost
de l’any, ve donada perquè l’ajuntament de Sant Celoni no ha fet les coses
quan les havia d’haver fet.

El Sr. Pascual explica que no votarà afirmativament a aquesta proposta
perquè, si l’equip de govern vol ser sincer, haurà d’admetre que aquestes
despeses que figuren a la modificació de crèdit no hi són presents en el
pressupost de 2001. Alguna potser està en uns epígrafs molt equívocs, però
no n’hi ha gairebé cap. Fins i tant no es presentin uns pressupostos més
entenedors, diu que el seu vot serà en contra, perquè troba il·lògic aprovar
una cosa que de cap manera figura en l’expedient del pressupost de 2001.

El Sr. Gómez diu que s’adhereix totalment al què s’ha dit, i no fa falta repetir-
ho perquè anava a comentar el mateix.

El Sr. Figueras indica que, en la mateixa línia manifestada per la resta de
grups de l’oposició, considera que la modificació de crèdit ve motivada
perquè l’1 de gener de 2001 no estava aprovat el pressupost d’enguany. Per
tant, s’ha de fer aquesta modificació per poder gastar diners fins que no
s’aprovi el pressupost municipal. Si s’hagués aprovat, no s’hauria de fer la
modificació. Això comportarà que el pressupost del 2001 començarà amb
retard i si a finals d’aquest any, no s’aprova el pressupost de 2002,
significarà que s’haurà de fer una modificació de crèdit del pressupost de
2001 per acabar d’executar el que no s’ha fet per causa del retard en
l’aprovació del pressupost. És per això que el grup municipal de CiU no hi
pot estar d’acord.

El Sr. alcalde diu que aquestes opinions que s’han expressat estan ben
equivocades, malgrat que s’hagi fet una comissió informativa en què es va
comentar el tema i on tothom podia preguntar, malgrat que el Sr. Gómez va
ser regidor d’Hisenda durant més d’un any i malgrat que altres grups
municipals han estat al govern i han participat en l’aprovació dels
pressupostos. Encara que el pressupost municipal estigués aprovat el dia 1
de gener, (cosa que alguns ajuntaments de diferents colors polítics avui
encara no han fet), el que es pretén fer avui és possibilitar que es pugui
disposar d’unes quantitats procedents de la liquidació del pressupost del
2000, de les que no es podia disposar fins que no estigués aprovada
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aquesta liquidació. És clar que no hi són contemplades aquestes inversions
al pressupost de 2001, perquè els 134 milions de la modificació de crèdit es
venen a sumar als 840 milions de pessetes destinats a inversions en el
pressupost d’enguany. No té res a veure que el pressupost estigui aprovat o
no el dia 1 de gener amb el fet que avui es porti a aprovació una modificació
de crèdit que farà possible tot un seguit d’inversions amb diners resultants de
la liquidació del pressupost de l’any 2000, que es va tancar amb un superàvit
de 98 milions de pessetes, el 95% dels quals es dedicaran a inversions.

El Sr. Figueras pregunta si les partides de crèdit extraordinari són partides
que figuraven en el pressupost del 2000 i que no s’han executat a 31 de
desembre del 2000.

El Sr. alcalde contesta que n’hi ha que sí (per exemple, la partida destinada
a la remodelació de la plaça de la Vila), i n’hi ha que no. L’aprovació
d’aquesta modificació de crèdit farà possible executar inversions amb el
romanent de Tresoreria.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit dins el
pressupost prorrogat per a 2001, per un import de 137.815.759 pessetes, amb
càrrec al romanent líquid de tresoreria.

Vistos els informes que obren a l'expedient.

Atès que l’Alcaldia, per resolució de data 28 de febrer, va aprovar la liquidació
del pressupost de l'ajuntament.

Atès que la despesa proposada està prevista al Pla d'Inversions que
s’adjuntarà al pressupost de l’ajuntament per a l’any 2001, amb finançament
mitjançant el romanent líquid de tresoreria.

Atès que la tramitació de l'expedient està ajustada als preceptes legals vigents.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per 10 vots a favor de la Sra. Gener i dels Srs. Castaño,
Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado i Arenas Vila i
amb 7 vots en contra de la Sra. Lechuga i dels Srs. Figueras, Giol, Alsina,
Segarra, Gómez i Pascual, el Ple municipal ACORDA:
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Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 1/2001, al
següent tenor:

Crèdit extraordinari:

01.511.601.54  Remodelació plaça de la Vila       37.000.000,- ptes.
02.511.601.18  Enllumenat públic La Batllòria      5.750.000,- ptes.
01.511.601.92  Urbanització carrer Fogars                  800.000,- ptes.
01.453.632.50  Projecte ermita Sant Erasme   1.500.000,- ptes.
01.511.601.93  Projecte passatge Sant Guillem   1.000.000,- ptes.
01.511.611.05  Carrers, voreres i capa en calent  18.200.000,- ptes.
01.511.601.91  Urbanització carrer Pitarra            620.000,- ptes.
01.511.601.02  Enllumenat carrers                           9.900.000,- ptes.
01.456.622.35  Adequació Sax Sala                         2.000.000,- ptes.
01.511.601.58  Urbanització carrer Ms. Cinto Verdaguer  3.400.000,- ptes.
01.511.601.01  Urbanització Carretera Vella                2.800.000,- ptes.
01.313.622.70  Edifici carrer Santa Fe                       3.200.000,- ptes.
01.121.640.01  Agenda 21 Local                                   2.000.000,- ptes.
01.511.601.00  Direccions obres i legalitzacions     4.000.000,- ptes.
01.451.632.45  Adequació Can Ramis                            5.000.000,- ptes.
01.422.629       Equipaments infantils                               5.000.000,- ptes.
02.422.622.26  Escola Montnegre La Batllòria                  4.200.000,- ptes.
02.433.625       Mobiliari urbà La Batllòria                  1.500.000,- ptes.
02.451.629       Remolc Gegants                                     1.250.000,- ptes.
01.422.632.25  Escola Josep Pallerola                             4.300.000,- ptes.
01.452.622.18  Adquisició patrimoni          1.000.000,- ptes.

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI:                   114.420.000,- ptes.

Suplement de crèdit:

01.511.601.57  Plaça Illes Belles (3ª fase)          2.855.021,- ptes.
01.433.632.35  Enjardinament i remodelació carrers 2.483.729,- ptes.
01.452.622.48  Remodelació equipaments esportiu      5.767.969,- ptes.
02.432.622.30  Obra edifici La Batllòria                         1.839.040,- ptes.
01.313.623       Fotocopiadora Benestar Social               1.300.000,- ptes.
01.222.626       Material informàtic Governació                  580.000,- ptes.
01.313.626       Material informàtic Benestar Social     580.000,- ptes.
01.451.626       Material informàtic Rectoria Vella             1.160.000,- ptes.
01.432.626       Material informàtic Urbanisme          282.000,- ptes.
01.322.626       Material informàtic Promoció Econòmica    282.000,- ptes.
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01.444.626       Material informàtic Medi Ambient              846.000,- ptes.
01.611.626       Material informàtic Serveis Econòmics    1.120.000,- ptes.
01.121.626       Material informàtic Serveis Generals      4.300.000,- ptes.

TOTAL SUPLEMENT DE CREDIT:                              23.395.759,- ptes.

L’import anterior resta finançat de la següent forma:

Partida 870.00 Romanent de tresoreria per a finançar crèdits extraordinaris:
114.420.000,- pessetes.

Partida 870.01 Romanent de tresoreria per a finançar suplements de crèdit:
23.395.759,- pessetes.

Segon.- Aprovar que la part del romanent de tresoreria afectat a despeses
amb finançament finalista, per import de 58.995.759 pessetes, procedent de la
liquidació del pressupost de l’exercici de 2000 resti afectat de la forma següent:

01.511.601.54  Remodelació plaça de la Vila      37.000.000,- ptes.
01.511.601.57  Plaça Illes Belles (3ª fase)                    2.855.021,- ptes.
02.511.601.18  Enllumenat públic La Batllòria                5.750.000,- ptes.
01.433.632.35  Enjardinament i remodelació carrers   2.483.729,- ptes.
01.452.622.48  Remodelació equipaments esportius     5.767.969,- ptes.
02.432.622.30  Obra edifici La Batllòria                           1.839.040,- ptes.
01.511.601.92  Urbanització carrer Fogars           800.000,- ptes.
01.453.632.50  Projecte ermita Sant Erasme               1.500.000,- ptes.
01.511.601.93  Projecte passatge Sant Guillem            1.000.000,- ptes.

La resta del romanent de tresoreria per import de 78.820.000 pessetes
procedeix del romanent de tresoreria lliure resultant de la liquidació del
pressupost de l’exercici de 2000.

Tercer.- Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils
a partir del següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, conforme determinen als articles 158.2 i 150 de la Llei 39/1988 de
28 de desembre. En cas que durant el referit període no es presenti cap
reclamació l'acord inicial es considerarà definitivament aprovat.
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13.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A
L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2001 I
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MATEIX.

Intervé el Sr. Figueras i explica que el grup municipal de CiU ha presentat
una sèrie d’al·legacions al pressupost municipal, algunes de les quals tenen
un caràcter genèric, com el fet que es tracta d’un pressupost continuïsta
perquè, malgrat el gran volum de previsió d’inversió, la major part de la
despesa corrent és igual a la que figurava en el pressupost de l’any 2000.
També es posa de manifest la gran premura amb la que els grups de
l’oposició han hagut de veure els pressupostos, perquè entre la Comissió
informativa i el Ple pràcticament no s’ha disposat de temps per a analitzar-
los.

Apart d’aquestes qüestions més generals, el grup de CiU formula en el seu
escrit una sèrie de propostes sobre diverses qüestions que, en la seva
opinió, poden ser interessants per al poble. El Sr. Figueras fa un resum
d’aquestes propostes:

- En quant a vialitat, entén que s’hauria de fer un pla integral d’ordenació del
trànsit, ateses les previsions de creixement de Sant Celoni i els problemes
que ja existeixen actualment en alguns carrers, com ara l’avinguda de la
Pau. Per altra part, tenint en compte la voluntat manifestada per l’equip de
govern de buscar la sostenibilitat del creixement del municipi, seria bo
començar a pensar en la viabilitat de la implantació d’un servei públic de
transport urbà. També es troba a faltar en el pressupost, tot i que sembla
que s’està estudiant per part de l’equip de govern, alguna partida destinada a
l’estudi i la construcció de noves zones d’aparcament en el municipi. Una
altra de les propostes que es formulen és en relació a les sancions de trànsit:
atès que hi ha bastants ingressos per aquest concepte, seria important
destinar-ne una part a la formació en educació vial als infractors que
acceptessin assistir a les classes a canvi de no pagar la multa.

- En quant a la biblioteca municipal, tenint en compte les demandes
reiterades de molts ciutadans i el nombre elevat d’usuaris potencials,
s’hauria de plantejar la possibilitat d’una ampliació d’horaris per tal de donar
un millor servei.

- Pel que fa al tema de personal, considera que la partida de 1 milió de
pessetes per a formació de personal és absolutament insuficient, perquè
invertir en la formació dels treballadors repercutirà en una millora per al
consistori i per al municipi. També entén el grup municipal de CiU que, tal
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com ja està previst en el pressupost, és molt important cobrir les places
vacants de la Policia Local.

- En quant a Benestar Social, malgrat l’elevada previsió d’inversió que
contempla el pressupost municipal (1.100 milions de pessetes), no s’observa
cap partida destinada a projecte i construcció d’un geriàtric ni de cap centre
de dia.

- Respecte de l’àrea de Joventut, es formula una proposta molt concreta i
senzilla que és la de crear un banc de recursos de tot el material fungible
inventariable de què disposa l’ajuntament, per tal que les associacions i els
particulars tinguessin coneixement de l’existència d’aquest material i es
pogués rendabilitzar la seva utilització. S’observa en el pressupost que
tampoc s’ha previst cap partida per subvenció, projecte, estudi o construcció
d’habitatges per a joves.

- En l’àrea de Promoció Econòmica, atès el protagonisme que vol assumir
Sant Celoni en la seva àrea d’influència, seria bo començar a pensar en fer
estudis de viabilitat per a la creació d’un viver d’empreses o un centre
empresarial amb caràcter de servei a tota la xarxa del Baix Montseny, que
podria posicionar Sant Celoni com un gran nucli vertebrador de nous
emprenedors i de noves tecnologies. En aquesta mateixa àrea de Promoció
Econòmica i seguint les pautes que ja va establir un estudi fet l’any 1996 en
relació amb el comerç, seria bo la creació d’un mercat de productes o
serveis del Baix Montseny els caps de setmana, amb l’objectiu d’atraure la
gent que visita la zona. Tal com ja va dir el grup municipal de CiU en una
moció presentada en un Ple anterior, es proposa la creació de rutes
turístiques de Sant Celoni des dels diversos punts de vista que poden
interessar al visitant (cultural, paisatgístic, històric, comercial...), i engegar
una campanya de promoció del nostre municipi, tot i que el regidor ja va
informar què això s’estava treballant en l’àmbit del Pacte Territorial per al
Desenvolupament i l’Ocupació. De tota manera, seria bo començar a actuar
sense necessitat d’esperar la resolució del que surti d’aquests convenis. Una
altra qüestió senzilla però que podria ser molt favorable és la instal·lació
d’uns mapes de Sant Celoni amb llistes de locals, hotels, centres d’interès,
restaurants, botigues... que pràcticament es podria autofinançar.

- En quant a l’àrea de Comunicació, caldria recuperar el domini Sant
Celoni.org, que actualment està utilitzant l’ajuntament de Sant Celoni per la
seva pàgina web o bé registrar un nou domini del que sigui propietari
l’ajuntament, i avançar en el projecte de fer una administració oberta,
adjudicant el projecte de desenvolupament integral de la pàgina web.
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- Respecte l’àrea d’Esports es proposa fer un estudi sobre les reformes
necessàries que s’haurien de fer a les pistes d’atletisme perquè puguin
acollir competicions d’àmbit espanyol i internacional, per tal de rendabilitzar
al màxim aquesta instal·lació.

- Pel que fa a La Batllòria, hi ha una demanda per part dels seus ciutadans,
que el grup municipal de CiU fa seva, de garantir que el servei de neteja
viària i recollida d’escombraries fos d’idèntica qualitat que a la resta del
municipi, que ja que paguen la mateixa taxa. També es proposa la
construcció d’un pas de vianants en el lloc de la passera del camp de futbol.

- En quant a l’apartat d’estudis i treballs tècnics, el Sr. Figueras diu que ha
demanat (i que ja se li ha contestat), que s’expliquessin les partides 2.27.06
d’estudis i treballs tècnics que ascendeix a 85 milions de pessetes i la
2.27.09 d’altres, amb un import de 168 milions.

- També es demana el desenvolupament del Pla Estratègic de Sant Celoni
per al 2010, que era una previsió contemplada en el pressupost de l’any
2000 i que no està inclosa en el pressupost d’enguany. Així com preveure
una partida per a l’adaptació de l’ajuntament de Sant Celoni a la Llei
15/1999, de protecció de dades personals.

- Per últim, el grup de CiU ha reiterat que es destini una partida
pressupostària per dotar de local als grups polítics municipals, d’acord amb
el que estableix la Llei reguladora de bases del règim local.

El Sr. Figueras indica que aquestes són, en resum, les al·legacions
formulades pel seu grup al pressupost municipal aprovat inicialment.
Demana que es tinguin per fetes, que se’ls doni resposta i que siguin
contemplades per l’equip de govern en la mesura del possible.

Intervé el Sr. Arenas i diu que potser algun dels seus companys de l’equip de
govern voldrà respondre a les propostes que s’han fet i que els impliquen
directament, però, en tot cas, primer farà una explicació global del que els
han semblat les al·legacions presentades per el grup municipal de CiU.

D’entrada, diu el Sr. Arenas, val la pena comentar que, igual que l’any
passat, aquestes al·legacions no tenen raó de ser com a reclamacions a
l’aprovació del pressupost, perquè, com molt bé explica l’informe del Sr.
interventor, cap d’elles es troba compresa dins les determinacions de l’article
151.2 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals.
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De totes formes no cal ser interventor ni conèixer l’esmentada llei per
observar que la documentació presentada pel grup municipal de CiU es pot
catalogar amb més encert com a suggeriments o precs propis d’un últim punt
d’un Ple ordinari. I diu això sense cap menyspreu ni amb to de perdonavides,
pel fet d’acceptar el debat en aquest punt. Ho diu perquè el pressupost
municipal és alguna cosa més que fer la carta als reis a les portes de la
primavera. Hores d’ara, amb gairebé 2 anys de legislatura, el Sr. Figueras ja
hauria de saber que els reis són els pares, que les regals no cauen del cel i
que algú o altre els ha de pagar. En el seu “pressupost alternatiu” no hi ha ni
un tiet solter que pagui el gasto.

Aprofundint una mica en aquestes propostes, a l’entendre de l’equip de
govern demagògiques, s’observa que hi ha una barreja de propostes
inviables, idees lluminoses de sobretaula i projectes de vol de colom, sense
base ni fonaments que fan pensar si vivim aquí o només hi venim a dormir.

També caldria saber que, si Déu vol, l’any vinent s’aprovarà un altre de
pressupost, i l’equip de govern espera seguir millorant la data d’aprovació i
fer-hi entrar noves propostes i noves inversions.

En la introducció de les seves al·legacions, el grup municipal de CiU diu que
l’ajuntament ha de vetllar perquè la qualitat de vida i els actius del conjunt
dels ciutadans de Sant Celoni augmentin en tots els sentits. Evidentment,
amb aquestes premisses sí que hi està totalment d’acord, és més, ha estat
sempre l’objectiu de l’equip de govern afavorir a la totalitat de veïns del
municipi i no tan sols a alguns col·lectius concrets.

No són paraules al vent, conclou el Sr. Arenas, sinó realitats que queden
paleses sortint al carrer. I per sort i pel treball de molta gent anys enrera, ni
un nostàlgic il·luminat ni una estratègia pamfletària, sinó la democràcia, posa
i treu avui en dia els gestors municipals cada quatre anys, i correspon ara al
grup municipal del PSC gestionar i preparar aquest pressupost.

Intervé el Sr. alcalde i diu que, abans d’entrar a tractar cap de les propostes
formulades, cal deixar clar que hi ha tres possibles supòsits que poden fer
que es presenti un recurs contra l’aprovació del pressupost municipal. I les
al·legacions formulades pel grup de CiU no s’ajusten a cap d’aquests
supòsits. Creu que cal ser conseqüents en saber què vol dir aprovar un
pressupost.

Aquests últims dies, explica el Sr. alcalde, persones d’ajuntaments de la
comarca que no són del seu partit, li han mostrat la seva estranyesa en què
es presentessin al·legacions a un pressupost municipal, perquè no es dóna



44

el cas i no s’acostumen a presentar. I si algun grup considera que és l’hora
de formular al·legacions, la manera correcta i adequada de fer-ho és “mullar-
se” presentant un pressupost alternatiu en què es recullin les seves
propostes.

Quan es discuteixen els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, si un
grup polític presenta una esmena demanant, per exemple, que es faci una
rotonda de connexió de l’autopista amb una carretera, la construcció de la
qual val 100 milions de pessetes, en la mateixa esmena es proposa que
aquests 100 milions es treguin d’una partida determinada, perquè els
números del pressupost han de quadrar.

És ben simple: si es pretén més despesa en un capítol del pressupost, els
diners s’han de treure d’un altre capítol, per tal que els números lliguin.
Després del debat que hi ha hagut en el tema de les contribucions especials,
li estranya, diu el Sr. alcalde, que el grup municipal de CiU no hagi demanat
que en tots els carrers que falten per urbanitzar (Carretera Vella, Sant Pere,
Pitarra, Mossèn Jacint Verdaguer o plaça de la Vila) l’ajuntament aporti el
100%, fent la suma del que costen i dient quins serveis s’hauran de deixar
de prestar per part de l’ajuntament perquè el pressupost quadri.

En definitiva, totes les propostes de CiU tenen un cost econòmic que s’ha de
treure d’altres partides, però el seu escrit d’al·legacions no representa cap
pressupost alternatiu quan no hi ha números que es puguin discutir.

A continuació intervé el Sr. Pascual per fer cinc cèntims de les seves
al·legacions, reclamacions, objeccions i propostes al pressupost municipal.
Diu que, arrel del passat Ple municipal en què es va fer l’aprovació inicial del
pressupost, s’ha dedicat a intentar conèixer què volien dir algunes partides i
epígrafs tan abstractes. Donat que és un pressupost tancat i que en cap
moment s’ha donat opció a la participació dels altres grups municipals en la
seva elaboració, el Sr. Pascual ha centrat les seves reclamacions en el
llenguatge poc entenedor que s’utilitza i en les nul·les ganes de l’equip de
govern de fer que sigui un pressupost participatiu. No ha volgut caure, com
va fer l’any passat, en la formulació de propostes, igual que ha fet el grup de
CiU, perquè ja sabia que no se n’acceptaria cap i senzillament s’ha limitat a
llençar 10 propostes de bones pràctiques que s’han fet en altres indrets i
que, al seu entendre, millorarien el funcionament de l’ajuntament.

El Sr. Arenas recorda al Sr. Pascual que l’any passat, amb motiu de
l’aprovació dels pressupostos, es van recollir algunes de les propostes
formulades per CiU com ara, per exemple, el fer publicitat en el tema de les
contractacions de personal.
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El Sr. Figueras diu que les respostes donades pel Sr. alcalde i pel Sr. Arenas
posen de manifest el que ja ha explicat el regidor d’IC-V, és a dir, la manca
de voluntat de fer un pressupost participatiu i d’incorporar les propostes que
s’han formulat des dels altres grups, encara que l’equip de govern té el
legítim dret de fer-ho així.

Si l’equip de govern, format per 10 regidors, ha presentat el pressupost
municipal a finals del mes de febrer, després d’una elaboració que ha durat
mesos, és evident que és té en una alta consideració als grup de l’oposició si
es pretén que des d’un dijous a un dimarts es tingui temps de revisar tot el
pressupost, valorar les partides, formular propostes, buscar ingressos, etc. Li
sap greu haver decebut a l’equip de govern en aquest aspecte.

Respecte del que s’ha dit de “la carta als reis”, indica el Sr. Figueras que
algunes de les propostes formulades pel seu grup es podrien dur a terme
amb els recursos propis i ordinaris del consistori. També es podrien finançar
altres de les propostes, a la vista de l’explicació que s’ha donat per part de
l’equip de govern respecte de les partides 2.27.06 i 2.27.09, ja que sembla
ser que sobren diners, i més quan amb la liquidació del pressupost de 2000
tenim en el capítol VI d’inversions reals un consolidat de 1000 milions a 31
de desembre, i resulta que queden 500 milions no compromesos. En
definitiva, algun diner sí que es podria buscar per fer front a les despeses
que comportarien les propostes que s’han fet. De tota manera, el grup
municipal de CiU segueix mantenint la il·lusió de la canalla, i malgrat que els
reis són els pares, no es perd l’esperança de que, encara que avui es
desestimin, en el futur es pugui dur a terme alguna d’aquestes propostes.

El Sr. alcalde proposa que a continuació i d’una manera esquemàtica, els
regidors de les àrees al·ludides per les propostes de CiU puguin donar les
explicacions que considerin oportunes. Però abans vol aclarir que, quan el
Sr. Figueras ha dit que de la informació que se li ha passat, dedueix que
sobren diners en algunes partides, això és perquè només estan reflectits els
imports compromesos, que són motiu d’un contracte concret, però el sobrant
és per fer front a les despeses que es poden produir durant l’any en aquelles
partides.

Per altra part, el pressupost consolidat en inversions de l’any 2000, del que
abans s’ha fet la liquidació, és de 1.073 milions de pessetes, però s’ha de
tenir en compte que d’aquest pressupost hi ha partides que no depenen de
l’ajuntament, per exemple, obres d’urbanització que es fan pel sistema de
compensació (que l’ajuntament ha de fer constar en la part que li pertoca,
malgrat que potser la Junta de Compensació no realitzi les obres), baixes de
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subvencions, baixes en l’adjudicació d’obres, etc. Descomptant aquestes
partides, s’obté com a dades definitives un pressupost consolidat de 730
milions, dels quals s’han realitzat inversions per més de 560 milions. Això vol
dir que s’ha complert més del 75% del pressupost d’inversions.

Seguint l’ordre en què s’han formulat les al·legacions de CiU, el Sr. alcalde
explica que en el tema de la vialitat s’ha cregut convenient acabar
d’urbanitzar els carrers que falten del nucli urbà de Sant Celoni, abans de fer
un estudi de la vialitat. Quan estiguin finalitzades totes les obres, si es
considera necessari, es farà un pla integral de la vialitat del municipi, que
contemplaria també el tema del transport públic urbà. Però aquest és un
tema que s’ha d’estudiar seriosament perquè, per exemple, el bus que tenen
a Santa Maria de Palautordera representa per a l’ajuntament un dèficit de 11
milions de pessetes anuals.

Respecte de la instal·lació de noves zones d’aparcament, d’aquí a pocs dies
es farà entrega d’un estudi elaborat per una empresa especialitzada, sobre
la possibilitat de construcció de pàrkings soterranis.

En quant al tema de no fer pagar les sancions de trànsit, a canvi d’assistir a
classes d’educació vial, això només es pot fer en casos de faltes lleus, però
no quan la sanció representi la pèrdua del carnet de conduir. En alguns
municipis s’està iniciant aquesta experiència pilot, però s’hauria d’acabar
d’estudiar si jurídicament es pot dur a terme.

Intervé el Sr. Arenas i explica que la biblioteca municipal de Sant Celoni
funciona una hora per sobre dels horaris que estableix la llei per a l’obertura
de biblioteques. Sembla lògic que si alguna persona tingués queixes al
respecte, s’adreçaria al personal responsable, però s’ha de dir que el
personal de la biblioteca ha manifestat no haver rebut queixes dels usuaris
per aquest motiu.

En quant a l’àrea de Promoció Econòmica, el Sr. Arenas reitera el que ja va
comentar en el Ple anterior: que en el pressupost de l’àrea figuren unes
partides totalment obertes, que dependran del que s’acordi en el marc del
Pacte Territorial, del que l’ajuntament de Sant Celoni n’és soci col·laborador,
i el plenari del qual serà qui determinarà les accions a realitzar durant l’any
2001. L’equip de govern també té algunes propostes en la mateixa línia a les
que ha presentat el grup municipal de CiU, però evidentment es posaran a
debat amb tots els agents i municipis que formen part del Pacte Territorial.

A continuació el Sr. Casado indica que des de l’àrea d’Esports s’ha elaborat
un informe per explicar la situació de les pistes d’atletisme i el perquè no és
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possible la seva ampliació. En aquest informe es diu que la gestió de les
pistes d’atletisme la fa directament l’àrea d’Esports, la superfície del solar és
de 35.087 m2, la superfície construïda és de 13.548 m2, els espais esportius
consten d’una pista d’atletisme de 6 carrils de 400 m, un camp de gespa
interior de 80 m x 60 m i una sala de musculació de 32 m2. Els espais
complementaris són 4 vestidors per a grups i 2 vestidors per a àrbitres. A les
pistes s’hi practica l’atletisme, l’esport escolar, l’esport de lleure, el tir amb
arc i també hi van les entitats esportives a preparar la temporada. Les
actuacions que s’han fet per part de l’ajuntament són: al 1995 es va fer el
canvi del paviment sintètic i al 1997 es va fer el canvi de la gàbia de martell.
L’objectiu de les pistes municipals d’atletisme és el de promocionar i
fomentar l’atletisme, l’esport escolar i la formació física de la població en
general.

L’ampliació de les pistes a 8 carrils per tal de possibilitar l’organització de
competicions estatals o internacionals, comportaria ampliar en 7 metres tot el
perímetre exterior de les pistes, el que suposaria necessàriament enderrocar
gran part de les grades i dels vestidors actuals i absorbir una part del camp
de futbol de Can Sans. També caldria ampliar els vestidors, donat que les
dimensions actuals no s’ajustarien a la demanda d’usuaris que es preveu per
a una pista de 8 carrers. Per tot això, la idea no és viable ni aconsellable.

El Sr. Arenas intervé per comentar que la proposta d’ampliar a 8 carrils les
pistes d’atletisme va en contra del Pla d’Equipaments Esportius de la
Generalitat de Catalunya.

Respecte de la formació de personal, el Sr. Capote explica que ja va parlar
amb el Sr. Giol i li va comentar que el milió de pessetes que es destina a
aquesta partida és una quantitat indicativa. La majoria de cursos que
realitzen els treballadors de l’ajuntament són subvencionats, però no així
altres despeses relacionades amb la formació: les dietes, els quilometratges,
o els sous dels treballadors que han de suplir als qui assisteixen als cursos.
Totes aquestes despeses són absorbides pel capítol de personal, i el milió
de pessetes destinat a formació és per aquells altres cursos que no estan
subvencionats. L’any passat van assistir a cursos de formació gairebé 100
persones de l’ajuntament i, segons els càlculs que s’han fet, això va suposar
una despesa d’uns 11 milions de pessetes. S’ha elaborat un llistat de les
persones i dels cursos als que han assistit, que es passarà a tots els grups
municipals.

El Sr. Pujol informa que ha mantingut contacte amb el grup de CiU per aclarir
diversos punts respecte de La Batllòria. De tots els temes, n’han quedat
només dos, que són els que s’han plantejat aquí. En el cas de la neteja
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viària, en aquests moments tenim un contracte de serveis signat per a cinc
anys, que s’ha de respectar. Però s’ha de dir que la recollida selectiva a La
Batllòria es fa setmanalment, el que representa un millor servei del que es
presta a Sant Celoni, on aquesta recollida es fa mensualment. Si es calcula
la repercussió, es comprova que el que es paga a La Batllòria no cobreix el
cost real del servei que s’està prestant.

Respecte del pas de vianants a La Tordera, diu el Sr. Pujol que aquesta és
una zona de competència de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i no sap
fins a quin punt es pot actuar sobre una zona que no és competència de
l’ajuntament. S’ha demanat a aquest organisme que tornés a construir el
pont que l’any 1971 es va emportar la riada, que sempre és més segur que
un pas de vianants.

El Sr. alcalde diu que en les al·legacions de CiU s’afirma que en el
pressupost de l’àrea de Medi Ambient manca una partida específica pel
Consell Municipal de Medi Ambient. Això no és així. Des de fa anys en el
pressupost hi ha una partida concreta dedicada a aquest òrgan de
participació. Enguany hi ha destinades 1.300.000 pessetes pel funcionament
del CMMA i per a l’edició del seu butlletí informatiu (Sant Celoni 21). A més,
hi ha una altra partida de 900.000 pessetes anomenada Promoció de la
sostenibilitat i Agenda 21 Local.

També s’ha demanat per part de CiU que s’iniciï un projecte per tal de dotar
a l’àrea Medi Ambient dels mitjans necessaris per fer un control acurat de
totes les indústries del municipi. Explica el Sr. alcalde que el tema de les
activitats es porta des dels Serveis Tècnics municipals i l’àrea de Medi
Ambient, i en aquests darrers any s’ha procedit a actualitzar pràcticament
totes les llicències d’activitats, requerint mesures de funcionament que sovint
són més estrictes que les que marca la normativa. També des de l’àrea de
Medi Ambient es venen fent seguiments i controls periòdics de les empreses,
i segons s’ha comprovat i segons manifestacions dels propis veïns, gràcies a
aquests controls i a la voluntat de les pròpies indústries, s’ha millorat molt pel
que fa l’emissió de sorolls i d’olors.

Respecte de la construcció d’un geriàtric i d’un centre de dia, diu el Sr.
alcalde per al coneixement de tothom, que actualment a Sant Celoni hi ha 80
places socio-sanitàries repartides entre la residència geriàtrica i l’hospital, i
també hi ha 15 places d’hospital de dia. Pel volum de població de Sant
Celoni, la Generalitat no concertarà més places d’aquest tipus, però el
Patronat de la Fundació Hospital ha aprovat la redacció d’un estudi per a la
construcció d’una residència geriàtrica que agruparia les necessitats socio-
sanitàries i les de benestar social, i que potser seria una residència de
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pagament, si no es concerta. La implicació de l’ajuntament serà d’anar colze
a colze amb l’hospital, per fer possible la creació d’aquesta residència.

El Sr. Arenas fa un incís per dir que els grups de l’oposició no tenien perquè
esperar a què l’equip de govern presentés el pressupost de l’any 2001 per
preparar el seu pressupost alternatiu. Podien haver treballat un temps abans
i no pas deixar-ho per aquests últims quatre dies.

Intervé la Sra. Gener i diu que les al·legacions de CiU respecte les àrees de
Joventut i de Comunicació són temes que no tenen un valor econòmic. Pel
que fa a recuperar la propietat del domini SantCeloni.org, s’ha de dir que ja
és de l’ajuntament, malgrat que en el llistat surti a nom d’en Carles Reberté
perquè va ser aquesta persona qui va demanar el domini en nom de
l’ajuntament i en el primer moment ha sigut l’encarregat del manteniment de
la pàgina web. Ell farà el document que acrediti que va formalitzar la
sol·licitud en nom de l’ajuntament de Sant Celoni. Així mateix, actualment ja
es poden fer tràmits administratius a través de la pàgina web, i cada vegada
hi ha una interacció més gran amb el ciutadà. A la reunió que es va fer sobre
temes de comunicació ja es van explicar els projectes previstos, que
milloraran notablement la xarxa ciutadana en el futur.

Pel que fa a l’àrea de Joventut, continua dient la Sra. Gener, no considera
que calgui fer una base de dades dels materials i recursos disponibles,
perquè els joves ja tenen coneixement del què hi ha al Safareig i a Sax Sala i
quan tenen una necessitat vénen i demanen. Pel que fa als habitatges per a
joves, aquesta és una necessitat que s’ha plantejat arrel de les reunions que
s’han fet per crear la comissió de joves, necessitat que es pretén recollir des
de la regidoria de Joventut, malgrat que per al pressupost d’enguany ja no hi
som a temps.

El Sr. alcalde diu que primer s’haurà de fer un estudi del número d’habitatges
de promoció pública per a joves que caldria crear, perquè els destinataris
han de tenir uns ingressos determinats i complir amb els preceptes legals
que es demanen. També caldrà decidir si aquestes vivendes seran de
lloguer o de compra. La Generalitat, per exemple, fa una promoció de
vivendes de lloguer per a joves amb un caràcter de temporalitat (contractes
de lloguer per 2 ò 3 anys), ja que es considera que amb el pas del temps els
joves s’estabilitzen a nivell laboral i econòmic. De tota manera, a les
vivendes socials que tenim actualment, que són de lloguer, també hi pot
accedir la gent jove si compleix amb els paràmetres que dicta la Generalitat.
En la construcció d’aquests habitatges, l’ajuntament va fer un esforç
econòmic important perquè va cedir el terreny i va assumir el cost de les
obres d’urbanització. És la primera vegada en aquesta etapa democràtica
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que s’han fet vivendes de promoció pública a Sant Celoni i, si se’n tornen a
fer, caldria mirar quantes s’han de destinar a joves, per tal que no hi hagi un
error de càlcul i algunes quedin buides.

Intervé el Sr. Pascual i explica que el diumenge llegia a El Periódico que el
vice-president de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona
plegava del seu càrrec, fart de que l’ajuntament sigués cada vegada més
impermeable a les crítiques. És una reflexió que l’equip de govern d’aquest
ajuntament se la podria aplicar.

El Sr. alcalde diu que, en tot cas, els qui se l’haurien d’aplicar són tots els
grups que estan governant a l’ajuntament de Barcelona: PSC, IC-V i ERC.
Molts ajuntaments intenten crear òrgans de participació, però a vegades és
difícil entrar en una dinàmica participativa i, amb tots els respectes, les
al·legacions presentades pel grup municipal d’IC-V (que són exemples de
diferents experiències i projectes innovadors d’arreu del món), són
impossibles d’introduir en el pressupost municipal.

Respon el Sr. Pascual que de cap de les maneres pretenia que
s’incloguessin aquestes experiències en el pressupost, primer perquè ja
sabia que no es faria, i per altra part perquè és evident que són exemples
per anar analitzant i treballant amb temps. Per exemple, la proposta de
Portoalegre d’obrir les inversions a l’hora de prioritzar-les a les entitats i al
poble en general, és una experiència molt interessant pel fet que tothom hi
pugui dir la seva. En aquest ajuntament, ni els grups de l’oposició tenen dret
a participar en els pressupostos.

Troba molt bé i se n’alegra, diu el Sr. Pascual, que a l’ajuntament de
Barcelona governi també IC-V, però potser els regidors d’aquest grup tenen
un altre tarannà. Al parlar d’aquesta impermeabilització davant les crítiques,
el vice-president de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona es
queixava també de la professionalització de la política, opinió que ell
comparteix i que fa que a la gent del poble li costi més accedir a la política.
Ell, diu el Sr. Pascual, ja porta prop de quatre anys consecutius com a
regidor municipal, defensant des del seu radicalisme una altra manera de fer
política i el seu grup d’IC-V té establert que ben aviat entrarà un nou regidor
que el substituirà.

Voldria fer entendre, continua, perquè votarà que no a l’aprovació definitiva
del pressupost municipal. En la votació per a l’aprovació inicial, es va
abstenir perquè precisava més informació, però ara té clar que el seu vot
serà negatiu. L’any passat ja va denunciar que es tractava d’un pressupost
merament incrementalista, criteri que, com és lògic, l’equip de govern no
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compartia. Una altra possible opció de plantejar els pressupostos, segons els
fulls informatius de la Diputació, és el pressupost base zero, on es justifica
anualment la dualitat d’aspectes que incideixen en el pressupost. Però
aquest no és de bon tros el pressupost que es porta any rera any a
aprovació a l’ajuntament de Sant Celoni. Si analitzem el pressupost que
presenta l’equip de govern, que es basa en comptabilitzar les despeses per
àrees, es pot veure que per totes les àrees hi ha les mateixes partides, i que
no difereixen unes àrees de les altres. És un pressupost abstracte i enlloc hi
queden reflectits els objectius concrets d’una àrea determinada i l’empremta
que cada regidor vol donar a la seva àrea. Si no fos perquè hi ha un títol a
l’encapçalament, no se sabria quina àrea hi ha al darrera de les partides.
Però quan ha anat a parlar amb regidors de diverses àrees, diu el Sr.
Pascual, li han ensenyat uns altres pressupostos on es reflecteixen realment
els projectes previstos i com es vol fer funcionar l’àrea. Es pregunta perquè
es porten a aprovació uns conceptes i uns epígrafs diferents, i voldria saber
l’opinió del secretari municipal en el sentit de que a l’expedient hi ha uns
pressupostos abstractes i després l’equip de govern disposa d’uns altres
pressupostos que no figuren a l’expedient.

El Sr. alcalde diu que el pressupost està presentat en la forma legal que s’ha
de fer. La resta deuen ser documents interns de treball.

El Sr. secretari explica que els pressupostos municipals han de complir amb
unes estructures que venen marcades per la normativa legal.

Intervé de nou el Sr. Pascual i diu que lamentablement, com ja va dir el
regidor d’Hisenda en la presentació del pressupost feta en el darrer Ple
municipal, la funció del pressupost que es porta a aprovació és la d’estar ben
situat en el barem estadístic que elabora la Diputació de Barcelona sobre les
administracions municipals i els seus serveis econòmics, és a dir, que
estiguem en la mitja i que tot quadri, malgrat que de claredat ben poca.
També s’insisteix per part de l’equip de govern en què s’ha fet una bona
gestió perquè hi ha milions de superàvit. Però, acceptant que el superàvit
prové d’uns majors ingressos, resulta que l’equip de govern ha fet una gestió
pitjor aquest últim any perquè hi ha tingut 100 milions menys de superàvit
que l’any anterior.

Entrar en una dinàmica d’interpretació i de manipulació de números no ajuda
a fer entenedor el pressupost per a ningú, i això és el que s’aconsegueix tal i
com es presenta el pressupost. Per això, el grup municipal d’IC-V ha volgut
incloure tot un exemple de bones pràctiques que, com era d’esperar, l’equip
de govern se les ha tret de sobre amb quatre ratlles, encara que dubta que
tots els regidors de l’equip de govern se les hagin llegit. Creu que són uns
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exemples de plantejaments progressistes, que ajudarien a millorar la qualitat
de vida dels veïns de Sant Celoni. Segueix pensant el Sr. Pascual que
s’hauria de modificar la manera de presentar els pressupostos, fent-los més
entenedors, com ja en altres temps havia fet el grup municipal socialista en
el govern.

El Sr. Arenas explica que el pressupost municipal té unes obligacions
concretes amb Sant Celoni i unes línies marcades, que venen d’any rera any
i que potser fan que el pressupost d’enguany s’assembli al de l’any passat.
Respecte del pressupost zero que s’esmenta en un full de la Diputació, ell
personalment té l’experiència d’haver assistit a unes jornades en què es va
tractar aquest tema i els ponents van manifestar que es pot aplicar aquesta
forma de fer el pressupost en segons quins projectes, però que és molt difícil
poder-hi treballar i menys d’un any per l’altre.

Diu el Sr. Arenas que sempre que ha parlat dels pressuposts municipals amb
el Sr. Pascual durant els quatre anys que porta a l’ajuntament, ha intentat ser
el més obert, explícit i il·lusionant possible, però per sorpresa seva quan ha
sigut l’hora del Ple tot el que li havia explicat quedava de banda. Això fa que
avui no es pugui creure gaire les paraules del Sr. Pascual i que les
al·legacions del grup municipal d’IC-V el deixin una mica fred.

Continua dient el Sr. Arenas que, respecte del tema de la participació de què
sempre parla el Sr. Pascual, un ajuntament com aquest governat per un
equip d’esquerres i progressista, és una situació ideal perquè una persona
amb ganes de treballar i fer coses pel seu poble, pugui desenvolupar
polítiques municipals de participació i aprofundir en la democràcia local, que
ben segur encara està mancada d’eines que la facin més rica i oberta. Però
aquesta no és la línia seguida pel Sr. Pascual. I avui ens presenta projectes
de mig món, dels que segurament només en té referències via xarxa
telemàtica, projectes de tota mena i colors, tot i que només n’hi ha un de
caire participatiu. Potser amb això vol dir que arreu es fan moltes coses i que
Sant Celoni no té projectes similars. Però des de l’equip de govern es
considera que al nostre municipi se’n fan moltes de coses engrescadores i
il·lusionants, amb eficàcia i amb eficiència, i amb tota la gent que hi vol
participar i sense la gent que s’autoexclou, i si es volen veure hi són i si s’hi
vol treballar encara més. Si el Sr. Pascual ho vol, un altre dia en poden
parlar.

El Sr. Pascual respon que el problema de l’equip de govern és que només es
mira el melic i que, quan es fan propostes des d’altres grups amb la intenció
d’aportar coses positives, sempre està a la defensiva. No entén aquesta
actitud en un govern d’esquerres.
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El Sr. alcalde considera positiu que l’oposició plantegi propostes i
alternatives que a vegades poden ser recollides per part de l’equip de
govern. Però, com deia el Sr. Arenas, sobta l’actitud del Sr. Pascual i es fa
difícil d’entendre, especialment per ser d’un grup d’esquerres que en altres
temps ha participat en el govern municipal i al que s’ha brindat l’opció de
col·laborar en l’actual mandat. Encara que el grup municipal socialista tingui
majoria absoluta, ha intentat mantenir una línia oberta a la participació i seria
una satisfacció que altres grups col·laboressin i participessin en el govern
municipal. Mai ningú podrà dir que l’equip de govern no hagi intentar brindar
una mà, ser obert, buscar punts d’acord i camins d’entesa, especialment
amb grups progressistes, amb els que podria fer coses conjuntament
treballant per Sant Celoni des del govern municipal.

El Sr. Gómez diu que, després d’aquesta gran reflexió, recomana al Sr.
Pascual que vagi davant del Sr. alcalde, s’agenolli i li demani perdó per
haver-lo ofès, perquè ha fet un discurs per humiliar que ni els capellans ho
fan tan bé.

El Sr. alcalde indica que les seves paraules no pretenien humiliar a ningú, ni
ser cap atac personal, encara que cada persona s’ho agafa com vol. Es
tracta de tenir una actitud oberta i d’intentar buscar la col·laboració de
companys d’altres grups amb els qui de ben segur, si es vol, es pot arribar a
acords. Hi ha aspectes del pressupost que ningú ha dit i que, per tant, s’ha
d’interpretar que es comparteixen, però és bo que tenir les antenes a punt i
ser capaços d’incorporar coses noves que es plantegin.

Intervé finalment el Sr. Capote per fer una reflexió amigable. Diu que, a
vegades, el més fàcil és mantenir una actitud populista i dir el que la gent vol
escoltar. És el que ha passat amb el tema de les contribucions especials, en
el qual alguns regidors li han manifestat fora del Ple que troben correcte
imposar el 50% als veïns, però en canvi aquí a la sala han dit el contrari.
Està segur el Sr. Capote que altres discursos s’haguessin fet, si avui no hi
haguessin hagut veïns entre el públic present a la sala. Aquest populisme es
repeteix sempre que han vingut veïns al Ple. Ell demanaria als regidors, sinó
una actitud de valentia, almenys que siguin justos i coherents i no caiguin en
fer un discurs fàcil.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que en data 13 de febrer de 2001 el Ple de la corporació procedí a
l'aprovació inicial dels pressupostos de l'ajuntament de Sant Celoni i de
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l’Organisme Autònom de la Rectoria Vella per a l'exercici de 2001, així com
la resta de la documentació complementària.

Atès que l’acord d'aprovació inicial s'exposà al públic per un termini de
quinze dies hàbils, prèvia inserció d'edictes al Butlletí Oficial de la Província
número 47, de data 23 de febrer de 2001 i el tauler d'anuncis de la
corporació, finalitzant en data 13 de març de 2001 el termini d'exposició
pública.

Atès que en data 12 de març de 2001 el Sr. Jaume Figueras Coll, en
representació del grup municipal de Convergència i Unió, ha presentat escrit
d’al·legacions a l’aprovació inicial del pressupost.

Atès que en data 13 de març de 2001, el Sr. Josep Maria Pascual Arenas,
en representació del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya – Els Verds,
també presentà escrit d’al·legacions a l’aprovació inicial del pressupost.

Atesos els informes emesos per la Secretaria i la Intervenció municipals, es
procedeix a respondre a les al·legacions presentades:

I - CONTESTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ.

Primer.- A la introducció.

El grup municipal de CiU manifesta a la introducció de les seves al·legacions
la necessitat de que l’ajuntament de Sant Celoni vetlli per l’increment dels
actius, tangibles i intangibles de la comunitat de ciutadans, perquè la qualitat
de vida de la població augmenti en tots els sentits. L’equip de govern
municipal es mostra totalment conforme a aquesta observació atès que a
través de la seva política general, que té el seu reflex al pressupost
municipal de cada any, es persegueix aquest objectiu.

No només es persegueix sinó que també, en la mesura del possible,
s’assoleixen aquests objectius i és palès que al municipi de Sant Celoni
s’han incrementat en els darrers anys els equipaments, els serveis, la
urbanització de carrers i places, les noves zones residencials..., millorant-se
constantment la qualitat de vida dels ciutadans de Sant Celoni.

Aquesta millora no és en absolut aliena a l’esforç financer que realitza el
municipi a través de la seva política tributària i pressupostaria seguint, com
és lògic, les directrius polítiques de l’equip de govern.
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L’avaluació contrastable d’aquests fets no és altra que l’única possible
legítimament, la renovació de la confiança que els ciutadans, a través de les
urnes, dipositen en l’equip de govern que ha presentat els pressupostos.

Al punt segon de la introducció l’al·legant considera que el pressupost no es
pot elaborar seguint any rera any el pressupost d’anys anteriors sense seguir
una estratègia clara.

Podem assegurar, des de l’equip de govern, que els pressupostos no
s’elaboren, ni en aquest exercici ni en cap d’altre, seguint els pressupostos
de cap any anterior, malgrat que a l’hora d’elaborar un pressupost no es pot
mai perdre de vista les obligacions que el municipi té contretes.

L’elaboració d’un pressupost ha de seguir unes pautes determinades legal i
reglamentàriament, i en aquest sentit l’ajuntament de Sant Celoni no es pot
sostreure a les obligacions que l’imposa la llei.

D’acord amb la normativa legal l’ajuntament té llibertat per a consignar les
despeses que consideri necessàries segons les polítiques que es vulguin
portar a terme per part de l’equip de govern. No obstant això, s’han de
respectar les despeses contretes amb caràcter plurianual, així com també
les despeses de personal i totes les que l’ajuntament hagi de fer front per
l’existència d’un lligam jurídic prèviament establert.

Només la part de recursos que resta lliure d’aquests compromisos, i hom sap
que generalment aquests són quantitativament importants, resta a la lliure
disposició de l’equip de govern, i són els que garanteixen els serveis, el
manteniment i les inversions necessaris per a Sant Celoni.

Aquest equip de govern, i es pot veure a poc que s’analitzi el pressupost, a
l’hora de decidir el destí d’aquests recursos no ha estat en cap moment
vinculat a inèrcies ni vicis procedents d’exercicis anteriors. Més aviat la
política de despesa municipal és atrevida i valent en quan a inversions
necessàries a Sant Celoni, que generaran un molt important valor afegit al
conjunt de la població.

No s’ha de oblidar tampoc que la responsabilitat de governar la ostenta en
aquest moment l’actual equip de govern, cosa que atribueix en la persona
del seu president la competència per a la formació dels pressupostos.

Aquestes competències s’exerceixen, i s’han exercit, de conformitat amb el
programa electoral del nostre grup municipal socialista, que ostenta el
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govern municipal i, per tant amb les seves prioritats, que no han de coincidir
necessàriament amb les contingudes als programes electorals d’altres grups
municipals. Tot sens perjudici de considerar i acceptar, si és el cas, els
suggeriments que la resta de grups municipals o qualsevol ciutadà pugui
formular en exercici dels seus legítims drets.

Al punt tercer de la introducció es realitzen observacions de caràcter més
aviat operatiu, com és la informació de què han disposat els grups
municipals en relació amb el pressupost municipal i la manera que la
informació ha estat elaborada.

Hem de considerar que la documentació que composa els pressupostos
municipals conté exactament tota la informació que legalment és preceptiva,
amb la consignació de totes les partides necessàries per a fer front als
compromisos adquirits i als que en l’exercici de 2001 es preveu adquirir, per
la qual cosa res s’ha d’objectar a la validesa de la documentació elaborada.

Qüestió diferent és la relativa a la manera de elaborar la documentació que
es lliura als grups municipals als efectes de la seva informació.

Des d’aquest punt de vista cal afirmar que els grups disposen en tot moment
de tota la documentació relativa a la matèria, la qual és a la seva disposició a
la Intervenció municipal, així com també de les explicacions que des de la
Intervenció o la regidoria d’Hisenda es donen a tot el qui les demana.

La informació que reben els grups és la més complida i, en tot cas, si
precisen de documentació elaborada d’una determinada manera no és en el
moment de l’aprovació del pressupost que ha de ser al·legada, basta amb
demanar-la a l’àrea corresponent.

Segon.- Consideració prèvia a la resta d’al·legacions.

Sense entrar en l’anàlisi pormenoritzat de cada una de les qüestions que es
planteja per part del grup municipal de CiU, hem de fer una consideració
prèvia basada en l’observació de què als punts 2 a 13 es realitzen una sèrie
de propostes que conjuntament comporten necessàriament un gran
increment de la despesa a consignar als pressupostos, que, per altra banda,
no es quantifica en cap moment.

Correlativament a aquestes propostes no es contempla cap previsió per al
seu finançament, és a dir, es proposa un gran increment de la despesa però
no es diu com ha de ser finançada.
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L’acceptació de les propostes efectuades pel grup municipal de CiU, ha de
portar necessàriament a una de les tres conseqüències següents:

• Increment dels ingressos que es preveu recaptar. Si som
responsables sabem que aquests són limitats; les ordenances fiscals
ja van ser aprovades i no és possible, principalment respecte dels
impostos, la seva revisió a l’alça amb efectes en l’exercici de 2001.

La possibilitat de comptar amb majors ingressos als previstos no pot
ser acceptada atès que, si som una mica seriosos, no podem comptar
amb ells.

• Disminució de les despeses a través de la supressió d’altres partides
que no es considerin necessàries. Aquesta possibilitat és més
plausible malgrat que a les al·legacions el grup municipal de CiU no
indica quines han de ser suprimides. L’equip de govern considera que
totes elles són necessàries i amb una elevada rendibilitat social.

• Increment del dèficit. Aquesta solució, ja es veu per si mateixa, no és
possible atès que col·lisiona frontalment amb la Llei 39/1988
reguladora de les hisendes locals, que prohibeix expressament la
possibilitat d’aprovar els pressupostos municipals amb dèficit inicial.

De conformitat amb l’anterior es considera molt difícil apreciar i poder valorar
les propostes efectuades pel grup municipal de CiU. Si el que es volia era
presentar un pressupost alternatiu, ingressos i despeses han d’estar
equilibrats.

II.- CONTESTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP
MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA – ELS VERDS.

Primer.-  A la primera de les al·legacions

A la primera de les al·legacions formulades pel representant del grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds es plantegen qüestions
relatives a la manera en què està disposada la informació que composa els
pressupostos generals de l’ajuntament de Sant Celoni per a l’exercici de
2001. Es demana que, de cara a una millor comprensió per part dels
ciutadans, es disposi la informació de manera que sigui més entenedora i
transparent.
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L’elaboració d’un pressupost ha de seguir unes pautes determinades legal i
reglamentàriament, i en aquest sentit l’ajuntament de Sant Celoni no es pot
sostreure a les obligacions que l’imposa la llei.

Els preceptes bàsics per a l’elaboració del pressupost es contenen a
diversos preceptes del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals i al Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel que es desenvolupa el capítol primer del títol VI de la referida Llei
39/1988, de 28 de desembre. Aquests preceptes són imperatius i d’obligat
compliment, i l’elaboració d’un pressupost que no respectés l’estructura
pressupostària dissenyada per ells patiria vici de nul·litat.

Per tant, no es pot des de l’ajuntament de Sant Celoni modificar la disposició
de la informació del pressupost a la seva conveniència, estructura que, si ha
de ser rigorosa, també patiria de complexitat atès que la gestió econòmica
d’un ajuntament com el de Sant Celoni és, per natura, complexa.

A part de que els pressupostos són públics, la persona que vulgui conèixer la
gestió econòmica municipal, no té més que adreçar-se a la Casa consistorial
on li serà lliurada tota la informació que necessiti i li serà explicada per part
del regidor d’Hisenda i dels tècnics municipals que tenen al seu càrrec les
responsabilitats econòmiques.

Segon.- A la segona al·legació.

Essencialment la segona de les al·legacions versa sobre la necessitat d’una
major implicació i participació dels ciutadans i resta de forces polítiques en
l’elaboració dels pressupostos municipals.

La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en
combinació amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local determina un procediment en el que es donen totes les garanties
legals i possibilitats de participació que són imprescindibles dins d’una
democràcia representativa com la que gaudim.

Els grups polítics municipals poden participar en l’elaboració dels
pressupostos des del seu inici a través de la formulació dels suggeriments i
iniciatives que considerin oportuns ja abans de la fase de la seva redacció a
través de l’exercici dels drets que els reconeix la normativa de règim local,
així com també dins el període d’exposició pública, que no té altra finalitat
que garantir la participació de tots els ciutadans en la formació del
pressupost.
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Està clar que la participació dels ciutadans, partint dels mínims legals, es pot
incrementar fins a nivells realment alts, cosa que no es descarta per part de
l’equip de govern. Els pressupostos de l’exercici de 2001 s’han redactat
seguint el programa municipal de l’equip de govern, recollint i copsant el
parer d’entitats i associacions col·lectives, en els contactes habituals de
l’Alcaldia i dels regidors de les diferents àrees de l’ajuntament

No és procedent ara retrotraure la elaboració i formació dels pressupostos a
l’estat originari i intentar, de manera improvisada, una fórmula participativa
com la que es proposa atès que, per la seva complexitat, estaria abocada al
fracàs.

Als efectes d’assolir que la qualitat de vida de la població del municipi
augmenti en tots els sentits, objectiu d’aquest equip de govern, és necessari
aprovar el pressupost de l’exercici de 2001 amb el manteniment i l’increment
d’equipaments i serveis, per a fer front a les necessitats dels celonins i
celonines.

Tercer.- A la tercera al·legació.

El representant del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya – Els Verds
proposa, als efectes de fomentar la participació ciutadana en l’elaboració
dels pressupostos, una sèrie de fórmules participatives que es porten a
terme, de manera experimental, en alguns indrets del món.

L’equip de govern considera necessari incrementar al màxim la participació
dels ciutadans dins de la gestió dels interessos públics, als efectes de
l’elaboració del pressupost, i així ho ve fomentant a través de l’àrea de
Participació ciutadana, del Fòrum de cultura, del Consell municipal de medi
ambient, del contacte amb les associacions de veïns, etc. Malgrat això, però,
l’única de les iniciatives possibles de les proposades és la primera, titulada
“Pressupost participatiu en Porto Alegre”. La resta d’elles té poc a veure amb
l’elaboració i aprovació d’un pressupost municipal, a no ser que es plantegi
la introducció d’una dotació pressupostària per a la seva implementació.

Es considera per part de l’equip de govern que aquestes iniciatives, que són
avantguardistes i molt experimentals, poden ser aplicades al municipi de
Sant Celoni però no es creu que sigui la millor via per a la seva proposta i
posada en marxa, la de la seva introducció dins el pressupost a través de
l’esmena en el termini d’exposició pública de la seva aprovació inicial.

Aquestes iniciatives han de ser plantejades de manera meditada i, sobretot,
amb la participació dels ciutadans que hauran d’implicar-s’hi, perquè seria un
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contrasentit que es fomentés la participació dels ciutadans en els afers
públics a través de la imposició sense tenir en compte la seva opinió.

Als efectes de l’operativitat del pressupost de 2001, ja s’han plantejat els
motius pels quals no es considera possible la seva implantació precipitada.

D'acord amb l'anterior, a proposta de la Comissió informativa d’Hisenda,
Promoció Econòmica i Recursos Humans, per 10 vots a favor de la Sra.
Gener i dels Srs. Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol,
Checa, Casado i Arenas Vila i amb 7 vots en contra de la Sra. Lechuga i dels
Srs. Figueras, Giol, Alsina, Segarra, Gómez i Pascual, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Desestimar en tots els seus termes les al·legacions formulades pels
representants dels grups municipals de Convergència i Unió i d’Iniciativa per
Catalunya – Els Verds, tot en base a les argumentacions exposades
anteriorment.

Segon.- Aprovar definitivament els pressupostos municipals per a l’exercici
de 2001 de l'ajuntament de Sant Celoni i el seu Organisme Autònom,
juntament amb tota la documentació que preceptivament els composen.

Tercer.- Aprovar definitivament la plantilla de personal de l'ajuntament de
Sant Celoni i el seu Organisme Autònom, corresponent a l'exercici de 2001
conforme a l'aprovada inicialment.

Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província, en la forma legalment
preceptiva, el pressupost municipal de  l'ajuntament de Sant Celoni i el seu
Organisme Autònom per a l'exercici de 2001, així com la plantilla orgànica de
personal i la relació de llocs de treball, amb expressió dels recursos que es
poden interposar contra la seva aprovació definitiva.

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

Sisè.- Habilitar el Sr. alcalde, o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat dels acords
presos.
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14.- DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DEL NOMENAMENT DE LA
SRA. ADELA GENER SÁNCHEZ COM A 4A TINENT D’ALCALDE I COM
A MEMBRE DE LA COMISSIÓ DE GOVERN.

Vist l’expedient instruït per a nomenar tinent d’alcalde i membre de la
Comissió de govern a la regidora Adela Gener Sánchez.

L’Alcaldia informa de la resolució dictada en data 19 de febrer de 2001, que
en la seva part dispositiva diu així:

<< Primer.- Nomenar la Sra. Adela Gener Sánchez com a membre de
la Comissió de govern de l’Ajuntament de Sant Celoni.

Segon.- Nomenar com a quarta tinent d’alcalde la Sra. Adela Gener
Sánchez, atesa la seva condició de membre de la Comissió de
govern.

Tercer.- Notificar personalment aquesta resolució a la interessada als
efectes de l’acceptació dels nous càrrecs i la seva pressa de
possessió, i procedir a publicar el corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del
dia següent a la data d’aquesta resolució.

Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple municipal en la
primera sessió que es realitzi. >>

La corporació es dóna per assabentada d’aquesta informació.

15.- DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE LA DELEGACIÓ DE LES
COMPETÈNCIES RELATIVES A L’ÀREA D’EDUCACIÓ AL SR. RAÜL
CASADO JIMÉNEZ.

Vist l’expedient instruït per a procedir a delegar les atribucions relatives a
l’àrea d’Educació al regidor Raül Casado Jiménez.

L’Alcaldia informa de la resolució dictada en data 19 de febrer de 2001, que
en la seva part dispositiva diu així:

<< Primer.- Delegar l’exercici de les atribucions relatives a l’àrea
d’Educació al regidor Raül Casado Jiménez, sense facultat de
resoldre mitjançant actes administratius.
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Segon.- Notificar personalment aquesta resolució a l’interessat als
efectes de l’acceptació de les delegacions conferides i la seva pressa
de possessió, i procedir a publicar el corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del
dia següent a la data d’aquesta resolució.

Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple municipal en la
primera sessió que es realitzi. >>

La corporació es dóna per assabentada d’aquesta informació.

16.- DESIGNACIÓ, SI ESCAU, DEL SR. RAÜL CASADO JIMÉNEZ COM A
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI AL CONSELL
ESCOLAR MUNICIPAL, AL CONSELL ESCOLAR DE L’IES BAIX
MONTSENY, AL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA PALLEROLA I A
LA FUNDACIÓ ALFONS MONCANUT.

Vist l’expedient instruït pel nomenament del regidor d’Educació com a
representant de diversos òrgans col·legiats.

Atès que el Ple de l’ajuntament de Sant Celoni en sessió del dia 22 de juliol
de 1999 va prendre, entre altres, l’acord de nomenar representants de la
corporació a diversos òrgans col·legiats.

Atès que el passat 26 de gener de 2001, la Sra. Pilar Martí Coll, que exercia
de regidora d’Educació i de Sanitat i Consum, va presentar la dimissió com a
regidora de l’ajuntament, renúncia que va ser acceptada pel Ple municipal en
sessió del dia 13 de febrer de 2001.

Atès que per resolució de data 19 de febrer de 2001 l’Alcaldia ha delegat
l’exercici de les funcions relatives a l’àrea d’Educació al regidor Sr. Raül
Casado Jiménez.

Atès que la Sra. Pilar Martí Coll era representant de la corporació al Consell
Escolar Municipal, al Consell Escolar de l’IES Baix Montseny i a la Fundació
Privada Alfons Moncanut.

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.- Nomenar al regidor Sr. Raül Casado Jiménez representant
d’aquesta Corporació als òrgans col·legiats següents: Consell Escolar
Municipal, Consell Escolar de l’IES Baix Montseny, Consell Escolar de
l’escola Pallerola i Fundació Alfons Moncanut.

Segon.- Informar d’aquest acord als òrgans col·legiats implicats.

17.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA
CAMPANYA TITULADA:  “UN PAÍS, UNA BANDERA”.

El Sr. Figueras explica que aquesta moció ja va ser presentada pel grup
municipal de CiU en el darrer Ple ordinari. Essencialment la moció proposa
que en el balcó de l’ajuntament s’instal·li únicament la bandera catalana, així
com l’adhesió a la campanya “Un país, una bandera” i adreçar-se al govern
de la Generalitat i al govern de l’Estat, per posar de manifest una sèrie de
qüestions que consten en el text de la moció.

El Sr. Arenas diu que a la Comissió informativa ja es va informar que el grup
municipal socialista no estava d’acord amb la totalitat del text de la moció i
presentaria una moció alternativa. Atès que el Sr. Ruiz (fins ara representant
de CiU a la comissió) ja no és regidor municipal, no va ser possible
consensuar un únic text.

El Sr. Arenas procedeix a llegir el text de la moció alternativa presentada pel
seu grup municipal. En acabar de llegir-la, diu que considera que la
Constitució Espanyola pot ser modificable, però en principi és la llei que
tenim, feta per un estament superior i els ajuntament no han de saltar-se els
seus preceptes. Potser el dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya,
es pot fer l’excepció. Pel que fa als altres punts que es proposen, el seu
contingut és coherent amb alguna de les iniciatives que ja es van prendre
temps enrera en el tema de les seleccions esportives catalanes.

El Sr. alcalde indica que, en efecte, el Ple municipal ja va aprovar en el seu
moment l’adhesió de l’ajuntament de Sant Celoni al reconeixement de les
seleccions esportives catalanes, es van recollir signatures i la Plataforma
Pro-Seleccions Esportives Catalanes ens va trametre un diploma que així ho
reconeix. Com ha dit el portaveu del grup municipal socialista, el text de la
moció alternativa recull a grans trets el pensament majoritari del grup. Fins i
tot el preàmbul de la moció que presenta el grup de CiU li sembla una mica
fort quan es diu que la Constitució és una llei injusta i s’indueix a la
desobediència civil, i més si tenim en compte que al principi d’aquesta sessió
dos nous regidors han fet un jurament o promesa d’acatament constitucional.
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Per canviar les lleis existeixen uns canals reglamentaris. El Sr. alcalde
pregunta a la resta de grups municipals si es volen adherir al contingut de la
moció alternativa.

El Sr. Gómez diu que s’abstindrà en la votació perquè en el tema de les
banderes no vol ni entrar ni sortir, ja que la Constitució ho deixa ben clar. I
en quant a les seleccions esportives catalanes, tampoc.

El Sr. Alsina diu que si els companys de CiU no retiren la seva moció, hi
votarà afirmativament. I votarà en contra de la proposta del grup municipal
del PSC. Creu que no cal posar-se a discutir ni allargar més el tema,
únicament demana al partit de CiU que sigui més coherent a l’hora d’aplicar i
portar a la pràctica el contingut de la moció en els propis edificis de la
Generalitat, abans de demanar-ho als ajuntaments.

El Sr. Pascual diu que aquest tema li crema i que està molest amb CiU per
haver donat suport al Pla Hidrològic Nacional i perquè, a vegades, temes
com aquest de les banderes no pretenen sinó despistar als ciutadans. No vol
dir, però, que el grup municipal de CiU ho hagi fet amb aquesta intenció. Si
ens estimem el país, hem de ser coherents i no n’hi ha prou amb defensar
els símbols però a la pràctica recolzar actuacions que perjudiquen a
Catalunya. D’aquesta manera, diu, no hi vol participar, i per això s’abstindrà
en les votacions.

El Sr. alcalde explica que la campanya “Un país, una bandera” ve a demanar
als ajuntaments que el dia 11 de setembre s’instal·li únicament la bandera
catalana al balcó consistorial, i a Sant Celoni ja tenim costum de fer-ho així
en els darrers anys.

El Sr. Figueras indica que les dues mocions són contradictòries: o es vota
una o es vota l’altra. El grup municipal de CiU manté la seva moció i demana
que es procedeixi a votar.

Després d’aquestes intervencions es posa a votació el contingut de la moció
presentada pel grup municipal de CiU i la moció alternativa presentada pel
grup municipal del PSC, que textualment diuen així:

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU REFERIDA A LES
BANDERES DEL BALCÓ DE LA CASA CONSISTORIAL I PER A
L’ADHESIÓ A LA CAMPANYA TITULADA:  “UN PAÍS, UNA BANDERA”.

Atès que les nacions tenen el dret d’utilitzar els seus símbols lliurement.
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Atès que si les lleis no s’ajusten a les accions d’un poble, no és el poble qui
ha de canviar sinó que cal canviar la llei. Les lleis estan fetes per servir els
homes i no els homes per servir la llei.

Martin Luter King deia: “una llei és injusta quan és imposada sobre una
minoria i no obliga a la majoria”.

Atès que l’article 4 de la Constitució Espanyola és una llei injusta perquè ens
impedeix als catalans utilitzar lliurement la nostra bandera, mentre que els
espanyols tenen plena llibertat d’utilitzar la seva bandera.

Atès que per front a una llei injusta és legítim fer ús de la desobediència civil
i els representants del poble han de tenir el coratge d’anar endavant.

Atès que el fet de posar solament la bandera de Catalunya al balcó de
l’ajuntament és una afirmació de la nostra catalanitat i en cas contrari és
abonar un projecte expansiu de la nació castellana, altrament dita Espanya.

A proposta del grup municipal de CiU, per 5 vots favorables a la moció de la
Sra. Lechuga i dels Srs. Figueras, Giol, Alsina i Segarra, amb 9 vots
contraris a la moció de la Sra. Gener i dels Srs. Castaño, Arenas Serra,
Capote, Vega, Garcia, Checa, Casado i Arenas Vila, i amb 3 abstencions
dels Srs. Pujol, Gómez i Pascual, el Ple municipal DESESTIMA ELS
SEGÜENTS ACORDS:

Primer.- Que en el balcó de l’ajuntament de la nostra vila, es posi únicament
la bandera catalana.

Segon.-  Adherir-se a la campanya “Un país, una bandera” promoguda per
més de 150 ajuntaments de Catalunya, 13 dels quals són del Vallès Oriental,
a la pàgina web: WWW.estil.net/pais/index.html, donar suport al manifest i
aprovar els tres punts de la campanya:

1. Dirigir-se a tots els grups polítics dels Parlament de Catalunya, per instar-
los a adoptar les actuacions o disposicions que estimin més adients, a fi
de crear el marc ideal per tal que les federacions esportives catalanes
puguin disposar del suport i facilitats necessàries a fi que les seleccions
esportives actuïn i competeixin en tots els àmbits internacionals en
representació de l’esport català, i en el seu dia, pugui arribar-se al
reconeixement per part del CIO del Comitè Olímpic de Catalunya.

 



66

2. Dirigir-se al Govern de la Generalitat de Catalunya a fi que faci totes les
gestions oportunes a tots els nivells, estatal i internacional, per facilitar
aquesta projecció de l’esport català, i que alhora suposarà una projecció
internacional de Catalunya, així com que pugui facilitar els fons necessaris
per tirar endavant aquest projecte, i doni tot el suport tècnic que calgui a fi
que pugui esdevenir la consolidació de la vinculació internacional de les
federacions esportives catalanes.

 
3. Dirigir-se al Govern de l’Estat i al Consejo Superior de Deportes,

sol·licitant que doni les màximes facilitats per tal que es compleixi la
voluntat del Parlament de Catalunya, que les seleccions esportives
catalanes puguin actuar sense dificultats en els diferents àmbits
internacionals, que en un futur sigui factible un reconeixement del Comitè
Olímpic Català, com a mostra de bona voluntat per una millor i més gran
participació i projecció exterior de les nacionalitats de l’Estat espanyol.   

ALTERNATIVA A LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE
CiU REFERIDA A LES BANDERES DEL BALCÓ DE LA CASA
CONSISTORIAL I A L’ADHESIÓ A LA CAMPANYA TITULADA:  “UN PAÍS,
UNA BANDERA”.

Com estat democràtic, ens hem dotat d’una constitució i, al nostre país, de
l’Estatut de Catalunya aprovat per la majoria dels ciutadans i ciutadanes.
Aquestes lleis són modificables quan els representants escollits pel poble i/o
la iniciativa ciutadana, així ho plantegin.

Atès que ens hem dotat de símbols (banderes que representen a Espanya i
Catalunya i, en el nostre cas, també de la bandera municipal de Sant
Celoni).

Per això, a proposta del grup municipal del PSC-PMC, per 9 vots favorables
a la moció de la Sra. Gener i dels Srs. Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega,
Garcia, Checa, Casado i Arenas Vila, amb 5 vots contraris a la moció de la
Sra. Lechuga i dels Srs. Figueras, Giol, Alsina i Segarra, i amb 3 abstencions
dels Srs. Pujol, Gómez i Pascual, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Que en el balcó de l’ajuntament hi siguin les banderes de Sant
Celoni, Catalunya, Espanya i Europa.

Segon.- Que en la Festa Nacional de Catalunya –11 de setembre- hi hagi al
balcó de l’ajuntament només la bandera de Catalunya.



67

Tercer.- Reiterar el nostre suport perquè les federacions catalanes puguin
competir en tots els àmbits com a seleccions esportives catalanes i es pugui
arribar al reconeixement per part del COI.

Quart.- Dirigir-nos al Govern de la Generalitat de Catalunya a fi que faci
totes les gestions oportunes a tots els nivells, estatal i internacional, per a
facilitar aquesta projecció de l’esport català i que, alhora, suposarà una
projecció internacional de Catalunya, així com que pugui facilitar els fons
necessaris per a tirar endavant aquest projecte, i doni tot el suport tècnic que
calgui a fi que pugui esdevenir la consolidació de la vinculació internacional
de les federacions esportives catalanes.

Cinquè.- Dirigir-nos al Govern de l’Estat i al Consejo Superior de Deportes,
sol·licitant que donin les màximes facilitats per tal que es compleixi la
voluntat del Parlament de Catalunya, que les seleccions esportives catalanes
puguin actuar sense dificultats en els diferents àmbits internacionals, i que
en un futur sigui factible un reconeixement del Comitè Olímpic Català, com a
mostra de bona voluntat per a una millor i més gran participació i projecció
exterior de les nacionalitats de l’Estat espanyol.

18.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL
“MANIFEST PEL DIÀLEG, LA PAU I LA LLIBERTAT”.

El Sr. Alsina procedeix a llegir el text del “Manifest pel diàleg, la pau i la
llibertat” al qual es proposa l’adhesió, i explica que aquest és un document
signat per un munt de gent i aprovat pel Ple de molts ajuntaments de
Catalunya.

Intervé el Sr. Arenas i diu que en el si del seu grup municipal no tothom està
d’acord amb la globalitat del manifest, i creuen que com a partits es poden
adherir molt més fàcilment al “Manifest per la llibertat i contra el terrorisme”
aprovat per unanimitat al Parlament de Catalunya. És per això que el grup
municipal socialista presenta una moció alternativa, el text de la qual
procedeix a llegir.

Llegida la moció, el Sr. Alsina creu que no és com en el cas d’abans que una
moció contradeia l’altra, sinó que es poden aprovar conjuntament. El grup
d’ERC estaria d’acord amb la moció que presenta el grup socialista, però
continua mantenint i defensant la seva pròpia moció.
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El Sr. Arenas entén que, tot i que les dues mocions són semblants, potser
algun dels regidors no està d’acord en algun dels punts. Per tant, que
cadascú faci el que cregui convenient.

El Sr. alcalde diu que, a grans trets, la moció d’ERC no li sembla malament,
però discrepa del punt que parla de demanar una mediació internacional en
el conflicte, perquè li sembla que un estat democràtic ja disposa de tots els
mitjans per resoldre una situació com aquesta i que seria un punt a favor de
ETA si això s’aprovés així.

El Sr. Segarra diu que cadascú voti en consciència.

El Sr. Pascual diu que lamenta que no sigui possible consensuar un text únic
de la moció. Ell votarà favorablement a totes dues.

Després d’aquestes intervencions es posa a votació el contingut de la moció
presentada pel grup municipal d’ERC i la moció alternativa presentada pel
grup municipal del PSC, que textualment diuen així:

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER A L’ADHESIÓ
AL “MANIFEST PEL DIÀLEG, LA PAU I LA LLIBERTAT.”

En els últims mesos la societat catalana ha hagut de manifestar-se en
repulsa pels assassinats dels regidors del PP, José Luis Ruiz Casado i
Francisco Cano Consuegra, del militant socialista Ernest Lluch Martín, i el
policia local de Barcelona Juan Miguel Gerbilla Valladolid, atemptats
comesos per l’organització terrorista ETA.

Les multitudinàries manifestacions que han tingut lloc a Catalunya no s’han
limitat a blasmar la violència etarra sinó que han enviat un mandat clar per al
diàleg. Aquest mandat ha provocat, en el si de la societat catalana, un estat
d’opinió generalitzat que exigeix als responsables polítics buscar fórmules
viables i sinceres, destinades a resoldre el conflicte i a aïllar els violents.

En consonància amb aquest estat d’opinió, un nombrós grup de personalitats
de diversos àmbits de la societat catalana ha impulsat el “Manifest pel diàleg,
la pau i la llibertat.” El manifest, que ha estat àmpliament publicitat a nivell de
premsa, està rebent centenars d’adhesions de persones, entitats i
institucions de tot el país.

És per això que, a proposta del grup municipal d’ERC, per 10 vots favorables
a la moció de la Sres. Gener i Lechuga i dels Srs. Alsina, Segarra, Pujol,
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Arenas Vila, Figueras, Giol, Gómez i Pascual, amb 5 vots contraris a la
moció dels Srs. Capote, Casado, Checa, Garcia i Vega i amb 2 abstencions
dels Srs. Castaño i Arenas Serra, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Adherir-se al “Manifest pel diàleg, la pau i la llibertat”.

Segon.- Trametre copia d’aquest acord al president del Parlament de
Catalunya, als diferents grups parlamentaris i a les associacions
municipalistes de Catalunya.

Tercer.- Publicar en el butlletí municipal “La Casa de la Vila” la presa
d’aquest acord.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PMC PER A
L’ADHESIÓ AL “MANIFEST PER LA LLIBERTAT I CONTRA EL
TERRORISME.”

En els últims mesos, la societat catalana ha hagut de manifestar-se en
repulsa pels assassinats dels regidors del PP, José Luis Ruíz Casado i
Francisco Cano Consuegra, del militant socialista Ernest Lluch Martín, el
policia local de Barcelona Juan Miguel Gerbilla Valladolid i el mosso
d’esquadra Santos Santamaria, atemptats comesos per l’organització
terrorista ETA.

Les multitudinàries manifestacions que han tingut lloc a Catalunya no s’han
limitat a blasmar la violència etarra sinó que han enviat un mandat clar per al
diàleg. Aquest  mandat ha provocat, en el si de la societat catalana, un estat
d’opinió generalitzat que exigeix als responsables polítics buscar noves
fórmules viables i sinceres, destinades a resoldre el conflicte i a aïllar els
violents.

Per això, a proposta del grup municipal del PSC-PMC, per unanimitat, el Ple
municipal ACORDA:

Únic.- L’adhesió al text aprovat per unanimitat al Parlament de Catalunya
que diu:

1.- Reiterar les deu Declaracions institucionals unànimes fetes en el Ple de la
Cambra de rebuig al terrorisme i, per tant, refermar el seu compromís amb la
democràcia, la pau i la llibertat.
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2.- Refermar aquest compromís davant la violència terrorista i el seu
menyspreu intolerable per la vida, que és el més fonamental dels drets
humans. Tot objectiu polític pot propugnar-se legítimament en democràcia,
però la seva defensa no pot justificar mai l’ús o l’acceptació de la violència.

3.- Seguir treballant per eradicar la violència terrorista amb tots els
instruments que l’Estat de dret posa en mans del poder democràtic.

4.- Instar la col·laboració entre totes les institucions i potenciar la relació
entre els governs per aconseguir la fi definitiva i irreversible de la violència
terrorista en totes les seves manifestacions.

5.- Reclamar el diàleg i la unitat de totes les forces polítiques democràtiques,
com a expressió del compromís amb el dret de viure en llibertat, de
condemna inequívoca als que maten, i com a única esperança per obtenir la
pau.

6.- Manifestar el seu reconeixement a tots els acords, esforços i iniciatives
polítiques i socials fetes arreu de l’estat per aconseguir aquests objectius,
sense perjudici de la valoració que cada un d’ells pugui fer-se. La fi de la
violència ha de ser i és un esforç conjunt de tots els demòcrates.

A continuació el Sr. alcalde pregunta si algun grup vol presentar al Ple
municipal alguna moció amb caràcter d’urgència. El Sr. Alsina, en nom del
grup municipal d’ERC, presenta la següent moció:

MOCIÓ DE SUPORT A LA PLATAFORMA PER A LA DEFENSA DE
L’EBRE I PER A L’ADHESIÓ AL SEU MANIFEST.

El Sr. Alsina llegeix el text de la moció i, un cop llegida, el Sr. Giol vol fer
constar que a la moció es diu que no hi ha estudis mediambientals sobre el
cabdal necessari per mantenir un equilibri ecològic del riu, la possible
salinització del delta, etc., quan en realitat sí existeixen aquests estudis i per
això CiU recolza el Pla Hidrològic Nacional.

Després d’aquestes intervencions i, per unanimitat de tots els assistents,
s’acorda aprovar la urgència de la moció.

Seguidament es procedeix a votar el seu contingut que, textualment diu així:
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Darrerament s’ha fet públic el contingut del Pla Hidrològic Nacional (PHN)
elaborat pel Govern del Partit Popular en el qual s’hi explicita la voluntat de
fer un gran transvasament d’aigua del riu Ebre en considerar la seva conca
excedentària. Atenent a aquesta consideració el PP proposa el
transvasament de 1.050 hm3 anuals, una xifra que condemna a les Terres
de l’Ebre a un futur incert i insostenible.

A més a més, aquestes mesures es proposen sense que hi hagi un estudi
que reculli quines són les necessitats hídriques de les Terres de l’Ebre pel
que fa a l’ús agrícola, a l’ús urbà, a la navegabilitat del riu Ebre i del canal
Carles III, al manteniment d’un cabal ecològic suficient per mantenir el
sistema fluvial i deltaic i la importància ecològica del delta de l’Ebre sobretot
pel que fa a la flora i a la fauna i a l’afectació d’aquestes per la recessió del
cabal d’aigua; a les necessitats industrials actuals i futures, a l’aportació de
sediments per tal de no afectar el sector pesquer; a les necessitats dels
actuals regadius i dels que estan en projecte, etc.

Tenint en compte tot això i atenent a les manifestacions dels diferents grups
polítics de les Terres de l’Ebre que s’han fet públiques recentment adduint a
la necessitat de potenciar les mobilitzacions en contra d’aquest gran
transvasament i de suport a aquelles entitats i/o associacions que tinguin
com a objectiu prioritari la defensa de les necessitats hídriques del nostre
territori,

A proposta del grup municipal d’ERC, per 12 vots favorables a la moció de la
Sra. Gener i dels Srs. Alsina, Segarra, Castaño, Arenas Serra, Capote,
Vega, Pujol, Casado, Checa, Arenas Vila i Pascual, amb 3 vots contraris a la
moció dels Srs. Figueras, Giol i Gómez i amb 2 abstencions de la Sra.
Lechuga i del Sr. Garcia, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Que l’ajuntament de Sant Celoni manifesti el seu suport a la
Plataforma per a la Defensa de l’Ebre, adherint-se al seu manifest, del qual
s’adjunta còpia.

Segon.- Que l’ajuntament de Sant Celoni insti al Govern de la Generalitat a
defensar el patrimoni natural del delta davant l’execució de grans detraccions
d’aigua del riu fora de la conca de l’Ebre.

Tercer.- Traslladar el present acord als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al
President del Parlament de Catalunya, al President del Congrés dels
Diputats i a les distintes entitats municipalistes de Catalunya, així com a la
Plataforma per a la Defensa de les Terres de l’Ebre.
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19.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DE LA
CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.

L'Alcaldia proposa que es doni compte al Ple municipal de la següent
correspondència rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la
corporació se’n dóna per assabentada:

 Una nota de la Presidenta de l’Associació d’Arxivers de Catalunya
comunicant que s’ha donat d’alta en aquesta associació a l’Arxiu
Municipal de Sant Celoni, amb el número de soci institucional I-861.

 Una carta del president de la Federació de Municipis de Catalunya
recomanant als ajuntaments que, (malgrat les declaracions del Secretari
d’Estat per a l’Estrangeria), no s’alteri l’empadronament de persones
estrangeres, encara que no acreditin el permís de residència, perquè
denegar aquest empadronament seria una actuació contrària a la Llei de
bases del règim local.

 Escrits de la Presidenta del Senat, del Gabinet del President de la
Generalitat de Catalunya, dels portaveus del Grupo Parlamentario
Socialista i del Grupo Parlamentario Popular en el Congrés dels Diputats,
del Ministeri de la Presidència i de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, comunicant haver rebut la moció aprovada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Celoni en sol·licitud de compensació per la
bonificació fiscal de l’IBI de les autopistes.

 Un escrit del secretari general de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques informant haver rebut la notificació de la moció aprovada pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni sobre la gratuïtat dels llibres de text i
material escolar.

 Una carta de l’Ajuntament de Viladecavalls agraint les mostres de condol
i solidaritat per l’assassinat del regidor d’aquesta corporació Sr. Francisco
Cano Consuegra, manifestades des de l’ajuntament de Sant Celoni.

 Un escrit del Sr. Xavier Casares, Director General d’Ocupació del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, comunicant que
s’acomiada de la seva responsabilitat a l’administració pública catalana
per passar a incorporar-se al sector de l’empresa privada.
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 Un escrit del Ministerio de Medio Ambiente i del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía agraint la participació de
l’ajuntament de Sant Celoni en el projecte europeu “La ciutat, sense el
meu cotxe” i adjuntant l’informe definitiu de resultats corresponents a
l’any 2000.

 Una carta de la Secretaria del Ministeri de la Presidència informant haver
rebut la notificació de la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Celoni, instant a la utilització de les diverses llengües oficials a l’Estat
espanyol en l’emissió dels segells postals.

 Una carta del Sr. Josep Antoni Duran i Lleida comunicant que deixa el
càrrec de conseller de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya i agraint la col·laboració rebuda durant el
període en què ha ocupat aquesta responsabilitat de govern.

 Un comunicat del Servicio Filatélico de Correos y Telégrafos informant,
(en resposta a la moció aprovada pel Ple municipal d’adhesió a la
campanya “Segells plurals”), que s’ha considerat que les expressions
“Correos” i “España” han de figurar en castellà, però altres inscripcions
referides al motiu del segell es poden fer en una altra llengua oficial.

 Un escrit del Sr. Jordi Serra Villalbí, fins ara director de l’Agència de
Promoció Turística de la Diputació de Barcelona, informant que deixa
aquest càrrec per a iniciar un nou repte professional i agraint la
col·laboració rebuda en aquesta etapa que conclou.

 Un escrit de la Sra. Núria de Gispert i Català informant del seu
nomenament com a Consellera de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat de Catalunya i manifestant la seva voluntat de mantenir i
incrementar totes les vies de relació i col·laboració amb els ajuntaments.

20.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
ADOPTADES EN ELS MESOS DE DESEMBRE DE 2000 I GENER I
FEBRER DE 2001.

L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions dictades
durant els mesos de desembre de 2000 i gener i febrer de 2001, i la
Corporació se’n dóna per assabentada:

RELACIÓ DE RESOLUCIONS DEL MES DE DESEMBRE DE 2000
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DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
01 Concessió llicència d’obres de Fecsa Enher
01 Aprovant despesa de l’Escola d’Adults
01 Atorgant permís d’abocament a Laboratorios Cosméticos Feltor SA
01 Desestimant reconsideració de Laboratorios Cosméticos Feltor SA
01 Concessió llicència a Verilec SA  per instal·lació establiment
01 Alta padró d’habitants
01 Aprovant despesa assegurança automòbil
01 Baixa padró d’habitants
01 Imposant sanció al bar Eladio per sobrepassar els decibels permesos
01 Denegant sol·licitud supermercat Maxor
01 Aprovant despesa sistema control de presència
01 Autoritzant a la productora New Elements enregistrar imatges de l’església
01 Aixecant suspensió de les obres de Pirotecnia Recreativa SA
01 Concessió llicència d’obres a Telefònica
03 Concessió drets funeraris a Juan Sánchez Romero
03 Concessió reserva d’aparcament Residencial San Martí SL
04 Concessió llicència d’obres Gas Natural GS-390
04 Concessió llicència d’obres Gas Natural GS/391
04 Concessió llicència d’obres Gas Natural GS/392
04 Concessió llicència d’obres Gas Natural GS/393
04 Concessió llicència d’obres Gas Natural GS/394
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Aprovant despesa bústia biblioteca municipal
04 Fixar dia i hora enderroc obra il·legal
04 Contractació auxiliar administratiu
04 Inclusió per omissió al padró d’habitants
04 Inclusió per omissió al padró d’habitants
04 Aprovant despesa programes del fulletó festes de Nadal i Reis
04 Arxivant expedient sancionador Albert Forcada Monràs
04 Arxivant expedient sancionador Catalina Mallans Serra
04 Arxivant expedient sancionador David Servando Ramil
04 Arxivant expedient sancionador Josep Pera Maltes
04 Arxivant expedient sancionador Jaume Turon Camps
04 Arxivant expedient sancionador Ramon Flores Egea
05 Concessió Hotel Sant Celoni llicència d’activitats classificades
05 Concessió llicència d’activitats classificades a Tània Tinadonis
05 Concessió llicència d’entrada de vehicles M. Rosa Prat Masferrer
05 Concessió llicència d’obres a Vicente Gómez Murillo
05 Alta padró d’habitants
05 Concessió bestreta a Joaquim Colominas Coll
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
11 Estimant al·legacions Derivados Forestales SA
11 Concessió llicència d’activitats classificades a Contratas GE SA
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11 Concessió llicència d’obres a Maria Luisa Muñoz Lorenzo
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Contractació auxiliar administrativa
11 Manifestant problema de diferents veïns
11 Aprovant concessió subvenció import sobre construccions
11 Aprovant transferència de crèdits
12 Aprovant contracte compra venda de deute públic
12 Prendre coneixement gestió econòmica entrades de la Festa Major
12 Concessió llicència d’obres Gas Natural 395
12 Concessió llicència d’obres Gas Natural 396
12 Concessió llicència d’obres Claudina Planas Blanché
12 Concessió llicència d’obres Claudina Planas Blanché
12 Concessió llicència d’obres Domingo Rivas de Haro
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Concessió bestreta a José Miguel Grimas
12 Concessió bestreta a Rafael Coto Barrios
12 Baixa padró d’habitants
12 Aprovant despesa contractació dels treballs obres d’urbanització
12 Aprovant el Reglament regulador del registre d’entitats i associacions
12 Admetre subrogació dels drets de l’empresa Envirotec
12 Aprovant factura de l’empresa Gestió d’enginyeria
12 Aprovant expedient contractació control animals de companya
13 Concessió llicència d’obres a Gas Natural GN-397
13 Concessió llicència d’obres a Gas Natural GN-398
13 Baixa padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants per omissió
13 Alta padró d’habitants per omissió
13 Requerir a Formsace SL
13 Aprovant despeses pel Casal de Nadal 2000
13 Aprovant despeses actes Festa Major de La Batllòria
13 Aprovant despesa del camp municipal d’esports i piscina
14 Prendre coneixement de la taxa de serveis a la biblioteca municipal
14 Declarant autorització activitats d’estudi de tatuatges
14 Aprovant preu públic actes Festa Major d’Hivern
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Baixa padró d’habitants
14 Baixa padró d’habitants
14 Aprovant despesa demolició d’una llosa de formigó
14 Aprovant relació crèdits incobrables
14 Aprovant factura de Construccions Catalunya SL
14 Nomenant membres del jurat del concurs d’idees
14 Aprovant pressupost de Festes de Nadal i Reis
14 Aprovant subvencions Coral Briançó
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15 Prendre coneixement gestió econòmica Àrea d’esports
15 Arxivar expedient de Mobles Valls SCP
15 Concessió llicència municipal a Derivados Forestales 866/98
15 Concessió llicència municipal a Derivados Forestales 804/97
15 Prendre coneixement gestió econòmica de l’Àrea d’esports
15 Concessió llicència d’obres a Jaume Munell Perales
15 Concessió llicència d’obres a Ramon Fleixes Balasch
15 Concessió llicència d’obres a Salvi Brutau Parera
15 Arxivar expedient de la discoteca Attack
15 Baixa padró d’habitants
15 Aprovant despesa al Col·legi d’Enginyers Tècnics
15 Aprovant despesa vehicle tot terreny (4x4)
15 Declarant crèdits incobrables
15 Aprovant subvenció Agrupació Escolta Gels de Sant Celoni
18 Concessió llicència d’activitats classificades Qualiprom Vallès
18 Concessió llicència d’obres a Purificació Recio Díaz
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants per omissió
18 Delegar la competència sancionadora a Sr. Josep Capote Martín
18 Concessió cens de la població a Saba Aparcaments
18 Aprovant factura treballs projecte de la plaça de la Vila
18 Atorgar subvenció a la Fundació Acció Baix Montseny
18 Aprovant despesa liquidació del Registre de la Propietat
19 Concessió llicència d’obres a Esteve Monrabà Vidal
19 Alta padró d’habitants
19 Concessió bestreta a Esther Prat Ibern
19 Aprovant factura Quibac SA
19 Aprovant certificació obres claveguera del parc Rectoria Vella
19 Atorgant subvenció Fundació Esclerosi Múltiple
19 Concessió subvenció a “La Garriga societat civil”
19 Concessió subvenció a l’Associació d’Immigrants Baix Montseny
19 Concessió subvenció a la Fundació Pau i Solidaritat
20 Arxivant expedient de Manufacturas de Hules SA
20 Arxivant expedient Manufacturas de Hules , SA
20 Concessió llicència d’ocupació a Carles Pijoan Cassi
20 Atorgant  permís d’abocament a Cei Sant Celoni SL
20 Concessió llicència d’ocupació a José Manuel Quinta Alarcón
20 Concessió llicència d’ocupació  a Rolling Robles Dedamanos
20 Denegant llicència d’entrada de vehicles a Elisa Molins
20 Denegant  llicència d’entrada de vehicles a Juan Maresma
20 Concessió llicència d’entrada de vehicles a Juana Pérez Torrecillas
20 Concessió llicència d’entrada de vehicles a Francisca Villegas
20 Concessió llicència d’entrada de vehicles a Francesc Lozano García
20 Concessió llicència d’entrada de vehicles a Dolores Corral Fuentes
20 Restauració de la pedrera Font d’En Pedro
20 Concessió llicència d’activitats a Cei Sant Celoni SL
20 Concessió llicència d’obres a Francisco Moya Santander
20 Concessió llicència d’obres a Joan Mora Codony
20 Concessió llicència d’obres a Joan Sibina Masvidal
20 Alta padró d’habitants
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20 Alta padró d’habitants
20 Nomenar caporal al Sr. Carlos Maestro Santana
20 Contractació dos peons per instal·lacions esportives
20 Contractació un peó per control instal·lacions esportives
20 Aprovant despeses
20 Aprovant factura de Construcciones Alcalraz Sant Celoni
20 Aprovant factura de gas-oil per l’escola Montnegre de La Batllòria
20 Concessió gratificacions al personal funcionari
20 Atorgant gratificació a Lluís Garcia Gonzalo
20 Aprovant despesa “La Jornada del Sam Sèrie documents núm.2”
20 Aprovant projectes
20 Concessió complements de productivitat nòmina
21 Acceptar renúncia Dulce Nombre de Maria Fernández Fuenmayor
21 Aprovant despesa enllumenat a la Plaça de les Illes Belles
21 Aprovant despesa material Plaça de les Illes Belles
22 Concessió llicència d’ocupació a Celonesa Constructora
22 Modificar  mesura correctora a Resinas Sintéticas SA
22 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN/399
22 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN7400
22 Concessió llicència d’obres a Celonesa Constructora SL
22 Requeriment al Sr. Carles Muelas
22 Acceptant  renúncia per part del Sr. Joan Muntal
22 Aprovant factures Festa Major d’Hivern de La Batllòria
22 Imposant sanció Ana Larrinaga Garcia
22 Arxivar expedient sancionador
22 Imposant sanció a Sr. Ernest Bertran
22 Arxivant expedient sancionador
22 Estimar recurs presentat pel Sr. Ivan González Hermoso
22 Arxivant expedient sancionador Ivan González Hermoso
22 Arxivant expedient sancionador
22 Imposant sanció a Jordi Marín Bosch
22 Arxivant expedient contra Sr. Jaume Sarreta Torras
22 Imposant sanció a Manuel Rodríguez Lora
22 Arxivant expedient contra Miguel Sesma Quintana
22 Arxivant expedient sancionador contra Montserrat Tarridas Auladell
22 Estimar al·legacions presentades per Sergi Pons Santomàs
22 Atorgant subvenció participació treball de Nadal
22 Atorgant subvencions a Organitzacions no Governamentals
22 Aprovant despesa exposició “Fauna Amenaçada”
22 Declarant aprovada una Ordenança municipal
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Baixa padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants inclusió per omissió
29 Prendre coneixement gestió econòmica entrades Festa Major La Batllòria
29 Alta padró d’habitants
29 Baixa padró d’habitants
29 Baixa padró d’habitants
29 Donat de baixa autorització de venda
29 Aprovant certificació 2ª obres rehabilitació de l’edifici Unió Batllorienca
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29 Aprovant certificació 3ª obres rehabilitació de l’edifici Unió Batllorienca
29 Contractació auxiliar administrativa
29 Contractació orientadora laboral
29 Contractació agent de desenvolupament local
29 Contractació dues persones per servei de gimnàstica
29 Contractació auxiliar administrativa
29 Aprovant despeses depuradora
29 Contractació dos peons
29 Aprovant factura Jaevam SL
29 Aprovant factures del pla parcial La Plana de La Batllòria
29 Aprovant despeses de factures
29 Aprovant liquidació de taxa
29 Efectuant aportació Organisme Autònom
29 Aprovant liquidacions taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
29 Aprovant despeses nòmina
29 Donant de baixa liquidació de la taxa per l’ocupació
29 Aprovant concessió subvenció Centre Excursionista Sant Celoni
30 Canvis de domicili
30 Aprovant cessió del contracte Envirotec SCCL
30 Aprovant despeses
30 Subvencions de la Diputació
30 Rebut aportacions voluntàries per les obres del Pont Trencat
30 Aprovant expedient de contractació de les obres plaça de l’Església
30 Modificar contracte reconstrucció del Pont Trencat
30 Concedir subvenció per visita a la Unitat de Medicina Esportiva
30 Atorgar subvenció al Club Esportiu Inacsa
30 Atorgar subvenció a la Colla de Geganters i Graellers
31 Concessió drets funeraris

RELACIÓ DE RESOLUCIONS DEL MES DE GENER DE 2001

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
01 Contractació una infermera
02 Estimant recurs interposat per Givaudan Ibérica SA
02 Concessió llicència d’obres a Juana Pérez Torrecillas
02 Concessió llicència d’obres a Pere Bertran Teixidor
02 Concessió llicència d’obres a Pilar Sarrablo Rodríguez
02 Desestimar recurs presentat per Josep M. Valls
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Donar de baixa l’autorització de venda al mercat setmanal
02 Baixa del padró d’habitants
02 Donar de baixa l’autorització de venda al mercat setmanal
02 Donar de baixa l’autorització de venda al mercat setmanal
02 Baixa del padró d’habitants
02 Aprovant despesa del programa de prevenció drogodependències
02 Aprovant nou conveni entre l’ajuntament i L’Esplai
02 Aprovant canvi de nom parada del mercat setmanal
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03 Declarar la caducitat de llicència municipal d’entrada de vehicles
03 Concessió llicència d’obres ramal carrer Pitarra
03 Concessió llicència d’obres ramal carrer Mossèn Jacint Verdaguer
03 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN-402
03 Recaptació instal·lacions esportives
03 Alta padró d’habitants
03 Alta padró d’habitants
03 Alta padró d’habitants
03 Aprovant despesa assegurança automòbil
03 Aprovant despesa Aula de música de cambra de Sant Celoni
03 Concessió bestreta a Àngel Garcia Soriano
03 Denegar petició de retorn de garantia
03 Contractació d’un peó
03 Alta per omissió al padró d’habitants
03 Excloure del procés de licitació per contractació del servei públic
03 Requerir a Formigons Sant Celoni al retorn de dipòsit de garantia.
03 Facilitar al Sr. Josep M. Pascual Arenas una còpia documentació.
03 Aprovant liquidacions taxa d’ocupació mes de desembre.
04 Arxivar expedient instat per Riera Berenguer, SA
04 Concessió llicència d’ocupació de habitatge a Francisco Jiménez
04 Concessió llicència ambiental a Urbanitzadora Montseny SL
04 Alta padró d’habitants
04 Baixa padró d’habitants
04 Alta per omissió al padró d’habitants
05 Declarar l’extinció llicència municipal entrada de vehicles Bon Preu
05 Concessió llicència d’obres a Gerardo Ruiz Argüeso
05 Concessió llicència d’obres a Laporte Performance
05 Concessió pròrroga d’un mes llicència d’obres menors
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Baixa padró d’habitants
05 Aprovant factures per l’empresa J. Pou Puig SL
05 Aprovant despesa rep. Maquinària cambres refrigeració tanatori
08 Aprovant contracte compra venda de deute públic
08 Alta padró d’habitants
08 Alta padró d’habitants
08 Alta padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Donar per conclòs expedient per infraccions de circulació
08 Aprovant revisió del preu del contracte de serveis de recollida
08 Aprovant factura lliurada per l’empresa Jaevam SL
08 Aprovant factura lliurada per l’empresa Jaevam SL
08 Aprovant factura lliurada per l’empresa Aluminis Km-20 SL
08 Aprovant factura lliurada per l’empresa Siguerta SL
08 Aprovant factura lliurada per Javier Guiu de Dios
08 Aprovant despesa material mèdic consultori de La Batlloria
08 Denegar sol·licitud a Ester Romero Cabeza
08 Aprovant despesa subministrament mobiliari consultori La Batllòria
08 Aprovant relació liquidació taxa de tancaments de carrers
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09 Aprovant contracte compra venda de deute públic
09 Concedir llicència d’activitats classificades a Johanny Valentina
09 Concessió llicència d’obres a Joan Auledas Busquets
09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Arxivar expedient sancionador contra Marc Compte Pujades
10 Concessió llicència d’ ocupació Antoni Codina Pi
10 Alta padró d’habitants
10 Aprovant despesa pels serveis de monitoratge
10 Alta padró d’habitants
10 Arxivant expedient sancionador contra discoteca Attack
10 Contractació d’un peó
10 Contractació d’un tècnic mig
10 Alta per omissió al padró d’habitants
10 Aprovant relació crèdits incobrables
10 Desestimar recurs presentat per Jordi Carvajal Sánchez
10 Imposant sanció a Joaquín Fariñas Ruis
10 Desestimar recurs presentat per Maria Jesús Martínez
10 Desestimar recurs presentat per Jaume Sarreta Torras
10 Desestimar recurs presentat per Manuel López Domene
10 Imposant sanció per infracció de tràfic a Marcos Navarta Ruiz
10 Devolució de part d’un rebut de la Taxa de Cementiri municipal
11 Concessió llicència d’obres a Ana Sánchez Ruiz
11 Baixa d’ofici de David Lombardo Gómez
11 Imposant sanció per infracció de tràfic a Carmen Parés Salvador
11 Imposant sanció per infracció de tràfic a Ivan Murillo Ciruelo
11 Imposant sanció per infracció de tràfic a Laura Martínez Espinal
11 Imposant sanció per infracció de tràfic a Llorenç Salguero Salguero
11 Imposant sanció per infracció de tràfic a Pilar Espinal Sánchez
11 Imposant sanció per infracció de tràfic a Ricardo Castejón Aranzana
11 Concessió drets funeraris a Florentino Morales Chacon
11 Autoritzar a la Policia Local la baixa definitiva d’un vehicle
11 Declarant el vehicle B-0706-GN con a residu sòlid
12 Aprovant despeses per l’àrea de Benestar Social
12 Concessió llicència d’entrada de vehicles
12 Prendre coneixement gestió econòmica de la Festa el Mil·leni
12 Concessió llicència d’obres a Miquel Pastells Iglesias
12 Desestimar petició de devolució
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Contractació auxiliar administrativa
12 Alta per omissió al padró d’habitants
12 Contractar al Dr. Pere Lauroba per “Programa d’Atenció a la Dona”
12 Concessió drets funeraris a Josefa Márquez Pérez
15 Concessió llicència d’obres a Mario Bedini
15 Aprovant despesa màquines zones blaves
15 Baixa al padró d’habitants
15 Alta per omissió al padró d’habitants
15 Facilitar a Josep Alsina Lloreda l’informe d’Intervenció sol·licitat
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15 Aprovant despesa contracte programa informàtic de la nòmina
15 Imposant sanció per infracció de tràfic a Salvador Riera Ibern
15 Facilitar al Sr. César Gómez Sinobas l’informe sol·licitat
16 Concessió llicència d’ocupació a Construccions Catalunya
16 Concessió a Aticprom llicència municipal
16 Concessió llicència municipal a Construccions Catalunya
16 Concessió llicència d’obres a Jesús Martínez Jaén
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Aprovant despesa assegurances d’incendi
16 Concessió bestreta a Carlos Maestro Santana
16 Baixa padró d’habitants
16 Alta per omissió padró d’habitants
16 Arxivar expedient sancionador contra Montserrat Ribas Grau
16 Desestimar al·legacions
16 Desestimar al·legacions
16 Estimar al·legacions
16 Estimar al·legacions
16 Aprovant despesa viatge a esquiar a Andorra
17 Aixecar la suspensió de la tramitació de la primera ocupació
17 Atorgar permís d’abocament a Delta Tècnic, SA
17 Prendre coneixement de l’activitat Casal d’hivern 2000
17 Autoritzar canvi de titularitat del bar situat al carrer Balmes,7
17 Concessió llicència d’obres a Antoni Pons Galobardes
17 Concessió llicència d’obres a Isabel Pou Torrent
17 Concessió llicència d’obres a Rosa Terradas Galobardas
17 Alta padró d’habitants
17 Aprovant despesa alarmes municipals
17 Baixa padró d’habitants
17 Baixa padró d’habitants
17 Aprovant liquidació  per l’empresa Gas Natural
18 Prendre coneixement de les recaptacions Teatre Municipal Ateneu
18 Acceptar renúncia formulada per CEI
18 Aprovant contracte de compra venda
18 Concessió llicència d’obres Gas Natural
18 Concessió llicència d’obres Joan Pons Gómez
18 Alta padró d’habitants
18 Aprovant despesa aparell d’aire condicionat de l’Ateneu
18 Baixa padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Alta per omissió al padró d’habitants
18 Aprovant despeses per l’Àrea de cultura
19 Actualització programa de restauració Font d’En Pedro
19 Concessió llicència d’obres Gas Natural
19 Concessió llicència d’obres Gas Natural
19 Concessió llicència d’obres Gas Natural
19 Concessió llicència d’obres Gas Natural
19 Concessió llicència d’obres Enriqueta Alberto Pujante
19 Concessió llicència d’obres Nieves Jiménez Nieto
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19 Concessió llicència d’obres Begoña Mollevi Perijo
19 Alta padró d’habitants
19 Aprovant projecte restauració Pont Trencat
22 Concessió llicència d’ocupació a Begoña Mollevi Perujo
22 Alta padró d’habitants
22 Resposta d’una instància en relació al carrer de les Valls
22 Alta padró d’habitants
22 Alta per omissió al padró d’habitants
22 Alta per omissió al padró d’habitants
22 Alta per omissió al padró d’habitants
22 Aprovant factura Catalana de Treballs Públics, SA.
22 Aprovant despesa lloguer local carrer Sant Fermí
22 Desestimar al·legacions
22 Desestimar al·legacions
22 Estimar al·legacions
22 Desestimar al·legacions
22 Desestimar al·legacions
22 Desestimar al·legacions
22 Estimar al·legacions
22 Desestimar recurs presentat per Jordi Prat Sala
22 Desestimar al·legacions
22 Desestimar al·legacions
22 Desestimar al·legacions
22 Desestimar al·legacions
22 Desestimar al·legacions
22 Desestimar al·legacions
22 Estimar al·legacions
22 Concessió drets funeraris
23 Concessió llicència d’ocupació a Diego Alonso Caballero
23 Concessió llicència d’obres a Andrés Martínez Llana
23 Concessió llicència d’obres a Jordi Herrera Abadal
23 Concessió llicència d’obres a Josep Illa Auleda
23 Concessió llicència d’obres a Juan Mandrion Benítez
23 Concessió llicència d’obres a Javier Peñalver Artasona
23 Concessió llicència d’obres a Pilar Argemí Martori
23 Concessió llicència d’obres a Ramon Carballo Martínez
23 Concessió llicència d’obres a Raquel Pérez Semino
23  Prendre coneixement entrades Parc de Nadal
23 Alta padró d’habitants
23 Alta per omissió al padró d’habitants
23 Aprovant despesa aire condicionat Biblioteca municipal
23 Concessió llicència d’entrada de vehicles
24 Concessió llicència d’entrada de vehicles
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Baixa padró d’habitants
24 Atorgar beques menjador de l’Escola Pallerola d’octubre
24 Atorgar beques menjador de l’Escola Pallerola de novembre
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24 Atorgar beques menjador de l’Escola Pallerola de desembre
24 Autoritzar el Sr. José Cárdenas de què disposi d’un arma
24 Autoritzar el Sr. Sebastià Marmolejo de què disposi d’un arma
24 Aprovant despesa Associació Cultural de Granollers
25 Prendre coneixement ingressos cap de setmana a esquiar Andorra
25 Ordenar a Coll Majó SL cessament d’indústria de pinso
25 Aprovant contracte compra venda de deute públic
25 Concessió llicència d’entrada de vehicles
25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió llicència d’obres
25 Autoritzar canvi de titularitat a Miquel Velasco Alonso
25 Concessió llicència d’obres a Joana Pérez Torrecillas
25 Concessió llicència d’obres a Martí Cucurella Cruixent
25 Alta padró d’habitants
25 Donar per conclòs expedient de denúncies
25 Alta per omissió padró d’habitants
25 Resoldre incident de licitació del servei públic Ecosenda SL
25 Aprovant factura lliurada per Alfa Polaris
25 Aprovant factures Josep Prats Sánchez
25 Concessió gratificacions nòmina gener 2001
25 Aprovant increment d’un 4% sobre els preus per Heliocorb SL
25 Concessió drets funeraris M. Remedios Cremades Cerdà
25 Aprovant factura Eutrasa SA
25 Concessió complements de productivitat nòmina
25 Atorgant subvenció Urbanització Can Coll
26 Concedir a Alimentación Dacal llicència d’activitats classificades
26 Concessió llicència d’obres a Josep Abadal Freginals
26 Concedir a Asunción Purrà Julià llicència construcció clavegueram
26 Concessió llicència desmuntatge d’un pal
26 Aprovant contracte de compra de Fons d’Inversió
26 Atorgar bestreta a compte de la subvenció a Club Basquet S.C.
26 Atorgar bestreta a compte de la subvenció a Club Esportiu S.C.
26 Atorgar bestreta a compte de la subvenció a Unió Esportiva Pitres
26 Denegar petició a Sr. Emili Amat Pérez
26 Concessió reserva d’aparcament a l’empresa Patrimonio Basio
29 Prendre coneixement gestió econòmica Biblioteca Municipal
29 Prendre coneixement relació de rebuts Escola d’Adults
29 Atorgar llicència d’entrada de vehicles
29 Atorgant llicència d’entrada de vehicles
29 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN-409
29 Alta padró d’habitants
29 Donar de baixa de la comptabilitat municipal
29 Aprovant certificació de les obres del Pont Romà
29 Aprovant certificació de obres de soterrament de línia baixa tensió
29 Aprovant despesa contractació Tortell Poltrona, Circ Crac, SL
29 Contractar amb Dornier SA manteniment aparells expenedors
29 Alta per omissió al padró d’habitants
29 Procedir al retorn de garantia a l’empresa Formsace, SL
29 Aprovant factura lliurada per l’empresa Jaevam SL núm.420
29 Aprovant factura lliurada per l’empresa Jaevam SL núm.421
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29 Aprovant factura lliurada per l’empresa Jaevam SL núm.422
29 Incoar expedient sancionador contra Antonio Garcia Mora
29 Concessió drets funeraris a Maria Sánchez Fernández
30 Atorgar llicència d’obres Gabriel Ramírez Monsech
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Donar de baixa de la comptabilitat municipal
30 Baixa padró d’habitants
30 Aprovant factura lliurada per l’empresa J. Torrent, SL
31 Modificar resolució de l’alcaldia concedida a Alimentació Dacal
31 Alta padró d’habitants
31 Canvis de domicilis
31 Aprovant certificació d’urbanització dels carrers de La Batllòria
31 Desestimar al·legacions presentades
31 Estimar al·legacions
31 Desestimar al·legacions
31 Estimar al·legacions
31 Desestimar recurs
31 Desestimar recurs
31 Desestimar al·legacions
31 Desestimar al·legacions
31 Estimar al·legacions
31 Estimar al·legacions
31 Desestimar al·legacions
31 Convocar concurs per a la provisió  de dos llocs de treball
31 Aprovant despeses nòmina del mes de gener

RELACIÓ DE RESOLUCIONS DEL MES DE FEBRER DE 2001

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
01 Alta padró d’habitants
01 Aprovant despesa subministrament màquina destroncadora
01 Aprovant despesa dels treballs d’impressió 1000 tríptics
01 Incoar expedient sancionador del Bar “Llum de lluna”
02 Admetre petició i el desestimen presentada per Félix Moraleja López
02 Aixecar ordre de suspensió d’ALIMENTACIÓ DACAL, SL
02 Concessió llicència d’obres a Josep Tarragó Pou
02 Concessió llicència d’obres a Victoria Domínguez Martín
02 Concessió llicència d’obres a Victoria Domínguez Martín
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Baixa padró d’habitants
02 Baixa padró d’habitants
02 Contractació d’una treballadora social
02 Concessió reducció de jornada a Marta Miralles Cassina
05 Desestimar recurs de Coll Majó SL
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05 Concessió llicència d’entrada de vehicles per Arturo Fernández
05 Concessió llicència d’entrada de vehicles per Cándido Salgado
05 Concessió llicència d’entrada de vehicles per M. Angles Paituví
05 Concessió llicència d’entrada de vehicles per Cecília Tomás Giol
05 Concessió llicència d’entrada de vehicles per Segismundo Nicolau
05 Incorporar un projecte d’ampliació d’Inacsa
05 Concessió llicència d’obres a Joaquima Clopés Fugarolas
05 Corregir error de la llicència de 1ª ocupació de habitatge
05 Aprovant contracte de compra de Fons d’Inversió
05 Baixa de padró d’habitants
05 Efectuar provisió de fons a la junta de Compensació de Ca l’Abril
06 Autoritzar canvi de titularitat  bar-cafeteria de La Batllòria
06 Concessió llicència d’obres a Josep Campeny Blanché
06 Concessió llicència d’obres a Josep Viñas Alsina
06 Concessió llicència d’obres a Maria Consolació Haro
06 Aprovant el contracte de compra de Fons d’inversió
06 Alta padró d’habitants
06 Declarant prescrita infracció comesa pel Sr. Manel Rossà Gálvez
06 Concessió bestreta a José Luis González Leal
06 Contractació de dos peons
06 Alta per omissió al padró d’habitants
06 Aprovant despesa d’impressió programes del Carnestoltes
06 Autoritzar a la Policia Local la baixa d’un vehicle
06 Donar trasllat denúncia formulada per la Policia Local
07 Concessió llicència d’obres a Fecsa EN-422
07 Concessió llicència d’obres a Fecsa EN-423
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Contractació d’una Informàtica
07 Contractar amb Inseleg treballs de manteniment dels extintors
07 Aprovant aportació econòmica a la Federació de Municipis de Cat.
07 Aprovant factura Gabinete per a l’Administració Urbana
07 Aprovant factura Lam-El-Clima SL
07 Aprovant factura Jaevam SL
07 Aprovant factura Joan Traver Costa
07 Aprovar aportació anual Pacte Industrial de la Regió Met.
07 Accedir a la sol·licitud del Pla Cementiri de Sant Celoni
07 Aprovant despesa pel subministrament d’un servidor
08 Prendre coneixement gestió econòmica de l’Àrea d’Esports
08 Concessió a Les Feixes Can Matas SL llicència municipal
08 Alta padró d’habitants
08 Alta padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Requerir a Sr. Carles Muelas
08 Aprovant despesa del Pla de Treball 2001 de drogodependències
08 Aprovant despesa de senyals verticals informatives
08 Aprovant despesa de senyals verticals informatives c/ Doctor Trueta
08 Aprovant relació liquidacions de la taxa per tancaments de carrers
09 Ordenar a la Policia Local procedir al precinte del c/Major, 11,13,15
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09 Concessió llicència d’entrada de vehicles a Emilio José Tarragón
09 Concessió a Gestió de Runes del Vallès Oriental llicència municipal
09 Concessió llicència municipal d’obres a Les Feixes de Can Matas
09 Concessió llicència d’obres a Margarita Tirado García
09 Alta padró d’habitants
09 Aprovant expedient de contractació activitats de l’àrea d’esports
09 Aprovant despesa pels serveis d’assistència multiprofessional
09 Desestimar al·legacions
09 Desestimar al·legacions
09 Estimar al·legacions
09 Desestimar al·legacions
09 Estimar al·legacions
09 Estimar al·legacions
09 Estimar al·legacions
09 Desestimar recurs
09 Desestimar al·legacions
09 Prendre coneixement recaptació Taller de Percusió Ètnica
09 Aprovant liquidació a la taxa per l’ocupació via pública Dia SA
12 Arxivar expedient 5/63 de Manufacturas de Hules SA
12 Arxivar expedient 61/72 de Manufacturas de Hules SA
12 Ordenar a la Policia Local al precinte de la indústria de pinso
12 Concessió de llicència d’entrada de vehicles a Leonor Ramírez
12 Ordenar a Jaevam SL que cessi les obres
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Aprovant despesa assegurança d’automòbil
12 Aprovant despesa assegurança d’incendis i robatori de la biblioteca
12 Aprovant despesa assegurança de Responsabilitat Civil
12 Aprovant despesa assegurança per les obres del Fons Lluís Montané
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Aprovant pagament del primer premi del concurs d’idees
12 Incoar expedient sancionador al Bar Musical “Llum de lluna”
12 Nomenar instructor del expedient a Recuperacions Masnou, SL
12 Facilitar informe al Sr. César Gómez
12 Aprovant despesa pels serveis de monitoratge per l’àrea de joventut
12 Trasllat de sis pergamins a l’Arxiu Nacional de Catalunya
13 Atorgar permís d’abocament a Talleres Mecánicos José Amat, SL
13 Concessió a Creus Geronés llicència d’ocupació
13 Concessió a Joaquim Xamani Masferrer llicència d’ocupació
13 Concessió a Alkor Draka Ibérica SA llicència municipal
13 Concessió llicència d’obres a Joana Serra Bladé
13 Aprovant despesa assegurança per l’estació de medi ambient
13 Baixa padró d’habitants
13 Atorgar bestreta a Coordinadora Futbol Base
13 Alta per omissió al padró d’habitants
13 Aprovant estudi previsió de despeses de l’estació depuradora
13 Desestimar al·legacions
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13 Aprovant relació liquidacions taxa per ocupació de terrenys
13 Aprovant projecte
14 Prendre coneixement prestació serveis a la Biblioteca Municipal
14 Concessió a Salvador Garcia Ruiz llicència d’ocupació
14 Aprovant contracte de compra-venda de Deute públic
14 Recaptació activitat Gimnàstica al Pavelló
14 Aprovant contracte de compra de Fons d’Inversió
14 Alta al padró d’habitants
14 Alta al padró d’habitants
14 Baixa al padró d’habitants
14 Alta per omissió al padró d’habitants
14 Donar resposta a l’escrit del Sr. Figueras
15 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN-403/2000
15 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN-410/2001
15 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN-412/2001
15 Concessió llicència d’obres a Isabel Romero Clamente
15 Concessió llicència d’obres a Josep Campeny Blanche
15 Concessió llicència d’obres a Joan Freixas Serra
15 Concessió llicència d’obres a Josep Illa Auleda
15 Alta al padró d’habitants
15 Aprovant despesa contracte de manteniment a l’empresa ABS
15 Alta al padró d’habitants
15 Alta al padró d’habitants
15 Atorgant bestreta al Club Esportiu Sant Celoni
15 Aprovant despesa de factures
15 Aprovant factures
15 Aprovant despesa  projecte
15 Concessió drets funeraris
16 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN-416/2001
16 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN-417/2001
16 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN-418/2001
16 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN-419/2001
16 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN-420/2001
16 Autoritzar canvi de titularitat de Planxisteria Francar SL
16 Concessió llicència d’obres a Ana Fernández Garcia
16 Alta al padró d’habitants
16 Aprovant despesa assegurança furgoneta Peugeot Partner
16 Facilitar documentació al Sr. Josep M. Pascual Arenas
16 Concessió reserva d’estacionament
19 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN-413/2001
19 Concessió llicència d’obres David Rodríguez Zamora
19 Concessió llicència d’obres a Juan Manuel Garcia Gimeno
19 Concessió llicència d’obres Laporte Performance Chemicals
19 Ordenar precinte de l’activitat d’aparcament c/Major nº 11,13,15
19 Alta al padró d’habitants
19 Alta al padró d’habitants
19 Alta al padró d’habitants
19 Alta al padró d’habitants
19 Alta al padró d’habitants
19 Baixa al padró d’habitants
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19 Delegar l’àrea d’Ensenyament al regidor Raül Casado Jiménez
19 Aprovar la factura lliurada pel Centre de Recerca de les Arts del Circ
19 Alta al padró d’habitants
19 Aprovar despesa pels treballs de verificació dels parallamps
19 Nomenar la Sra. Adela Gener membre de la Comissió de Govern
20 Concessió llicència d’obres Antonio Garcia Gutiérrez
20 Concessió llicència d’obres a Isabel Ruiz Martínez
20 Concessió llicència d’obres Ana Paya Ruiz
20 Autoritzar a retirar material del local precintat del c/Sant Josep,11
20 Concessió llicència d’activitats classificades a Jaume Espejo Roca
20 Aixecar ordre de suspensió d’obres a Jaume Espejo Roca
20 Concessió a Uquifa SA permís provisional d’abocament de clorurs
20 Alta padró d’habitants
20 Alta padró d’habitants
20 Alta padró d’habitants
20 Baixa padró d’habitants
20 Alta per omissió al padró d’habitants
20 Concessió drets funeraris a Rita Clos Puig
21 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN-414
21 Declarar caducitat llicència d’obres Joan Montplet Calls
21 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN-415
21 Concessió llicència d’obres M. Antònia Roig Almirall
21 Baixa padró d’habitants
21 Aprovant pressupost de les festes de Carnestoltes
21 Aprovant Certificació de les obres de reconstrucció del Pont Romà
21 Aprovant despesa pel Consorci Gestió dels Residus Vallès Oriental
21 Incoar expedient per la creació d’un Consorci
21 Aprovant factura empresa Cedia
21 Alta per omissió al padró d’habitants
21 Aprovant contractació de l’activitat Estiu d’en Loni
21 Declarar un vehicle con a residu sòlid urbà
21 Iniciar expedient de creació del servei de televisió local
22 Concessió llicència d’obres Esteve Monrabà Vidal
22 Alta al padró d’habitants
22 Ratificar escrit presentat a la Secció 3ª del TSJC
22 Baixa al padró d’habitants
22 Alta per omissió al padró d’habitants
23 Declarar extingida l’autorització per exercir l’activitat de comerç
23 Denegar llicència línia elèctrica EN-420
23 Denegar llicència línia elèctrica EN-421
23 Contractació d’un enginyer tècnic
23 Contractació d’un peó
23 Desestimant al·legacions
23 Estimant al·legacions
23 Estimant al·legacions
23 Desestimar al·legacions
23 Desestimar al·legacions
23 Desestimar al·legacions
23 Desestimar al·legacions
23 Desestimar al·legacions
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23 Desestimar al·legacions
23 Desestimar al·legacions
23 Estimant al·legacions
25 Concessió gratificacions per serveis extraordinaris
25 Concessió complements de productivitat
26 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN-411
26 Concessió llicència d’obres Jaume Falguera Bagué
26 Concessió llicència d’obres a Juan Jiménez Serra
26 Desestimar recurs Salem
26 Alta al padró d’habitants
26 Aprovant el compte de la gestió Recaptatòria de Gestió Tributària
26 Aprovant el compte de la gestió Recaptatòria  de Multes circulació
26 Alta per omissió al padró d’habitants
26 Donar per conclòs expedient de denúncies formulades per la Policia
26 Alta per omissió al padró d’habitants
27 Declarar extingida llicència Eva Barri Puigvert
27 Concessió llicència d’obres Gas Natural GN-422
27 Concessió llicència d’obres a Manuel Morón Ortiz
27 Efectuar dotació per a les amortitzacions de l’exercici de 2000
27 Estimar al·legacions estenedors
27 Aprovant liquidació escola d’adults curs 2000-2001
27 Aprovant despesa de control de presència
27 Aprovant contracte de compra de fons
27 Aprovant contracte de compra venda de deute públic
28 Autoritzar desprecintatge provisional Coll Majó
28 Concessió llicència d’obres a Joaquim Giró Durbau
28 Concessió llicència d’obres a José Rico Baesa
28 Concessió llicència d’obres a Pere Puigdefàbregas
28 Aprovant despesa assegurança d’accidents
28 Alta al padró d’habitants
28 Acordar baixa llicència de venda al mercat setmanal del dimecres
28 Aprovar models de sol·licitud per les entitats i associacions
28 Aprovant factura lliurada per Miquel Llach Mas
28 Aprovar liquidació pressupost ajuntament de Sant Celoni
28 Aprovant despesa contractació serveis de gimnàstica
28 Atorgar llicència d’ocupació de la via pública
28 Aprovant despesa contractació serveis gimnàstica La Batllòria
28 Aprovant contracte de compra venda de deute públic
28 Aprovació despeses

21.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE L'ALCALDIA
REALITZADES EN ELS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2001.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de la contractació urgent de diferent
personal feta durant els mesos de gener i febrer de 2001.
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Atès que durant el mes de gener de 2001 s'ha procedit a la contractació del
següent personal: una infermera per tasques d’assistència al Pla d’Atenció a la
Dona, un peó per a treballs de reparació de voreres malmeses, un peó de
recolzament als serveis mediambientals, un tècnic per a coordinar la
programació de la ràdio municipal i una auxiliar administrativa de suport en la
gestió de les llicències d’activitats.

Atès que durant el mes de febrer de 2001 s’ha procedit a la contractació del
següent personal: una treballadora social per a tasques de suport a l’atenció
primària, dos peons per a treballs de millora de la via pública i manteniment de
zones enjardinades, una tècnica en informàtica per a la renovació de
l’estructura informàtica de l’ajuntament, un enginyer tècnic per a l’adequació
dels expedients d’activitats a la Llei integral de la intervenció de l’administració
ambiental i un peó per cobrir el temps mentre duri el procés de selecció d’un
jardiner/a per a l’ajuntament

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:

Gener de 2001

Francisca Garcia Garcia Infermera
Francisco Ramírez Merino Peó
Concepción García García Peó
Enric Molla Trunas Tècnic mig
Ana M. Hernández Fernández Auxiliar administrativa

Febrer de 2001

Ester Maria Seguí Pons Treballadora social
Juan Ramos Méndez Peó
Almany Jangana Peó
M. Àngels Villar Barberà Informàtica
José Américo Blanco Burgos Enginyer tècnic
Estela Millet Lajusticia Peó
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22.- PRECS I PREGUNTES.

Preguntes que formula el grup municipal d’IC-V:

 El Pla d’Emergència Municipal es manté actualitzat i, per tant,
operatiu davant qualsevol emergència? Està homologat ?

Diu el Sr. alcalde que des de l’àrea de Governació es respondrà per escrit a
aquesta pregunta.

 Al llarg del 2000, en què ha consistit la preparació de Protecció
Civil? S’ha realitzat algun simulacre? Noves incorporacions de
voluntaris, nova adquisició de material? És un cos operatiu?

Diu el Sr. alcalde que des de l’àrea de Governació es respondrà per escrit a
aquesta pregunta.

 Plaseqtor, com a conseqüència de l’accident d’Uquifa. Disposem
actualment d’un millor grau de seguretat davant d’un accident
químic? Si és així, en què consisteix la millora?

Respon el Sr. alcalde que durant l’any 2000 la Direcció General
d’Emergències ha dut a terme les sessions de preparació dels grups
d’actuació (sanitari, intervenció –bombers-, i ordre i logística –policia-). Amb
això s’han completat tots els plans de cadascun dels grups, que ja són
operatius. La DGEPC preveu tanmateix un manteniment periòdic consistent
en dues reunions anuals amb cada grup.

També s’han instal·lat dues de les sirenes, però la DGEPC no ha
recepcionat encara els equips. Sembla ser que falten alguns aspectes lligats
a la comunicació directa de la Policia Local i el CECAT, mitjançant una línia
telefònica especial vinculada a les instal·lacions de les sirenes.

 Davant la política, encertada al nostre entendre, de rehabilitar
carrers i places, voldríem poder conèixer el sistema emprat per al
seu finançament d’ençà que governa el partit socialista: llistat de
carrers i places, i finançament utilitzat.
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Diu el Sr. Garcia que es respondrà per escrit a aquesta pregunta, malgrat
que la qüestió del finançament ja s’ha explicat abans, quan s’ha parlat de les
contribucions especials de la Carretera Vella i del carrer Sant Pere. El criteri
que es segueix és que normalment l’ajuntament es fa càrrec del 10% del
cost de les obres i els veïns del 90% restant. En els carrers on ja hi ha una
vialitat o uns serveis existents s’aplica el 50% a cada part. I respecte les
places, s’entén que són municipals i les assumeix l’ajuntament.

 Donat el creixement urbanístic que l’equip de govern ha impulsat de
manera ben clara, quines mesures s’han pres al llarg d’aquests anys
de govern socialista per a abaratir el sòl urbanitzable i, per altra
banda, per dotar-nos de vivendes assequibles?

Respon el Sr. Garcia que la manera d’aconseguir terreny assequible és
procurar que n’hi hagi força, i el que s’ha fet a Sant Celoni és desenvolupar
diversos sectors (Pertegàs, Residencial Esports i Pla de Palau) perquè, en
teoria, s’abaratís el preu del sòl al mercat.

Respecte de dotar-nos de vivendes assequibles, a Sant Celoni ja s’han
construït blocs d’habitatges a un preu bastant assequible i actualment s’està
en converses amb algun organisme per fer més vivendes socials per a joves
o per a gent necessitada.

 Arrel de la sol·licitud d’ampliació de la llicència municipal formulada
per Derivados Forestales SA per a la urbanització i ampliació del
parc de tancs (expedient 874/99), voldríem saber: a) Quantes
instàncies formulant al·legacions van entrar al registre municipal? b)
Per quant està previst donar resposta a les al·legacions?

El Sr. Garcia respon que en quatre dies es van presentar unes quaranta
al·legacions, més un escrit d’IC-V demanant còpia d’un informe. Això ho ha
informat l’enginyer municipal i tot l’expedient (incloses les al·legacions) s’ha
enviat a Activitats Classificades de la Generalitat perquè es determini si és
factible o no atorgar la llicència sol·licitada. En el moment en que retorni
l’expedient amb un dictamen concret, és quan es notifica als veïns el resultat
de la tramitació. Així es fa en tots els expedients.

 Seguint amb Derivados Forestales voldríem saber: a) Quan s’han
realitzat els darrers mesuraments de sorolls, i quins han estat els
resultats obtinguts? Incompleix el límit marcat per l’ordenança
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municipal? b) Davant el preocupant resultat obtingut per les
emissions de formaldehid recollit al carrer Olzinelles per Envirotec,
per què no s’han seguit controlant? Com ho han d’entendre els
veïns?

a) El Sr. alcalde informa que es va requerir l’empresa perquè fes tot un
seguit de millores que, segons s’ha informat a l’ajuntament, ja s’han dut a
terme. Aquests darrers dies, però, no s’han pogut fer els mesuraments
degut a les obres de RENFE en la via fèrria. Tan bon punt acabin les obres
en el tram que podria influir en els resultats, es duran a terme els
mesuraments

b) Ha estat voluntat de l’àrea de Medi Ambient, explica el Sr. alcalde, fer
aquests mesuraments, que no s’havien fet mai. Ningú va obligar a fer-ho,
però es van instal·lar aquests equips en continu, amb el cost important que
van representar en el seu dia. Els mesuraments es van realitzar entre finals
de març i finals d’abril. Actualment s’està preparant la campanya de 2001 i
s’ha considerat interessant mantenir els mostretjos en el mateix període de
l’any, quan previsiblement les condicions climàtiques seran més similars.
Posteriorment, com en l’altra campanya, es donaran a conèixer els resultats.
L’ajuntament va informar a Derivados Forestales SA dels resultats obtinguts
l’any passat i l’empresa es va comprometre a aplicar mesures addicionals en
el parc de tancs (instal·lació d’scrubbers), que estan propers a aplicar-se.

 En relació a la resolució de l’Alcaldia de data 11 de desembre de
2000 sobre la proposta de transferències de crèdit de partides del
vigent pressupost de la corporació, voldríem conèixer més
detalladament el distí de les següents altes:

01.121.226.03 Despeses jurídiques 4.000.000 ptes
01.313.489      Subvencions 700.000 ptes
02.451.226.07 Despeses diverses 300.000 ptes
01.451.226.07 Despeses diverses 7.000.000 ptes
01.452.489      Subvencions 1.000.000 ptes

El Sr. Arenas explica que s’ha dotat de crèdit a partides que no en tenien
suficient per a acabar de complir els seus objectius. Les altes i baixes de
partides dins el mateix grup de funció és competència de l’equip de govern.
A grans trets, l’import més important correspon a despeses jurídiques per
formalitzar la inscripció al Registre de la Propietat de la reparcel·lació del Pla
de Palau. Hi ha també un increment de les subvencions que s’atorguen des
de l’àrea de Benestar Social i des de l’àrea d’Esports, així com increments
en el tema de festetjos de La Batllòria i de Sant Celoni. Si es desitja una
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informació més detallada de cada quantitat es pot passar la resposta per
escrit.

Preguntes que formula el grup municipal d’ERC:

 Sr. Garcia Mundet: en el pressupost de l’any 2000 existia una partida
per a l’arranjament del pont del carrer Doctor Trueta. Quin era
l’objectiu per destinar diners a aquesta partida? Per què no es va
utilitzar aquesta partida en el pressupost del 2000? Per què no s’ha
inclòs aquesta partida en el pressupost de l’exercici 2001? El grup
municipal d’ERC a Sant Celoni porta dues legislatures exigint una
remodelació del pont del carrer Doctor Trueta. Per què no volen
realitzar aquesta inversió? És que el grup municipal d’ERC a Sant
Celoni no ha estat elegit democràticament pel poble de Sant Celoni,
o és que no pensen escoltar mai les opinions i/o propostes dels
grups de l’oposició ?

El Sr. Garcia contesta que en els anys 1998-1999 es va fer un projecte
d’arranjament del pont del carrer Doctor Trueta, que consistia en pintar la
façana, instal·lar enllumenat a l’interior del pont, posar unes tanques de
protecció i alguna cosa més. L’any 1999 es va executar la primera fase de
les obres (pintat i enllumenat) i la resta es va preveure per a l’any 2000. Però
durant aquest any 2000 es van iniciar converses amb el Ministeri de Foment
a Madrid i amb la Generalitat de Catalunya per veure la possibilitat d’ampliar
l’ull del pont. Per això, es va considerar oportú que si s’estava lluitant per
aquest costat, era il·lògic mantenir una partida de 4 ò 5 milions de pessetes
per instal·lar baranes i rebaixar l’asfaltat del pont.

Les obres d’ampliació del pont ascendeixen, en teoria, a 900 milions de
pessetes. I si l’any que ve no s’aconsegueix aquesta inversió d’altres
administracions, s’haurà de tornar a contemplar en el pressupost municipal
una partida per a la segona fase de les obres d’arranjament del pont.

El Sr. Segarra explica que recentment un camió carregat de totxanes va
topar amb la part superior del pont, i part de la càrrega va caure a la calçada.
Per sort no passava cap persona en aquell moment i no va succeir cap
desgràcia. La solució que el grup municipal d’ERC proposa seria rebaixar
mig metre l’asfaltat i apujar mig metre les voreres, posant una barana i
instal·lant llums encastats en el formigó del pont o en el centre de la part
superior.
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El Sr. Garcia diu que això és el que s’havia projectat inicialment, però s’ha
descobert que la fonamentació del pont no fa possible el rebaix de la
calçada.

 Sr. alcalde, per què no existeix cap partida en el pressupost de Sant
Celoni per a construir una guarderia municipal als nuclis urbans de
Sant Celoni i de La Batllòria, donat que aquest punt tant està en el
programa electoral d’ERC com del PSC/PSOE?

El Sr. alcalde respon que en el programa electoral del seu grup es
contemplava mirar de fer possible l’educació pública en el tram de 0 a 3
anys. Com tothom sap, abans de les eleccions autonòmiques CiU va
prometre crear milers de places de guarderia, però hi ha hagut un retrocés
en aquesta postura i ara es diu que només es subvencionarà una petita part
del cost de cada plaça i 100.000 ptes/m2 del cost de les obres, que és una
misèria si s’ha de construir l’equipament. A Sant Celoni s’ha fet un estudi
finançat per un Pla d’ocupació, per detectar les necessitats educatives i
sanitàries de la població de 0 a 3 anys a la nostra vila i al Baix Montseny.
L’anàlisi dels resultats serà la base per veure quants nens i nenes podrien
assistir a una guarderia municipal. S’ha de dir que aquest és un tema
necessari, però a vegades una guarderia municipal no resol del tot els
problemes d’horaris de funcionament que requereix la dona treballadora. De
tota manera, si arrel d’aquest estudi es detecta la necessitat de construir una
guarderia municipal, es miraria de demanar una subvenció que fes possible
tirar endavant el projecte.

 Sr. alcalde, el tancament de la benzinera BP té i/o tindrà cap cost
econòmic per l’ajuntament de Sant Celoni? Si és afirmativa la
resposta, voldríem un informe tant de Secretaria com d’Intervenció
explicant la destinació d’aquests diners. Així mateix, la no
instal·lació de la benzinera de Les Borrelles, tindrà cap cost
econòmic per l’ajuntament de Sant Celoni? Si és afirmativa la
resposta voldríem un informe tant de Secretaria com d’Intervenció
explicant la destinació d‘aquests diners.

El Sr. alcalde contesta que en aquests temes de les benzineres, encara està
pendent de concretar-se si l’ajuntament haurà de pagar o no algun tipus
d’indemnització.

L’ajuntament va denegar la benzinera de Les Borrelles, però una sentència
judicial va fer que s’hagués d’atorgar. Creiem que hi havia prou arguments
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tècnics i jurídics per denegar aquesta llicència, però els tribunals van creure
que no. Ara s’està tirant endavant la llicència i si es determina que s’ha de
pagar una indemnització, l’ajuntament n’haurà de fer front.

Respecte de la benzinera de la BP, recorda el Sr. Castaño que les llicències
d’obres i d’instal·lació van ser concedides per l’equip de govern anterior a la
seva entrada a l’Alcaldia municipal. Ara s’està intentant que l’ajuntament no
hagi de fer front a cap cost econòmic, i segurament serà així.

Quan s’ha de pagar una indemnització, els diners surten de la partida
corresponent i si no hi ha prou fons es fa una modificació de crèdit per
suplementar la partida. De tota manera, esperem que la resolució de la
benzinera de la BP no tingui cap cost econòmic (que el podia haver tingut) i
que de la benzinera de Les Borrelles se’n faci càrrec l’assegurança, amb la
qual cosa no representaria cap cost per a l’ajuntament.

Preguntes que formula el grup municipal del PP:

Atès que en la sessió Plenària d’aquesta corporació del passat dia 25 de
gener d’enguany es van formular unes preguntes per part del Partit Popular
al Sr. alcalde, sense obtenir cap resposta.

Atès que fins al dia d’avui no s’ha donat cap contestació sobre els temes
preguntats.

Atès que el Sr. alcalde es va comprometre a contestar per escrit, tal com
consta en l’acta de la sessió, sense que això s’hagi complert.

Per aquest motiu, reiterem la següent pregunta:

 Per quin motiu no s’ha donat compte de l’escrit del Sr. Galín
presentat el 19 de juliol de 2000, a les 12 hores i 28 minuts amb el
registre d’entrada número 2000/4185, dirigit al Ple de l’ajuntament ?

El Sr. secretari explica que des de la Secretaria municipal s’ha emès un
informe al respecte dels dos escrits presentats pel Sr. Galín en dates 13 i 19
de juliol de 2000, tots dos dins el termini que tenia per presentar la
reclamació prèvia a la via judicial laboral i tots dos amb una argumentació
bastant similar, complementari un de l’altre.

En l’informe de Secretaria bàsicament es qualifica la naturalesa jurídica dels
dos escrits del Sr. Galín, i es diu que se’n pot fer una doble interpretació:
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d’una banda es poden considerar com a reclamació prèvia a la via judicial
laboral, la resolució de la qual és competència de l’Alcaldia, i per altra part es
podrien prendre com una petició d’aclariments i en aquest cas, d’acord amb
l’article 148 del ROM, l’òrgan que ha dictat la resolució (en aquest cas el Ple
municipal) ha d’adreçar els escrits a l’òrgan competent que va resoldre
inicialment, que és l’Alcaldia.

De tot això, resulta que els escrits del Sr. Galín no tenien perquè haver anat
al Ple perquè en qualsevol cas és competència de l’Alcaldia la seva
resolució.

El Sr. Gómez diu que en el Ple es dóna compte de moltes cartes i pregunta
què té més una carta que l’altra.

El Sr. alcalde indica que seria materialment impossible donar compte al Ple
de tot el volum de correspondència que es rep a l’ajuntament.

Prec que formula el grup municipal del PP:

En relació a la prohibició que ens ha fet el Sr. alcalde de posar en públic
coneixement el sou i el total dels ingressos que perceben per diferents
conceptes tots els regidors d’aquesta corporació.

Atès que amb l’aprovació de la Llei d’acompanyament dels Pressupostos
Generals de l’Estat, s’ha modificat la redacció de l’article 75 de la Llei de
bases de règim local (LBRL).

Atès que la modificació de l’article 75 de la Llei de bases de règim local
(LBRL), afecta la retribució dels membres de les corporacions locals. És
important tenir en compte que els sous s’han de publicar en el Butlletí Oficial
de la Província i també al tauler d’anuncis de l’ajuntament.

Atès que també s’han de publicar a quins regidors els correspon el salari
aprovat pel Ple. És a dir, en definitiva, s’han de publicar la designació
personal que fa l’alcalde de cada una de les assignacions aprovades.

Atès que de la nova redacció de l’article 75 de la Llei 7/1985, reguladora de
les  bases de règim local, i modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril,
s’entén que els membres de les corporacions locals poden percebre
retribucions per dedicació exclusiva o per dedicació parcial i assistències per
la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats.
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Atès que les retribucions pel concepte d’assistències només les poden
percebre els membres que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial.

Atès que la publicació dels sous que perceben el Sr. alcalde i els Srs.
regidors del govern municipal no es tracta de cap vulneració del dret a la
intimitat de les persones, tal com ens indica el Sr. alcalde, per la senzilla raó
de que estan desenvolupant un càrrec públic.

Atès que no fer públic el total dels ingressos que perceben tots els regidors
de l’ajuntament és una irregularitat i, per tant, susceptible de denúncia.

Atès que és incompatible percebre de l’ajuntament la retribució per dedicació
exclusiva o parcial i la retribució pel concepte d’assistències als òrgans
col·legiats.

Atès que tots els Srs. regidors de l’equip de govern perceben les dues
retribucions (per dedicació i assistències).

Per tot això exposat, presenta els següents precs:

 Que els sous que perceben el Sr. alcalde i tots els regidors d’aquest
ajuntament es facin públics, siguin publicats en el Butlletí Oficial de
la Província i es pengin al tauler d’anuncis de l’ajuntament tal com
indica la legislació vigent.

 Que els regidors del govern municipal tinguin una sola retribució,
per dedicació o per assistències, per no ser compatible percebre
retribució pels dos conceptes.

 Que els regidors Sr. Pedro Checa Rubio i Sr. Francesc Garcia
Mundet que perceben el sou per dedicació, siguin donats d’alta i
cotitzin a la Seguretat Social igual que els altres membres del
govern municipal.

 Que l’ajuntament compleixi totes les seves obligacions tributàries
amb la Seguretat Social.

El Sr. alcalde diu que és bo aclarir les coses i que segurament el Sr. Gómez
fa una lectura errònia del paper que se li va enviar amb les percepcions de
tots els regidors durant l’any 2000, en el qual es fa referència al que deia la
llei per a aquest any.
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En la Llei d’acompanyament dels pressupostos de l’Estat per a enguany ha
introduït alguna variació, de manera que els regidors amb dedicacions
exclusives o parcials no poden cobrar dietes d’assistència, que en aquest
moment no s’estan pagant a l’ajuntament. El que no s’ha aprovat encara són
les retribucions que han de cobrar l’alcalde i els regidors, que es portaran en
breu al Ple per a la seva aprovació, i es complirà el tràmit d’exposició pública
que determina la llei.

Al Sr. alcalde li sembla que aquesta és una obsessió del Sr. Gómez, que no
comparteix perquè és totalment legítim i normal que un alcalde amb
dedicació exclusiva o els regidors amb dedicació parcial cobrin el seu sou.

El Sr. Gomez diu que, quan se li ha donat aquesta informació, se li ha
advertit que no l’havia de fer pública per raons d’intimitat. Pregunta quina és
aquesta intimitat, si estan cobrant els diners del poble, o és que ens en
volem amagar ?

El Sr. alcalde respon que això és el que deia la legislació vigent fins
aleshores. Vostè ha demanat aquesta informació i se li ha donat.

Sí, diu el Sr. Gómez, però se’m prohibeix dir-la.

El Sr. alcalde indica que així ho estableix la llei que va aprovar el govern de
l’Estat.

Prec que formula el grup municipal de CiU:

El Sr. Figueras diu que, tenint en compte que l’ajuntament de Sant
Celoni ha repartit butlletes d’inscripció a les Jornades de formació
sobre immigració i societat, promogudes des de l’àrea de Benestar
Social, demanaríem que en aquest tipus de butlletes es complís el que
estableix la Llei 15/1999, de protecció de dades personals, segons la
qual, quan es prenen dades personals, s’ha de fer un avís en el propi
document de quins són els drets dels ciutadans.

El Sr. alcalde explica que el tema de les dades personals s’està treballant
des de la Secretaria municipal, en contacte amb les diverses àrees
municipals, per tal d’adaptar-nos al que marca la Llei 15/1999.
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I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió a les
3:00 hores del dia 23 de març de 2001, i s'estén la present acta de la que jo,
el secretari municipal, en dono fe.

L’alcalde     El secretari
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