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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 5 DE JUNY DE 2001.

Sant Celoni, 5 de juny de 2001.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:15 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 Vilà, 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.

A l’inici de la sessió el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si
algú vol comentar alguna qüestió relacionada amb l’ordre del dia d’avui.

Pren la paraula el Sr. Miguel Montón Alonso, veí de La Batllòria, i diu que
voldria parlar del tancament de la guarderia de La Batllòria, tema que
inexplicablement no està inclòs en l’ordre del dia del Ple, malgrat que així
s’havia sol·licitat a través d’un escrit signat per gairebé 300 persones.
L’ajuntament ha donat una contestació als veïns a través d’un pamflet que es
va distribuir pel poble, i just aquesta tarda se li ha notificat la resposta de
l’Alcaldia a ell personalment com a primer signant de l’escrit. Bàsicament la
resposta de l’ajuntament fonamenta el tancament en què la Sra. Núria
Clapés i el local de la guarderia no compleixen amb les condicions que es
requereixen per llei.

Per contra, segons la documentació que li ha fet arribar la Sra. Clapés,
resulta que des de l’inici de l’intent de tancament de la guarderia no hi ha cap
referència a la titulació d’aquesta persona ni a les condicions del local,
només s’esmenta que està en situació de precari, és a dir, que no existeix
cap contracte d’arrendament de local signat amb l’ajuntament. La Sra.
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Clapés, amb una postura conciliadora, va remetre a l’ajuntament un escrit
acompanyant còpia certificada de la titulació de què disposa per exercir la
seva professió dins d’un marc legal, així com certificats de diferents cursets
de perfeccionament als que ha assistit de forma voluntària, oferint-se a
arribar a un acord amb l’administració que possibiliti la continuïtat de la
guarderia. És a dir, que l’ajuntament té a les seves mans els títols que
posseeix la Sra. Clapés, tant el títol de puericultora que era el que s’exigia
l’any 1980 quan es va obrir la guarderia, com un títol oficial expedit l’any
passat per la Generalitat de Catalunya.

Respecte del fet que el local no compleix amb les condicions adequades, el
Sr. Montón diu que ell no ha vist cap informe que ho digui i, en tot cas,
l’adequació del local seria competència de l’ajuntament ja que és un servei
públic que es dóna a La Batllòria, malgrat que sigui d’iniciativa privada.

En la resposta de l’ajuntament es diu que l’Alcaldia no té constància dels
compromisos professionals que va adoptar la Sra. Clapés amb la posada en
marxa de la guarderia infantil La mainada. Per contra, indica el Sr. Montón,
la guarderia va ser iniciada per un anterior equip de govern municipal amb
un acte inaugural presidit per la pròpia alcaldessa Sra. Rossell, i des
d’aleshores ha funcionat fent-se càrrec l’ajuntament del manteniment del
local i aportant anualment una quantitat de diners per a material. L’escrit de
l’ajuntament continua dient que “la corporació no té ni ha tingut cap relació
amb l’esmentada guarderia”, quan el mateix regidor de La Batllòria va portar
la seva pròpia filla a la guarderia i, per tant, en té perfecta constància de la
seva existència. També es diu que la corporació no té res a dir respecte de
la titulació per a poder estar al front d’una guarderia, per no ser de la seva
competència l’anàlisi de la titulació que la interessada diu acreditar. En
definitiva, primer es diu que la Sra. Clapés no disposa de la titulació
necessària i després s’afirma que no es vol entrar a valorar si la titulació
aportada per la Sra. Clapés és l’adequada.

Conclou la seva intervenció el Sr. Montón dient que tot això li sembla molt
greu, i si el que es pretén és que el poble de La Batllòria calli, no ho
aconseguiran. Intentaran arribar fins on calgui perquè aquesta situació
d’injustícia es corregeixi.

Intervé el Sr. alcalde dient que aquest tema no és motiu de cap punt de
l’ordre del dia d’avui però, arrel d’aquesta intervenció, s’ha de dir que a La
Batllòria es va passar un full informatiu (i no un pamflet, com s’ha comentat)
on s’intentava explicar abastament a la població la situació de la guarderia.
Ell, com a responsable polític que és, ha de vetllar perquè qualsevol tipus
d’activitat que es desenvolupi en el municipi estigui en regla. L’any 1991 es
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va dictar un decret de la Generalitat amb els requisits que han de complir
tant els locals com els docents de les llars d’infants, requisits que són molt
rigorosos per tal d’evitar qualsevol accident de la mainada en aquestes
edats. L’equip de govern no pot analitzar la titulació de la persona que està
al front de la guarderia, que ha de complir la normativa de la Generalitat. La
titulació és important, però és més important encara que l’activitat es faci de
manera legal.

Continua dient el Sr. alcalde que els veïns, com és normal, entenen que
qualsevol servei s’ha de mantenir, funcioni com funcioni, sigui o no legal. I en
el cas que ens ocupa, des de que va sortir aquest decret de la Generalitat
respecte les llars d’infants, l’ajuntament ja venia dient que era un risc tenir
oberta una guarderia en les condicions en què estava, malgrat que el regidor
de La Batllòria insistia en que s’havia d’intentar mantenir el servei. De
vegades els ulls se’ns obren quan es produeix un incident que pot provocar
que es demanin responsabilitats. Això és el que va passar quan es va
arranjar la teulada del local de la guarderia i, malgrat que es va aconsellar a
la Sra. Clapés que tingués tancat, els nens van ser al local durant tota
l’execució de les obres, amb el risc que això comportava. Altres fets que
s’han produït van ser que un nen de la guarderia va ser trobat a l’altre costat
de la carretera comarcal, a la benzinera, i un altre nen va quedar tancat al
camp de futbol i una veïna se’n va donar compte i el va treure. D’haver-se
produït algun accident en aquests casos, la responsabilitat recauria sempre
sobre el municipi i especialment sobre la persona de l’alcalde, per estar
ocupant la guarderia un local municipal.

Per això, a començament d’aquest curs es va intentar d’una manera oberta
arribar a un pacte amb la persona que portava la guarderia, i la seva reacció
va ser de demandar l’ajuntament davant dels tribunals. Finalment la justícia
ha donat la raó a l’ajuntament, i s’ha signat un pacte amb la Sra. Clapés per
al tancament de la guarderia. L’equip de govern respectarà aquest acord i
espera que també es respecti per l’altra part. A tots els veïns de La Batllòria
se’ls va passar una nota informativa perquè en tinguessin coneixement, i
avui es donarà compte dins la correspondència rebuda, de l’escrit dels veïns
amb les signatures que l’acompanyen. Per altra part, es va presentar fa pocs
dies un estudi de la població de 0 a 3 anys del Baix Montseny, estudi que
donarà peu a conèixer la realitat actual i a poder planificar les necessitats
d’aquest grup de població, tant a nivell sanitari com d’educació, amb
implantació, si s’escau, de serveis mancomunats entre diferents municipis.
De tota manera, l’equip de govern està a disposició dels veïns per continuar
informant-los de les accions que es portin a terme en aquest tema.
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Intervé un altre veí per preguntar a què es destinarà el local que actualment
ocupa la guarderia de La Batllòria, i per manifestar la poca sensibilitat
demostrada per part de l’ajuntament per la continuïtat de la guarderia. Així
mateix, qüestiona com es poden sentir els regidors de CiU quan la guarderia
de La Batllòria va ser creada per un ajuntament governat per aquest partit, i
ara un equip de govern socialista clausura aquest servei després de vint
anys de funcionament en què no hi ha hagut cap accident. En aquest afer
considera que la justícia s’ha equivocat donant la raó a l’ajuntament.

El Sr. alcalde diu que aquesta és una opinió totalment respectable. A
vegades la justícia s’equivoca, (no diu que s’hagi equivocat en aquest cas),
perquè els jutges són persones humanes que interpreten la llei. Quan fa vint
anys es va obrir la guarderia, tots els grups municipals hi van estar d’acord,
però amb el pas dels anys la normativa en aquest tema ha canviat molt, i
arrel del decret de la Generalitat sobre llars d’infants hi ha tot un seguit de
mesures que s’han de complir i de responsabilitats que s’han d’assumir, que
fan que els locals hagin de posar-se al dia. Per aquesta mateixa raó, altres
guarderies de Sant Celoni que ocupaven locals parroquials (a Les Borrelles i
al Pla de Palau), han tancat les seves portes. L’ajuntament ha tardat més
temps en tancar la guarderia de La Batllòria, però és una situació que s’havia
de regularitzar.

Insisteix el mateix veí en preguntar a què es destinarà el local de la
guarderia en el futur, i si serà a algun fi social.

El Sr. alcalde respon que encara no està predestinat quin serà el seu ús,
però es tracta d’un local municipal que s’allibera i que continuarà a disposició
de La Batllòria pel que es cregui convenient.

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.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI PEL QUAL ES REGULA EL
PRÉSTEC A CONCERTAR AMB LA CAIXA DE CATALUNYA PER UN
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IMPORT DE 165.000.000 PESSETES, SUBVENCIONAT PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

El Sr. Arenas explica que, tal i com es va comentar a la Comissió
informativa, aquest és el primer préstec que es demana enguany per afrontar
el pressupost d'inversions. Es tracta d’un conveni que té la Diputació de
Barcelona amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya i del qual se’n beneficien els
ajuntaments. El muntant total que es demana és de 165 milions de pessetes
i està subvencionat per la Diputació fins a una quantitat que volta els 115
milions de pessetes amb un interès del 0%, i la resta amb un interès molt
favorable del Mibor + 0,1%. Tal i com consta a l’expedient, les inversions a
què anirà destinat aquest préstec són les següents:

15.000.000 Urbanització sector Les Torres
38.000.000 Urbanització Carretera Vella
12.200.000 Urbanització carrer Sant Pere
13.000.000 Pistes de tennis i paddel
6.500.000 Accés a la piscina de la Rectoria Vella

15.000.000 Projecte equipament esportiu Sot de les granotes
30.000.000 1ª fase obres Ateneu (escola de música, escenari)
18.500.000 Adquisició maquinària zona blava
5.800.000 1ª fase xarxa local (connexió edificis municipals)

11.000.000 Remodelació camp municipal d’esports

El Sr. Pascual indica que aquest préstec va destinat a unes inversions
relacionades directament amb el pressupost de 2001, en la votació del qual
el grup municipal d’IC-V es va abstenir perquè discrepava de les prioritats
marcades per l’equip de govern. Per tant, també s’abstindrà en aquesta
votació.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l'expedient instruït per a la sol·licitud d'un préstec dins el Programa de
Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, d’import 165.000.000 pessetes, per
finançar inversions incloses dins el pressupost de l’ajuntament per a 2001.

Atès que la Caixa d’Estalvis de Catalunya ha aprovat la referida operació.

Atès allò establert a l’article 53.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per 10 vots a favor de la senyora Gener i dels senyors
Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado i Arenas
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Vilà, amb 1 vot en contra del senyor Gómez i amb les 6 abstencions de la
senyora Lechuga i dels senyors Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Pascual, el
Ple municipal ACORDA:

Primer.- Acceptar el préstec sol·licitat a la Caixa d'Estalvis de Catalunya dins el
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, amb les següents
característiques:

. Import del préstec: 165.000.000 pessetes

. Tipus d'interès: EURIBOR a tres mesos + 0,10%

. Comissió d'obertura: 0,1%

. Termini: 10 anys (inclòs 1 de carència)

. Garantia: Participació municipal en els 
tributs de l'Estat

Segon.- Aprovar el contracte de préstec entre l'ajuntament de Sant Celoni i la
Caixa de Catalunya, tal com ha estat redactat, el qual s'adjunta a l’expedient.

Tercer.- Afectar la part necessària de la participació en els tributs de l'Estat
que legalment correspongui a l'ajuntament de Sant Celoni cada any, durant tot
el temps que aquest préstec no sigui retornat, per fer front a les seves
obligacions de pagament a la Caixa d'Estalvis de Catalunya.

Quart.- Notificar aquesta operació de préstec a la Direcció General de Política
Financera.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL
CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR P-2 LES TORRES.

El Sr. Garcia explica que es van presentar un total de 13 empreses al
concurs convocat per a la contractació de les obres d’urbanització del sector
Les Torres. D’acord amb la proposta de la Mesa de contractació, es tracta
ara d’adjudicar aquestes obres a l’empresa Construccions Deumal SA que
ha presentat una baixa del 23% respecte del preu inicial de licitació.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist de nou l’expedient instruït per a la contractació de les obres
d’urbanització del sector P-2 Les Torres, 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.
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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, 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 que el Ple municipal en sessió del dia 22 de març de 2001 va aprovar
l’expedient de contractació pel procediment obert i mitjançant concurs i el
plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació de les
referides obres d’urbanització.

Atès que, publicat el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona número 86 del dia 10 d’abril de 2001, al Diari Oficial de la
Generalitat número 3.369 del dia 17 d’abril de 2001 i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament, no s’ha presentat cap al·legació al respecte del referit plec de
clàusules.

Atès que en data 15 de maig de 2001 es va procedir a l’obertura de les 13
pliques presentades al concurs, estenent-se la corresponent acta.

Atès que, després de l’oportú examen i previs els informes tècnic i econòmic
que figuren a l’expedient, la Mesa de contractació reunida el dia 23 de maig
de 2001 va proposar al Ple municipal que les obres d’urbanització del sector
P-2 Les Torres s’adjudiquin a l'empresa Construccions Deumal SA, per la
quantitat de 329.306.303  pessetes.

Atès allò establert a l’article 89 i concordants de la Llei 13/1995, de 18 de
maig, de contractes de les administracions públiques.

Vistos els informes que hi ha a l’expedient.

De conformitat amb allò acordat per la Mesa de contractació, a proposta de
la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient, Manteniment i Serveis,
La Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Adjudicar a l’empresa Construccions Deumal SA les obres
d’urbanització del sector P-2 Les Torres, per l’import de 329.306.303
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pessetes, a executar en un termini de 15 mesos, a comptar des de l’endemà
de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig de les obres.

Segon.- Requerir a Construccions Deumal SA per tal que, en el termini de
quinze dies a comptar des de la notificació d’aquests acords, presenti el
resguard d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 13.172.252
pessetes, corresponent al 4% del preu d’adjudicació, així com l’IAE
corresponent que l’autoritzi a executar aquesta obra a Sant Celoni i pòlissa
de responsabilitat civil que empari la durada i l’execució de l’obra.

Tercer.- Notificar aquests acords a les empreses presentades al concurs,
per tal que puguin procedir a recollir la garantia provisional dipositada en
aquest ajuntament.

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL COLOR OFICIAL
DELS VEHICLES DESTINATS AL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT
DE VIATGERS EN AUTOTURISME.

El Sr. Capote explica que el col·lectiu dels taxistes de Sant Celoni ha
sol·licitat el canvi de color dels vehicles que utilitzen per prestar el servei,
perquè quan volen canviar-se el cotxe els concessionaris els fan esperar
molt de temps perquè diuen que es fabriquen pocs cotxes grans de color
blanc. Es proposa canviar a un color plata, que sembla que és més fàcil
d’aconseguir. El Reglament del servei del taxi estableix quin ha de ser el
color dels vehicles i, per tant, correspon al Ple municipal aprovar aquest
canvi de color.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist que en data 12 d’abril de 2001 el Sr. Josep M. Bagot Belfort, en nom i
representació del col·lectiu de taxistes de Sant Celoni, ha presentat una
instància demanant que s’autoritzi el canvi de color dels vehicles utilitzats per
a l’exercici del servei de viatgers en auto-turisme.

Atès que actualment els vehicles que presten el servei de transport de
viatgers a Sant Celoni són de color blanc uniforme.

Atès que el col·lectiu de taxistes justifica la seva petició de canvi de color en
el fet de que les cases comercials fabriquen molt pocs vehicles de color
blanc i el temps d’espera, quan es desitja renovar el vehicle, és molt gran.
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Atès que el nou color proposat per als taxis de Sant Celoni és el color plata,
amb l’escut de Sant Celoni i el número de la llicència del color que la
corporació decideixi.

Atès que l’article 4.3 del Reglament regulador del servei de transport públic
de viatgers a través d’auto-turismes, aprovat definitivament en data 18 de
setembre de 2000, estableix que el color i les característiques de la retolació
dels vehicles podran ser determinats amb posterioritat a l’entrada en vigor
del reglament.

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

Primer.- Aprovar el canvi de color dels vehicles utilitzats per a la prestació
del servei municipal de transport de viatgers en auto-turismes de Sant
Celoni, passant del color blanc actual al color plata, mantenint l’actual color
verd de l’escut i del número de llicència que els vehicles han de portar a les
portes del davant.

Segon.- Notificar aquests acords al col·lectiu de taxistes de Sant Celoni per
al seu coneixement, amb expressió dels recursos a què tinguin dret.

En aquest moment els regidors Sr. Pascual i Sr. Giol abandonen
temporalment la sessió del Ple que es celebra, per ser part implicada en el
següent punt de l’ordre del dia que a continuació es tractarà.

5.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A
L’APROVACIÓ INICIAL DELS ACORDS D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DE LA CARRETERA VELLA, I APROVACIÓ
DEFINITIVA DELS MATEIXOS.

El Sr. Alsina diu que el grup municipal d’ERC votarà en contra, per ser
conseqüent amb la postura mantinguda en l’aprovació provisional de les
contribucions especials de la Carretera Vella, i ja que encara no està clar
com anirà el finançament d’aquestes obres.

El Sr. Garcia diu que el finançament està ben clar: el 50% del cost de les
obres anirà a càrrec dels veïns i el 50% a càrrec de l’ajuntament. A més, s’ha
demanat una subvenció al Departament de Comerç de la Generalitat, per
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potenciar l’aspecte comercial d’aquest carrer. Avui precisament han vingut a
l’ajuntament un parell de tècnics d’aquest departament per conèixer el
projecte i per veure la situació actual sobre el terreny. Esperem que la
sol·licitud s’ajusti als seus criteris d’atorgament de subvencions i es pugui
rebre algun tipus d’ajut.

El Sr. Figueras manifesta que també per coherència amb el vot del seu grup
en l’aprovació inicial de les contribucions especials, avui també votaran que
no, per les raons exposades en el seu moment.

El Sr. alcalde explica que es tracta de resoldre dues al·legacions
presentades contra l’aprovació provisional de les contribucions especials per
les obres d’urbanització de la Carretera Vella. El criteri que segueix l’equip
de govern en el finançament d’aquestes obres (i també del carrer Sant Pere)
és aplicar contribucions especials de manera que els veïns aportin el 50% i
l’ajuntament el 50% restant. El projecte tècnic contempla la remodelació total
del carrer amb la substitució dels serveis actuals, que es considera que ja
estan amortitzats, i posant-n’hi de nous o ampliant els existents. L’única
experiència que tenim d’un cas semblant és la urbanització del carrer Major
els anys 1990-91. En aquell moment, el criteri inicial utilitzat va ser aplicar
contribucions especials amb un 90% a càrrec dels veïns i la resta a càrrec de
l’ajuntament. Però es va aconseguir una subvenció important del
Departament de Comerç que va fer variar tota l'estructura del finançament i
al final les contribucions especials van ser aproximadament del 50% pels
veïns i del 50% per l’ajuntament. Aquest és el criteri que s’ha adoptat en els
casos de la Carretera Vella i del carrer Sant Pere. Però s’ha d’entendre que
els imports que es computen són quantitats màximes, perquè també s’ha
demanat una subvenció al Departament de Comerç i perquè a l’hora de fer
les obres pot observar-se que no calgui executar alguna partida, cosa que
contribuirà a minvar les quantitats a finançar tant per l’ajuntament com pels
veïns. Val a dir que aquest mateix criteri és el que s’utilitza en la implantació i
ampliació d’enllumenat públic de les zones més antigues del nucli urbà, i
entén l’equip de govern que és un sistema prou vàlid.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que amb data 12 de març de 2001, per decret de l’Alcaldia s’incoà
expedient per a la imposició i ordenació de contribucions especials per al
finançament de les obres d’urbanització de la Carretera Vella (tram comprès
entre el carrer Doctor Trueta i el carrer Anselm Clavé) d’aquesta vila.
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Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 22 de març de 2001
procedí a l’aprovació inicial dels acords d’imposició i ordenació de les
contribucions especials referides.

Atès que, adoptats els acords corresponents, es procedí a la publicació dels
edictes legalment preceptius al Butlletí Oficial de la Província número 86 del
dia 10 d’abril de 2001 i al diari El Periódico del dia 4 d’abril de 2001, així com
al tauler d'edictes de la corporació.

Atès que dins el termini legalment establert es presentaren escrits
d’al·legacions per part del Sr. Josep Pujades Roura i el Sr. Joan Deumal Pujol,
que correspon resoldre.

Atès que als antecedents esmentats són d’aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET:

Primer.- Qüestions prèvies.

Les contribucions especials municipals són tributs d’imposició potestativa,
per la qual cosa és necessari que per a la seva exacció siguin presos de
manera prèvia  els corresponents acords d’imposició i ordenació.

El procediment per a la imposició i ordenació dels tributs de caràcter
potestatiu està regulat a l’article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, que preceptua l’exposició pública dels
acords i expedients de què portin causa, per un termini de trenta dies.

Els escrits d’al·legacions subscrits pels Srs. Pujades i Deumal han estat
presentats al registre general municipal el dia 9 de maig de 2001, dins el
termini establert, i compleixen els requisits legals. Procedeix, doncs, la seva
admissió a tràmit i és obligació d’aquesta administració procedir a la seva
resolució analitzant el fons de les al·legacions en ells consignades.

D’acord amb l’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
els òrgans administratius que iniciïn o tramitin un procediment, qualsevol que
hagi estat la manera de la seva iniciació, podran disposar la seva acumulació
a d’altres amb els que guardi identitat substancial o íntima connexió, per la
qual cosa és aconsellable acordar l’acumulació de la tramitació dels recursos
administratius presentats pels recurrents, atès que tots ells versen sobre el
mateix expedient i contenen idèntica argumentació.

Segon.- A la primera de les al·legacions.
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A la primera de les al·legacions els interessats manifesten el següent:

• Concorre exclusió del fet imposable dels serveis públics existents i
que estan en funcionament, la millora dels quals es preveu en el
projecte tècnic.

• Existeixen al projecte tècnic definidor de les obres diverses partides o
treballs que es poden incloure dins el concepte d’obres de reparació,
millora, manteniment i i/o conservació de serveis públics ja existents i
en funcionament.

L’article 28 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, defineix el fet imposable de les contribucions especials com
l’obtenció per part dels subjectes passius d’un benefici especial o d’un
augment de valor dels seus bens com a conseqüència de la realització
d’obres públiques o l’establiment o ampliació dels serveis públics, de
caràcter local per part de les entitats respectives.

La producció del fet imposable en l’expedient que ens ocupa és inequívoca,
atès que en ell concorren tots els requisits exigits, a saber:

En primer lloc, les obres d’urbanització realitzades pel municipi són de
competència local d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local.

En segon lloc, és evident l’obtenció, per part dels recurrents, d’un benefici
especial o augment de valor dels seus bens com a conseqüència de la
realització de les obres, Aquest obtenció es presumeix per aplicació de
l’article 30 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, que considera els propietaris dels bens immobles com a
subjectes passius del tribut en el cas de realització d’obres o establiment de
serveis que els afectin.

Per una altra banda no és possible la imposició de contribucions especials pel
mer manteniment de les instal·lacions o la seva reparació, atès que les obres
que es poden finançar per contribucions especials ho han de ser d’inversió.

No obstant l’anterior, els al·legants fan una mera afirmació de l’existència de
partides d’aquesta naturalesa però no indiquen concretament quines són
aquestes als efectes de poder individualitzar-les.

Tercer.- A la segona de les al·legacions.
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A la segona de les al·legacions els interessats manifesten el següent:

• Cal excloure de la base imposable del cost dels serveis públics existents i
que estan en funcionament, la millora dels quals es preveu en el projecte
tècnic.

Aquesta al·legació és conseqüència lògica de l’anterior, per la qual cosa cal
afirmar que hauran de ser excloses de la base imposable de les
contribucions especials totes les partides que responguin als conceptes de
manteniment o conservació.

No obstant això, igual que en el cas anterior, els recurrents no indiquen quins
són aquests elements i, per tant, hem de considerar que els inclosos al
projecte són tots procedents tret de prova en contrari, per la qual cosa cal
considerar l’acord pres de conformitat a dret.

De demostrar-se que efectivament existeixen partides que poguessin
qualificar-se com de manteniment o conservació incloses dins del projecte
d’obres, aquestes haurien de ser excloses de la base imposable de les
contribucions especials, malgrat que es tracta d’una qüestió de prova que no
ha estat realitzada per part dels al·legants.

De conformitat amb l’anterior, a proposta de la Comissió informativa
d'Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans, per 10 vots a favor de
la senyora Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia,
Pujol, Checa, Casado i Arenas Vilà, i amb 5 vots en contra de la senyora
Lechuga i dels senyors Figueras, Alsina, Segarra i Gómez, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Josep Pujades
Roura i pel Sr. Joan Deumal Pujol, ateses les raons expressades als
fonaments de dret d’aquesta resolució, per considerar que els acords
d’imposició i ordenació de les contribucions especials per a la realització
d’obres d’urbanització de la Carretera Vella són conformes a dret.

Segon.- Aprovar definitivament els acords d’imposició i ordenació de
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.

Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats per al seu coneixement,
als efectes escaients i amb expressió dels recursos a que tinguin dret.
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Quart.- Publicar els acords d’imposició i ordenació definitivament aprovats al
Butlletí Oficial de la Província i a la resta de llocs legalment preceptius, per al
general coneixement amb expressió dels recursos a que hom tingui dret.

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

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

6.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A
L’APROVACIÓ INICIAL DELS ACORDS D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT PERE, I APROVACIÓ
DEFINITIVA DELS MATEIXOS.

El Sr. alcalde indica que en aquest cas és d’aplicació el mateix que ha dit en
el tema de la Carretera Vella, pel que fa als criteris seguits en l’aplicació de
contribucions especials per al finançament de les obres. També per aquest
carrer s’ha demanat una subvenció al Departament de Comerç de la
Generalitat.

El Sr. Pascual llegeix la part del dictamen en què es diu que “no és possible
la imposició de contribucions especials pel mer manteniment de les
instal·lacions o la seva reparació, atès que les obres que es poden finançar
per contribucions especials ho han de ser d’inversió.”

També en un altre paràgraf del dictamen s’indica: “De demostrar-se que
efectivament existeixen partides que poguessin qualificar-se com de
manteniment o conservació incloses dins del projecte d’obres, aquestes
haurien de ser excloses de la base imposable de les contribucions especials,
malgrat que es tracta d’una qüestió de prova que no ha estat realitzada per
part dels al·legants.”

El Sr. Pascual diu que, al seu entendre, aquesta resposta és tirar “pilotes
fora” perquè la justificació que es dóna és que les persones que han al·legat
no han tingut prou capacitat per justificar quines partides poden ser de
manteniment i quines no. Si són de manteniment no són inversions i, per
tant, no poden aplicar-se contribucions especials. L’ajuntament no diu que
els al·legants no tinguin raó, sinó que no justifiquen la seva argumentació.
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Per això, ja que de la resposta de l’ajuntament no es dedueix que tota l’obra
que es finança per contribucions especials sigui inversió nova, ell s’abstindrà
en la votació.

El Sr. alcalde diu que durant la realització de l’obra es durà un control per
part de la comissió de seguiment i es podran discutir totes aquelles partides
que no quedin clares.

Intervé el Sr. Arenas per fer un comentari en relació als grups municipals que
diuen que són conseqüents amb allò que han votat altres vegades. A ell,
com a regidor del PSC, li sembla molt bé que es parli de defensar els
interessos dels veïns intentant, per exemple, rebaixar el percentatge de les
contribucions especials que han de pagar. Però l’equip de govern també és
coherent amb el criteri que s’ha seguit en aquest tema en els últims anys,
que és també el criteri heretat de l’anterior equip de govern de CiU. El grup
municipal socialista en el govern va optar per no canviar el sistema, per
l’interès general de tota la població, per no beneficiar uns veïns més que
altres i perquè totes les inversions a nivell d’urbanització de carrers tinguin
igual tractament a l’hora del seu finançament. A vegades, però, alguns grups
municipals mantenen postures populistes que no atenen a la responsabilitat,

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que amb data 12 de març de 2001, per decret de l’Alcaldia s’incoà
expedient per a la imposició i ordenació de contribucions especials per al
finançament de les obres d’urbanització del carrer Sant Pere (tram comprès
entre el carrer Major i el carrer Sant Josep) d’aquesta vila.

Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 22 de març de 2001
procedí a l’aprovació inicial dels acords d’imposició i ordenació de les
contribucions especials referides.

Atès que, adoptats els acords corresponents, es procedí a la publicació dels
edictes legalment preceptius al Butlletí Oficial de la Província número 86 del
dia 10 d’abril de 2001 i al diari El Periódico del dia 4 d’abril de 2001, així com
al tauler d'edictes de la corporació.

Atès que dins el termini legalment establert no es presentà cap al·legació,
malgrat que en data 8 de febrer de 2001 es presentà escrit per part de la
mercantil Gepelbo SL i 16 persones més, en el qual es formularen
al·legacions contra el projecte d’obres, que han estat resoltes en l’expedient
corresponent, i contra la imposició i ordenació de les contribucions especials
previstes per al seu finançament.
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Atès que als antecedents esmentats són d’aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET:

Primer.- Qüestions prèvies.

Les contribucions especials municipals són tributs d’imposició potestativa,
per la qual cosa és necessari que per a la seva exacció sigui presos de
manera prèvia  els corresponents acords d’imposició i ordenació.

El procediment per a la imposició i ordenació dels tributs de caràcter
potestatiu està regulat a l’article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, que preceptua l’exposició pública dels
acords i expedients de què portin causa, per un termini de trenta dies.

L’escrit d’al·legacions subscrit per part de la mercantil Gepelbo SL i 16
persones més va ser presentat al registre general municipal el dia 8 de
febrer de 2001, àdhuc abans de la incoació de l’expedient. Es considera
adient la seva resolució dins del mateix, atès que és aquest el moment
procedimental oportú, i donat que l’escrit compleix els requisits legals i
procedeix la seva admissió a tràmit, essent obligació d’aquesta administració
procedir a la seva resolució, analitzant el fons de les al·legacions en ell
consignades.

Segon.- Pel que fa a les al·legacions primera a quarta.

Les al·legacions primera a quarta de les contingudes a l’escrit dels
interessats són relatives a l’aprovació del projecte tècnic, qüestions totes
elles que han estat resoltes per l’òrgan competent en el seu moment dins
l’expedient corresponent.

Tercer.- Pel que fa a la quarta de les al·legacions.

A la quarta al·legació els interessats manifesten el següent:

• Que la conversió de les vies públiques en vies peatonals exemptes de
trànsit rodat no constitueix el fet imposable de les contribucions especials.

L’article 28 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, defineix el fet imposable de les contribucions especials com
l’obtenció per part dels subjectes passius d’un benefici especial o d’un
augment de valor dels seus bens com a conseqüència de la realització
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d’obres públiques o l’establiment o ampliació dels serveis públics, de
caràcter local per part de les entitats respectives.

La producció del fet imposable en l’expedient que ens ocupa és inequívoca,
atès que en ell concorren tots els requisits exigits, a saber:

En primer lloc, les obres d’urbanització realitzades pel municipi són de
competència local d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local.

En segon lloc, és evident l’obtenció, per part dels recurrents, d’un benefici
especial o augment de valor dels seus bens com a conseqüència de la
realització de les obres, Aquesta obtenció es presumeix per aplicació de
l’article 30 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals que considera els propietaris dels bens immobles com a
subjectes passius del tribut en el cas de realització d’obres o establiment de
serveis que els afectin.

El Tribunal Suprem en la seva sentència de 21 de desembre de 1996
considera que existeix la producció del benefici general per l’obertura i
peatonalització de les vies públiques i, per tant, les obres a realitzar
constitueixen fet imposable del tribut:

“ La producción de un beneficio general por la apertura de la indicada
vía peatonal, no significa que no se puedan imponer contribuciones
especiales si, junto a él, resultan algunas propiedades especialmente
beneficiadas, como sucede tratándose de la apertura de calles (artículo
219.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril), y como se
ha acreditado en el expediente administrativo y en la prueba practicada
en autos, de donde resulta, que la finca propiedad de los recurrentes,
por cuya titularidad se han girado las liquidaciones de que trae causa
este proceso, es colindante con la nueva calle peatonal, que antes de
la apertura de esta vía tenía fachada sólo a dos vías y que después de
su apertura, incrementa su línea de fachada en 45.8 metros,
correspondientes a la nueva calle, mejorando la calidad del solar al
permitir el resultante de la apertura de la calle, una mejor distribución
de las futuras construcciones, así como un incremento de su valor
como consecuencia de la apreciación de los futuros locales por la
existencia de una mejora general en una zona de importancia
comercial en la localidad, por lo que ha de concluirse que concurren
todas las condiciones requeridas para considerar a los recurrentes
como sujetos pasivos de las contribuciones especiales aplicadas por el
ayuntamiento apelado.”
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De conformitat amb l’anterior, a proposta de la Comissió informativa
d'Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans, per 10 vots a favor de
la senyora Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia,
Pujol, Checa, Casado i Arenas Vilà, amb 6 vots en contra de la senyora
Lechuga i dels senyors Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Gómez, i amb
l’abstenció del Sr. Pascual, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la mercantil Gepelbo
SL i 16 persones més, ateses les raons expressades als fonaments de dret
d’aquesta resolució, per considerar que els acords d’imposició i ordenació de
les contribucions especials per a la realització d’obres d’urbanització del carrer
Sant Pere són conformes a dret.

Segon.- Aprovar definitivament els acords d’imposició i ordenació de
contribucions especials als propietaris beneficiats per l'execució del projecte
tècnic d’obres ordinàries d’urbanització del carrer Sant Pere d’aquesta vila.

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

Quart.- Publicar els acords d’imposició i ordenació definitivament aprovats al
Butlletí Oficial de la Província i a la resta de llocs legalment preceptius per al
general coneixement, amb expressió dels recursos a que hom tingui dret.

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

En aquest moment la senyora Lechuga i els senyors Pujol i Giol abandonen
temporalment la sessió del Ple que es celebra, per ser part implicada en el
següent punt de l’ordre del dia que a continuació es tractarà.

7.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DELS ACORDS
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC DE DIVERSOS
CARRERS DE LA BATLLÒRIA.

El Sr. alcalde explica que en aquestes obres d’enllumenat del nucli antic de
La Batllòria s’aplica el mateix criteri que s’ha seguit en la reforma de
l’enllumenat dels carrers més antics de Sant Celoni, és a dir, que s’imposen
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contribucions especials amb el 50% a càrrec dels veïns i el 50% a càrrec de
l’ajuntament. A La Batllòria, però, hi ha una excepcionalitat i és que s’ha
obtingut una subvenció de la Generalitat, concedida via PUOSC i específica
per a nuclis agregats. La subvenció ascendeix a 6,5 milions de pessetes i,
segons s’estableix per llei, s’aplica a rebaixar l’import total de les obres de
manera que, descomptat l’ajut, el cost de les obres que resta per finançar
anirà a càrrec dels veïns i de l’ajuntament al 50% cadascú.

El Sr. Figueras pregunta si una part d’aquestes obres és ampliació de
l’enllumenat.

El Sr. alcalde respon que una part de les obres és de reforma de
l’enllumenat existent i una altra part és d’ampliació. En molts carrers del nucli
antic de La Batllòria, com també passa a Sant Celoni, l’enllumenat públic és
una instal·lació molt antiga i deficitària.

El Sr. Alsina pregunta quant paguen els veïns del muntant total de l’obra, un
cop descomptada la subvenció.

El Sr. alcalde diu que, descomptant la subvenció, els veïns paguen un 29%
del cost total de les obres i l’ajuntament també.

El Sr. Alsina indica que el seu grup municipal, com ja ha vingut manifestant
des de fa temps, considera que l’aplicació de les contribucions especials
hauria d’arribar a ser del 20% a càrrec dels veïns i del 80% a càrrec de
l’ajuntament. En aquest cas, si els veïns paguen el 29% del cost de les
obres, es segueix la tendència que el grup municipal d’ERC està defensant,
per exemple, per al finançament de les obres d’urbanització de la Carretera
Vella i del carrer Sant Pere. Per tant, hi votaran a favor.

El Sr. Pascual pregunta si s’aprova també el projecte d’enllumenat.

El Sr. alcalde respon que no, que el projecte tècnic ja està aprovat. El que
s’aprova és la imposició i ordenació de contribucions especials als veïns
beneficiats pel projecte. Ahir es va fer una reunió amb els veïns, per explicar-
los el projecte i el tipus de lluminàries que es posaran depenent de l’amplada
del carrer. Els veïns hi van estar d’acord i van demanar que s’executessin les
obres el més aviat possible perquè actualment hi ha zones del poble que
tenen molt poca llum.

El Sr. Gómez fa un incís (al respecte de l’absència de la senyora Lechuga i
dels senyors Pujol i Giol per ser part implicada en aquest punt de l’ordre del
dia), i comenta que en el darrer Ple quan es va tractar l’assumpte de les
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pistes de tennis, el Sr. Arenas no es absentar de la sessió, malgrat ser
parent directe del president del Club Tennis Sant Celoni.

El Sr. alcalde manifesta que en el tema de les contribucions especials
sempre s’ha dit que quan algun regidor tenia família directa implicada, havia
d’abstenir-se de votar. Però en altres temes, com ara aquest del conveni
amb el Club Tennis Sant Celoni, molts regidors poden ser-ne socis, ser-ne
accionistes o tenir algun tipus de relació amb alguna persona del club.
Considera que són qüestions de matís, que poden tenir diferents
interpretacions i que no cal portar-ho a l’extrem.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació provisional, si escau, de la imposició i
ordenació de contribucions especials per a la realització de les obres
d’enllumenat públic de diversos carrers de La Batllòria.

Atès que la Comissió de Govern municipal en sessió del dia 22 de maig de
2001 va aprovar inicialment el projecte tècnic reformat d’instal·lació i
ampliació d’enllumenat públic de diversos carrers de La Batllòria, el
pressupost del qual puja la quantitat de 15.232.495 pessetes.

Atès que la realització de les obres d’enllumenat 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 dels
treballs que es projecten.

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

Atès que la Generalitat de Catalunya a través del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya, anualitat 2001, ha subvencionat amb 6.500.000 pessetes
l’actuació de reforma i millora de l’enllumenat públic de La Batllòria.

A la vista de l'anterior, a proposta de la Comissió informativa d’Hisenda,
Promoció Econòmica i Recursos Humans, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució del projecte d’instal·lació i ampliació d’enllumenat públic de diversos
carrers de La Batllòria.
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Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris
beneficiats per l'execució de les obres d’instal·lació i ampliació d’enllumenat
públic de diversos carrers de La Batllòria, d'acord amb els següents
paràmetres d'aplicació:

a) Cost previst de les obres……………………………...  15.232.495 ptes
Honoraris de redacció i  direcció de projecte..……… 426.510 ptes
Total cost……………………………………………..... 15.659.005 ptes
Subvenció PUOSC..................................................... 6.500.000 ptes
Total final.................................................................... 9.159.005 ptes

b) El cost suportat per l'administració serà de 9.159.005 pessetes.

c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 50% del cost
suportat per l'administració, és a dir, 4.579.502 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.
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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.

Onzè.-  Sotmetre aquest acord a la condició resolutòria consistent en què si
fossin presentades al·legacions a l’aprovació inicial del projecte d’obra de
què porta causa, l’estimació de les quals introduís modificacions substancials
al projecte, aquest acord restarà sense efecte de manera automàtica havent-
se d’adoptar nous acords inicials d’acord amb el projecte modificat
substancialment.

En finalitzar aquest punt de l’ordre de dia, la senyora Lechuga i els senyors
Pujol i Giol s’incorporen de nou a la sessió del Ple que es celebra

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

El Sr. Capote diu que, tal i com ja va explicar en el darrer Ple, avui es porta a
aprovació la modificació de les assignacions als grups polítics municipals.
Tothom ha pogut veure a l’expedient corresponent les quantitats que es
proposen i val a dir que s’ha buscat un equilibri amb la mitjana del que es
paga a altres municipis.

Intervé el Sr. Pascual per fer l’observació de que la quantitat que es paga als
grups municipals s’incrementa molt poc respecte del que es pagava fins ara
i, en canvi, la quantitat que es paga per regidor augmenta en un percentatge
més alt. Pregunta el perquè d’aquest criteri.
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El Sr. Capote diu que així és com ho tenen establert la gran majoria de
municipis, encara que en aquest tema cada ajuntament fa el que vol.

El Sr. Pascual manté que troba descompensats aquests increments, malgrat
que no ho ha pogut confrontar amb el que es fa en altres municipis. Per tant,
el seu vot serà d’abstenció.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès allò que disposa l’article 27 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals, les corporacions municipals, en la mesura de
les possibilitats funcionals de la seva organització administrativa, facilitaran
als grups municipals uns mitjans materials mínims per a l’exercici de les
seves funcions.

Atès que la participació dels membres de cada una de les opcions polítiques
representades no es limita a acudir a les sessions dels òrgans col·legiats en
els que estan representats, ben al contrari, la tasca pròpia dels grups
municipals, ostentin o no responsabilitats de govern, requereix un treball
previ de recollida d’informació, anàlisi i síntesi de tots els aspectes relatius a
la gestió i política municipals, cosa que implica necessitats d’infrastructura, la
cobertura de les quals es regula a l’article 27 del citat Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

Atès que el Ple municipal en sessió de data 22 de juliol de 1999 va aprovar
les assignacions dels grups municipals, amb una quantitat mensual fixa per
grup polític (5 grups) de 25.000 pessetes i una quantitat mensual per
membre del grup (17 regidors) de 15.000 pessetes.

Atès que han transcorregut ja prop de dos anys sense que s’hagin actualitzat
aquestes quantitats, cosa que comporta una pèrdua de poder adquisitiu i
conseqüentment una major dificultat dels grups municipals per portar a terme
les seves tasques, es considera necessari procedir a l’actualització i millora
de les assignacions, de tal manera que l’assignació per regidor sigui de
23.000 pessetes i  per a cada un dels grups municipals de 27.000 pessetes.

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals i a la vista
del projecte de text de l’Ordenança fiscal, a proposta de la Comissió
informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans, per 10 vots
a favor de la senyora Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra, Capote,
Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado i Arenas Vilà, amb un vot en contra del Sr.



24

Gómez i amb 6 abstencions de la senyora Lechuga i dels senyors Figueras,
Giol, Alsina, Segarra i Pascual, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar la modificació de les assignacions a percebre pels diversos
grups polítics municipals de tal manera que, amb efectes del dia 1 de gener
de 2001, passin a ser les següents:

• Quantitat mensual fixa per grup polític (5 grups) de 27.000 pessetes.
• Quantitat mensual per membre del grup (17 regidors) de 23.000

pessetes.

Segon.- Determinar que el cost total d’aquestes assignacions ascendirà a un
total anual durant l’exercici 2001, de 6.312.000 pessetes.

Tercer.- Notificar aquesta resolució als portaveus dels diversos grups polítics
municipals per al seu coneixement, als efectes escaients i amb expressió
dels recursos a que tinguin dret.

Quart.- 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.

9.- INFORMACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER LA QUAL ES
DETERMINA COMPARÈIXER AL PROCÉS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER LA MERCANTIL ENDESA SA
SOCIEDAD UNIPERSONAL, CONTRA L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO
22, I DESIGNACIÓ I APODERAMENT DE LLETRATS.

El Sr. alcalde explica que amb la liberalització de les companyies elèctriques
(tal com ha passat amb la telefonia), en un municipi hi poden haver diferents
companyies que subministrin electricitat. Els ajuntaments han aprovat un
model d’ordenança fiscal que permet que es pugui cobrar a totes les
companyies l’1,5% de la seva facturació bruta, percentatge que ve regulat
per llei. Endesa ha presentat recurs contra aquesta ordenança fiscal i, per
això, es proposa delegar a la Diputació de Barcelona la designació i
apoderament de lletrats per comparèixer en aquest recurs, amb un cost zero
per a l’ajuntament. Els diners que s’ingressen per aquest concepte són
importants per als ajuntaments i amb la liberalització de les elèctriques
podria passar que només s’ingressés una petita part del que es factura en
energia elèctrica en el municipi. Per això és important comparèixer en el
contenciós, i serà la Diputació qui defensarà a tots els ajuntaments que s’hi
adhereixin.



25

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que s'ha notificat a aquesta administració la interposició del recurs
contenciós administratiu número 386/2001, seguit davant la Secció 1ª de la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, per part de Endesa Energia SA Sociedad Unipersonal, contra
l’Ordenança Fiscal número 22, reguladora de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen
aquest domini públic per a prestar serveis de subministrament que no afectin
a la generalitat del veïnat.

Atesa la necessitat d'efectuar l'oportuna designació de lletrat i procurador
perquè portin la direcció tècnica i representació d'aquesta administració en el
citat procediment.

Atès que l’Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides, va resoldre la
compareixença davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, d’acord
amb la legislació d’aplicació, que es donés compte al Ple de la corporació en
la primera sessió que aquest celebri.

De conformitat amb l’anterior, a proposta de la Comissió informativa
d'Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans, per unanimitat, el Ple
municipal ACORDA:

Primer.- Donar-se per assabentat de la resolució de l’Alcaldia de data 19
d’abril de 2001 que, en la seva part dispositiva, diu així:

“ Primer.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número
386/2001, seguit davant la Secció 1a de la Sala del Contenciós
Administratiu del  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interposat
per part d’Endesa Energía SA Sociedad Unipersonal, contra
l’Ordenança Fiscal número 22, reguladora de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local a favor d’empreses o entitats que
utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministrament
que no afectin a la generalitat del veïnat, de l’ajuntament de Sant
Celoni.

Segon.- Designar al lletrat Sr. Enric Mas López perquè es faci càrrec
de la direcció tècnica d'aquesta administració en el procediment de
referència, i al procurador dels tribunals Sr. Jordi Fontquerni Bas
perquè es faci càrrec de la representació en el mateix procediment.
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Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a l’ajuntament Ple, en la
propera sessió que es celebri, per a la seva ratificació si s’escau. ”

Segon.- Notificar aquesta resolució al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i als efectes
escaients.

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.

En acabar aquest punt, el Sr. alcalde informa d’una nova proposta que no
estava prevista en l’ordre del dia de la sessió i que es presenta al Ple
municipal per la via d’urgència:

ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DEL CRÈDIT CONCEDIT PER LA CAIXA DE
CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
D’IMPORT 15.000.000 PESSETES.

El Sr. Arenas diu que es tracta d’acceptar un préstec atorgat per la Caixa de
Crèdit i Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. Explica que els
ajuntaments poden demanar anualment un màxim de 15 milions de
pessetes, amb cost d’interès zero, i que aquest préstec especial es destinarà
a cobrir una part del que li pertoca a l’ajuntament pel finançament de les
obres d’urbanització de la Carretera Vella.

Després d’aquesta intervenció i per unanimitat de tots els assistents,
s’acorda aprovar la urgència de la proposta.

Seguidament es procedeix a votar el seu contingut que, textualment diu així:

Vist l'expedient instruït per a la sol·licitud d'un crèdit amb càrrec a la Caixa de
Crèdit de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, d’import 15.000.000
pessetes, per finançar part de la inversió anomenada: Urbanització de la
Carretera Vella.

Atès que la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió del dia
17 de maig de 2001 va aprovar la concessió del referit crèdit.

Atès allò establert a l’article 53.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.
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A proposta del regidor d’Economia i Hisenda, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Acceptar el crèdit concedit per la Diputació de Barcelona amb càrrec
a la Caixa de Crèdit de Cooperació Local, per un import de 15.000.000
pessetes, destinat al finançament de la inversió: Urbanització de la Carretera
Vella, a un tipus d’interès del 0%, que s’haurà de retornar en 10 anualitats.

Segon.- Aprovar el conveni que regula el crèdit amb la Caixa de Crèdit Local
de la Diputació de Barcelona tal com ha estat redactat, el qual s'adjunta a
l’expedient.

Tercer.- Notificar aquesta operació de préstec a la Direcció General de Política
Financera.

A continuació, el Sr. alcalde pregunta als grups polítics municipals si tenen
alguna moció d’urgència que vulguin posar a consideració del Ple.

El Sr. Alsina explica que el grup municipal d’ERC tenia previst presentar tres
mocions per la via d’urgència. La primera moció és per demanar la
reconsideració dels acords del Ple municipal d’aprovació provisional
de contribucions especials per la urbanització de la Carretera Vella i del
carrer Sant Pere.

Diu, però, el Sr. Alsina que el seu grup vol deixar aquesta moció sobre la
taula per tractar-se encara d’un tema obert, pendent de la possible concessió
de subvencions que podrien fer alterar el finançament de les obres.

La segona de les mocions que volia presentar el grup municipal d’ERC era
inicialment per demanar la modificació de l’Ordenança fiscal número 2
reguladora de l’Impost d’Activitats Econòmiques. La moció proposava la
introducció d’un apartat on s’establís que l’ajuntament procedirà a la reducció
de l’impost de l’IAE a les botigues que ho sol·licitin, quan es duguin obres a
la via pública i aquestes obres durin més de tres mesos. Però després de
parlar-ho amb l’equip de govern i amb l’interventor de l’ajuntament, s’ha vist
que aquest tipus de bonificació ja està prevista en un Reial Decret Legislatiu
de l’any 1990 i el més eficaç per aconseguir l’objectiu que el grup municipal
d’ERC es plantejava amb aquesta moció és que simplement des de l’àrea de
Promoció Econòmica s’informi a tots els botiguers i comerciants que poden
sol·licitar la reducció de l’IAE mentre durin les obres d’urbanització del seu
carrer. Diu el Sr. Alsina que l’únic que afegiria al text consensuat amb el grup
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municipal del PSC és que l’acord sigui publicat al butlletí d’informació
municipal, fent esment dels grups polítics que s’hi hagin volgut adherir.

Després d’aquesta intervenció 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:

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I DEL PSC
PERQUÈ S’INFORMI ALS COMERÇOS AFECTATS PER OBRES A LA
VIA PÚBLICA DE LES BONIFICACIONS DE L’IAE A QUÈ PODEN
ACOLLIR-SE, SEGONS EL REIAL DECRET LEGISLATIU 1175/1990.

El grup municipal d’ERC, conjuntament amb el grup municipal del PSC, i
amb el suport de la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni, d’acord
amb allò que preveu l’article 103 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i
de règim local de Catalunya, presenta al Ple per a la seva aprovació, si
s’escau, la següent proposta:

En els propers mesos s’iniciaran les obres d’arranjament i pavimentació dels
carrers Sant Pere i Carretera Vella, i segons es preveu al projecte tècnic la
durada de les obres està prevista en mes de tres mesos. De tota manera
l’experiència ha demostrat que les obres acostumen a durar més d’allò que
es preveu de manera inicial.

Per altre costat, la Carretera Vella i el carrer Sant Pere són eixos importants
de comerç a Sant Celoni, dels que en gaudim tots els ciutadans. Tenint en
compte que ambdues vies compatibilitzen aquest ús comercial amb el
residencial, creiem que des de l’ajuntament s’hauria de promoure la vida i la
cultura de poble i no gravar-los, afavorint indirectament les grans superfícies
comercials.

Els carrers afectats tenen una llarga tradició comercial, per la qual cosa si bé
l’inici de les obres és un fet positiu per a la població ja que millorarà la
qualitat de vida dels vilatans, no podem obviar que repercutirà de manera
important sobre l’activitat comercial de les botigues situades en aquests
carrers.

Els botiguers i comerciants afectats per aquestes obres paguen els seus
impostos, entre ells un impost municipal com l’IAE, i tenint clar que les obres
incidiran sobre l’activitat comercial, l’ajuntament hauria d’intentar pal·liar, en
la mesura de les seves possibilitats, els perjudicis que patiran aquests



29

comerciants tenint en compte que molts d’ells són propietaris i que ja es
veuen gravats amb les contribucions especials de dites obres.

Estant previst en el Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre,
divisió 6a, nota addicional 2ª que:

<< Cuando se realicen obras en las vías públicas que tengan una
duración superior a tres meses y afecten a los locales en los que se
realicen actividades clasificadas en esta División, que tributen por
cuota municipal, los sujetos pasivos podrán solicitar al ayuntamiento
correspondiente una reducción de hasta el 80 por 100 de la cuota, el
cual concederá en su caso, atendiendo al grado de afectación de los
locales por dichas obras. Una vez concedida la reducción, el sujeto
pasivo podrá solicitar la devolución de ingresos indebidos por el
importe de la misma a la entidad que ejerza la función recaudatoria en
el municipio de que se trate. >>

I essent voluntat expressa de l’ajuntament l’exercici d’aquesta reducció,
d’acord amb la legislació vigent i per tot el que s’ha exposat, per unanimitat,
el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Que l’ajuntament de Sant Celoni, mitjançant l’àrea de Promoció
Econòmica, informi als comerços afectats per obres a la via pública que
poden tramitar, si s’escau, les bonificacions corresponents a l’Impost
d’Activitats Econòmiques contemplades al Reial Decret Legislatiu 1175/1990.

Segon.- Que es publiqui aquest acord al butlletí d’informació municipal “La
Casa de la Vila”.

La tercera i última de les mocions que presenta el grup municipal d’ERC és
per demanar l’execució immediata de les obres d’arranjament
provisional del túnel d’entrada a Sant Celoni per carrer Doctor Trueta.

Diu el Sr. Alsina que aquesta moció s’ha revisat i s’ha consensuat amb
l’equip de govern, oferint-se a la resta de grups municipals la possibilitat de
poder-s’hi adherir. En concret, la moció ve a demanar l’execució de les obres
de modificació provisional del pont del carrer Doctor Trueta (enllumenat,
barana de protecció dels vianants, rebaix del ferm) i la redacció en un termini
de tres mesos d’un projecte de millora de circulació de persones i vehicles,
així com instar davant el Ministeri de Foment la reforma global del pont.
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El Sr. alcalde explica que la revisió del Pla General d’Ordenació de Sant
Celoni ja contempla un tipus de pont més gran que faciliti el trànsit de
vehicles i persones, però s’ha de veure quina administració haurà de fer-se
càrrec del cost de l’obra. En els antecedents de la moció es fa saber que en
el pressupost municipal de l’any 2000 ja hi havia una partida destinada a
millores provisionals d’arranjament del pont. Des de l’equip de govern es
creia que les gestions davant de Renfe per a la reforma global del pont
serien més ràpides però, per contra, Renfe va derivar la sol·licitud de
l’ajuntament de Sant Celoni al Ministeri de Foment, tant per aquest tunel com
pel nou que s’ha de construir al carrer Roger de Flor. Ara s’està pendent que
el Ministeri de Foment ens doni dia i hora per tractar aquests assumptes.

El Sr. alcalde llegeix els acords que es proposen a la moció i demana
l’adhesió de la resta de grups municipals.

El Sr. Gómez diu que, de moment, el pont ja ha costat la mort d’una persona.
En aquest país només es poden arreglar les coses quan hi ha morts, i això
que el grup municipal d’ERC ja fa temps que està demanant l’arranjament
del pont.

El Sr. alcalde indica que s’ha de tenir molta cura en dir les coses.
D’accidents, per desgràcia, se’n produeixen molts cada dia en llocs diferents
i per causes imprevisibles, com ara en el cas d’aquest ciclista per una roda
de bicicleta que es va rebentar. No es pot jugar amb foc llançant segons quin
tipus d’afirmacions. Per altra part, qualsevol regidor (estigui al govern o a
l’oposició) pot donar un cop de ma a l’ajuntament, i per extensió al municipi,
fent gestions davant d’altres administracions perquè determinats temes tirin
endavant. No oblidem que el pont actual del carrer Doctor Trueta és de quan
es va construir la línia fèrria i l’única obra de millora que s’ha fet a Sant
Celoni des de la construcció de la línia va ser un nou pont, l’any 1990 ò 91,
entre els barris de Sant Pons i Les Borrelles i la inutilització gairebé total del
pont vell. El Pla General d’Ordenació ja contempla un nou pont al carrer
Doctor Trueta, però costa molt aconseguir que altres administracions facin el
que han de fer. No s’arreglen les coses d’un dia per l’altre.

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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MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I DEL PSC EN RELACIÓ A
L’ENTRADA A SANT CELONI PEL TÚNEL DEL CARRER DOCTOR
TRUETA.

En Josep Alsina Lloreda, actuant com a portaveu del grup municipal d’ERC i
en Josep Arenas Serra, actuant com a portaveu del grup municipal del PSC
a l’ajuntament de Sant Celoni, d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, presenten
al Ple municipal per a la seva aprovació, si s’escau, la següent moció:

Atès que el grup municipal d’ERC en els darrers Plens ordinaris, en el punt
de precs i preguntes, s’ha manifestat reiterades vegades interessat en les
accions que l’equip de govern vol realitzar al pont d’entrada i així mateix ha
instat a l’equip de govern a fer les obres provisionals de reforma pertinents.

Atès que en el pressupost del any 2000 existia una partida de 5.000.000 de
pessetes destinada a millores provisionals de l’esmentat pont.

Atès que actualment el pont no es troba en un estat òptim per a la circulació
de vianants i vehicles, demanem que s’emprenguin aquest any les mesures
d’arranjament provisional possibles al pont d’accés a Sant Celoni pel carrer
Doctor Trueta, sense esperar les obres de reforma global del túnel que s’han
de realitzar en els propers anys, sabent les gestions que l’ajuntament ha fet
davant de Renfe i les pendents amb el Ministeri de Foment.

Per tot això, a proposta dels grups municipals d’ERC i del PSC, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Demanar l’execució de les referides obres d’arranjament provisional
del pont d’accés a Sant Celoni per carrer Doctor Trueta.

Segon.- Presentar un projecte de millora de circulació per a vianants i
vehicles en un termini de tres mesos.

Tercer.- Recolzar les gestions perquè el Ministeri de Foment i/o
l’administració supramunicipal competent executin la reforma global del pont
d’entrada prevista en el Pla General d’Ordenació de Sant Celoni.

Quart.- Que es publiqui aquest acord al butlletí d’informació municipal “La
Casa de la Vila”.
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A continuació, el Sr. Figueras llegeix el text d’una moció que el grup
municipal de CiU porta a aprovació del Ple, per expressar el rebuig de la
corporació davant les recents declaracions del Rei d’Espanya i de la
Ministra de Cultura referides a les llengües catalana i castellana.

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

El Sr. Arenas indica que el grup municipal del PSC està d’acord amb als
punts que es proposen a la moció.

El Sr. Gómez diu que li ha sobtat que la moció digui que des de l’any 1715
s’està intentant abolir el català. Ara som al 2001 i pel que sembla no ho han
aconseguit, ni ho aconseguiran. La història és història, és per llegir-la i de
tant en tant agafar alguna cosa. El què ha passat ha passat, però ara estem
en un altre temps. Per això s’abstindrà en la votació.

El Sr. Segarra manifesta que el seu grup està d’acord amb el contingut de la
moció i hi votaran a favor, però voldria recordar als regidors de CiU que els
diputats d’ERC al Parlament de Catalunya van haver de rebaixar el redactat
sobre aquest mateix assumpte perquè els diputats de CiU el poguessin
admetre. S’ha de ser coherent, diu, tant a Sant Celoni com al Parc de la
Ciutadella.

El Sr. Pascual diu que comparteix la valoració feta des d’ERC, però a tall
d’anècdota, a la vista de l’últim paràgraf de la moció que diu que “les
declaracions del Rei i de la Ministra de Cultura denoten un desconeixement
de l’evolució històrica de l’Estat Espanyol”, ell hi afegiria “sent benèvols”
perquè no creu que sigui aquesta la realitat.

El Sr. Giol proposa que sigui una moció conjunta de tots els grups que s’hi
vulguin adherir.

El Sr. alcalde diu que més que un problema del Rei, és un problema dels qui
li escriuen els discursos, que en el seu subconscient poden pensar que el
català no s’ha arribat a prohibir mai. La nostra llengua és minoritària i encara
que fins avui es mantingui viva, cal vetllar per a evitar la seva desaparició
davant d’altres llengües com el castellà o l’anglès.

Després d’aquestes intervencions, es procedeix a votar el contingut de la
moció que, textualment, diu així:
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER EXPRESSAR REBUIG
DAVANT LES RECENTS DECLARACIONS DE S.M. EL REI JOAN
CARLES I I DE LA MINISTRA D. PILAR DEL CASTILLO, REFERIDES A
LES LLENGÜES CASTELLANA I CATALANA.

Vistes les declaracions realitzades per S.M. el Rei Joan Carles I en l’acte de
lliurament del premi Cervantes d’enguany, on va afirmar que “nunca fue una
lengua de imposición, sino de encuentro” i que “a nadie se le obligó nunca a
hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hicieron
suyos por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes.”

Vistes les declaracions de la Ministra de Educación, Cultura y Deportes, Sra.
Doña Pilar del Castillo, en el diari “El País” del diumenge dia 6 de maig de
2001, on exposa literalment escrit el següent: “Habría que ver cuando se ha
prohibido hablar una lengua en España y con que intensidad” i “En Cataluña
se ha hablado catalán durante todo el franquismo.”

Tenint en compte que el preàmbul de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
manifesta de forma explícita que l’aprovació d’aquesta norma és fruit del
“procés de recuperació de les llibertats democràtiques” amb la qual cosa
queda palès que abans de l’aprovació de la nostra norma fonamental el
nostre país estava sotmès a una dictadura i que tant les seves institucions
d’autogovern com la seva cultura i la seva llengua van ésser reiteradament
prohibides i perseguides.

Donat que aquesta persecució no ha estat un fet puntual sinó que existeix
nombrosa normativa on queda palesat que, al llarg de la història, l’Estat
Espanyol ha prohibit sistemàticament l’ús de l’idioma català, i que per tal que
en quedi constància en citem les disposicions més importants:

 Any 1715. Prohibició de l’ensenyament en català.
“... que en las escuelas no se permitan los libros en lengua catalana, escribir
y hablar en ella dentro de las escuelas y que la doctrina cristiana sea y la
aprendan en castellano.”
(De l’informe de José Patiño a la “Consulta del Consejo de Castilla sobre el
nuevo gobierno que se debe establecer en Cataluña”, 13 de juny de 1715).

 Any 1716. “Que se consiga el efecto sin que se note el cuidado”.
“... pero como a cada nación parece que señaló la naturaleza su idioma
particular, tiene en esto mucho que vencer al arte y se necesita de algún
tiempo para lograrlo, y más cuando el genio de la nación como el de los
catalanes es tenaz, altivo y amante de las cosas de su país, y por esto
parece conveniente dar sobre el castellano instrucciones y providencias muy
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templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se
note el cuidado...”
(De la Instrucción Secreta que el fiscal del Consejo de Castilla, don José
Rodrigo Villalpando, va tramitar als “corregidores” del Principat de Catalunya
el 29 de gener de 1716).

 El Decret de Nova Planta, de 16 de gener de 1716 prohibeix l’ús de la
llengua catalana a l’administració de justícia de Catalunya. “Las causas en la
Real Audiencia se substanciaran en lengua castellana”. En l’actualitat només
un 4% aproximadament de les actuacions judicials a Catalunya es fan en
català.

 1857. La Llei Moyano d’instrucció pública. El català continua prohibit a
les escoles. Conseqüència: la població alfabetitzada només sabrà escriure
en castellà.

 1862. La Llei del notariat, de 28 de maig, prohibeix l’ús de la llengua
catalana en les escriptures notarials. Article 25: “Los instrumentos públicos
se redactaran en lengua castellana y se escribirán con letra clara, sin
abreviaturas y sin blancos”.

 1870. La Llei del registre civil prohibeix també l’ús del català. Article 28:
“Cuando los documentos presentados se hallen extendidos en idioma
extranjero o en dialecto del país, se acompañará a los mismos su traducción
al castellano, debiendo certificar de la exactitud de ella al Tribunal o
funcionario que los haya legalizado, o en Secretaría de la Interpretación de
lenguas del Ministerio de Estado, o cualquier otro funcionario que para ello
está completamente autorizado."

 1917. Nou Reglament del notariat. Es reitera la prohibició de fer les
escriptures públiques en català.

 1925. La Reial Ordre del 13 d’octubre de 1925 prohibeix que a les
escoles hi hagi llibres que no siguin “escritos en español”.

 1938. a) Ordre ministerial que prohibeix l’ús del català al registre civil. b)
Ordre ministerial que prohibeix l’ús del català al registre de les persones
jurídiques.

 1939. Decret segons el qual “queda prohibido el uso del catalán en
calidad de segundo idioma”.
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 1945. En l’article 7è de la Llei d’Ensenyament Primari s’especifica
l’obligatorietat de la “llengua nacional espanyola” al llarg de l’educació
primària.

Atès que el preàmbul de la Carta Magna proclama la voluntat de protegir “els
pobles de l’Estat Espanyol en l’exercici dels drets humans, les seves cultures
i tradicions, llengües i institucions” i que l’article 3.3 de la mateixa Constitució
garanteix que “la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques de l’Estat
és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció”.

Atès que l’article 61 de la Constitució disposa que el Rei, en ser proclamat
davant les Corts Generals, es va comprometre a “guardar la Constitució i les
lleis i respectar els drets dels ciutadans i de les Comunitats Autònomes” i
atenent al fet que l’article 64 de la Constitució declara que “els actes del Rei
seran refrendats pel President del Govern i que dels actes del Rei seran
responsables les persones que els refrendin”.

Atès que les declaracions del Rei i de la Ministra de Cultura denoten un
desconeixement de l’evolució històrica de l’Estat Espanyol i no són
coherents amb els principis de pluralitat nacional i lingüística que garanteix la
Constitució i l’ordenament jurídic vigent.

Per tot l’exposat, a proposta del grup municipal de CiU, per 16 vots a favor
de les senyores Gener i Lechuga i dels senyors Castaño, Arenas Serra,
Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado, Arenas Vilà, Figueras, Giol,
Alsina, Segarra i Pascual, i amb l’abstenció del senyor Gómez, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Expressar el nostre rebuig a les esmentades declaracions i
afirmacions, les quals deformen la realitat històrica de l’Estat Espanyol i són
contràries als principis de pluralitat nacional i lingüística que garanteix la
Constitució i l’ordenament jurídic vigent.

Segon.- Trametre la present moció a la Casa Reial i al Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, als efectes oportuns.

El Sr. Figueras procedeix a llegir una altra moció que presenta el grup
municipal de CiU per la via d’urgència, i que diu textualment:

MOCIO QUE PRESENTA LA JOVENTUT NACIONALISTA DE
CATALUNYA A TRAVÉS DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU, PER A LA
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CELEBRACIÓ D’ACTES COMMEMORATIUS DE LA DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA.

Atesa a la situació actual que viu el nostre país, on els atacs del
nacionalisme espanyol al nostre dret de seguir sent diferents són constants.

Atès al repte que suposa per a la nostra societat integrar i no tan sols acollir
la nova onada d’immigrants.

Atès que la Diada Nacional del nostre país coincideix amb les dates de la
Festa Major del nostre poble.

Atès a l’èxit que estan tenint des de fa un parell d’anys les iniciatives
populars, vehiculades des de la comissió d’organització, a l’hora d’organitzar
la Festa Major.

Des de la JNC de Sant Celoni creiem que el Ple de l’ajuntament no en pot
quedar al marge, i per això demanem que s’aprovin els següents ACORDS:

Primer.- Que es respecti el dret de la comissió organitzadora dels actes de
l’Onze de setembre a desenvolupar la seva iniciativa amb tota llibertat.

Segon.- Que es doti de contingut polític el manifest de la diada. Tot
consensuant un document per part d’un representant de cada un dels grups
municipals i de les organitzacions que formen part d’aquesta comissió
organitzadora, on hi destaquin dos eixos: la defensa i reconeixement del fet
diferencial català i la importància de la llengua catalana com a eina
d’integració dels immigrants.

Tercer.- Que s’informi a la comissió organitzadora de la Festa Major de
l’aprovació d’aquests acords.

Llegida la moció, intervé el Sr. Arenas i diu que no ha tingut ocasió fins ara
de conèixer aquest text, però d’entrada voldria manifestar la posició del grup
municipal del PSC contrària a aprovar la urgència de la moció. Molt
breument, voldria argumentar-ho. El primer dels acords que es proposen
parla de que es respecti el dret de la comissió organitzadora dels actes de
l’Onze de setembre a desenvolupar la seva iniciativa amb tota llibertat.
Evidentment aquest dret es respecta i no s’ha posat mai en dubte. L’equip de
govern no ha imposat mai cap línia d’actuació a la comissió organitzadora.
Per altra part, a l’última reunió global d’aquesta comissió (i en la que els
membres de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya van excusar la seva
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assistència), es va dir que hi hauria una iniciativa popular per organitzar
diversos actes amb motiu de la Diada Nacional, i es va acordar que des de
l’ajuntament es fes també algun tipus d’acte institucional amb contingut
polític. Arrel d’això, la idea de l’equip de govern és mantenir una reunió amb
els portaveus dels diferents grups municipals per intentar consensuar els
actes del dia 11 de setembre, independentment de la iniciativa popular que
pugui sortir de la comissió organitzadora de la Festa Major.

El Sr. Alsina diu que el grup municipal d’ERC fa tres anys que va demanar
que un carrer de la vila es digués 11 de setembre i que s’instaurés un acte
institucional d’homenatge a la Diada Nacional. Fins ara el carrer no estava
urbanitzat, però enguany seria el moment d’intentar engegar un acte
institucional de la Diada. Si després es fan actes populars amb motiu de la
coincidència amb la Festa Major, són dues coses diferents i
complementàries.

El Sr. Figueras explica que el seu grup ha presentat aquesta moció perquè
desconeixia si abans de la Festa Major es faria un altre Ple municipal en què
es pogués parlar d’aquest tema. En definitiva, el que diu el Sr. Arenas
pràcticament és el mateix: consensuar entre tots els grups municipals un
seguit d’actes per al dia 11 de setembre. Si això es fa mitjançant l’aprovació
d’una moció o d’una altra manera, tampoc té massa importància.

El Sr. alcalde indica que, tal com ha argumentat el Sr. Arenas, el motiu per
no aprovar la urgència de la moció és perquè la qüestió que es planteja ja
està oberta en el si de la comissió organitzadora de la Festa Major i perquè
en breu s’iniciarà el contacte amb els diferents grups municipals per tal
d’articular-ho a nivell institucional.

Després d’aquestes intervencions, per unanimitat, s’acorda desestimar la
urgència de la moció presentada pel grup municipal de CiU.

10.- 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:

 Un escrit del Cap del Gabinet del Conseller d’Economia i Finances,
manifestant la voluntat d’aquesta conselleria d’atendre les necessitats
dels ajuntaments i dels consells comarcals, i expressant la seva
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disposició a col·laborar en el possible dins el marc de les seves
competències.

 Una nota de la direcció de l’escola Cor de Maria agraint l’atenció
dispensada pel personal de l’ajuntament i de la policia local en la visita
que els alumnes de 3r d’ESO van realitzar a les dependències
municipals.

 Un escrit de la Direcció General de Carreteres enviant alguns exemplars
del mapa que recull la recodificació de la xarxa de carreteres de
Catalunya i informant que a la web del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques es pot consultar i descarregar aquest mapa i altres
informacions relatives a la nova classificació de les carreteres i la seva
correspondència amb els codis antics.

 Una carta de la Sra. Pilar Carrillo, regidora de l’àrea del Territori de
l’ajuntament de Montornès del Vallès, comunicant que abandona aquesta
responsabilitat municipal per començar una nova etapa professional,
seguint la línia de renovació de càrrecs que manté la formació política
d’IC-V a la que pertany.

 Un escrit amb 71 signatures de veïns dels carrers Francesc Moragas,
Montserrat i propers, en què manifesten el seu desacord amb el punt 1
del protocol de col·laboració entre els ajuntaments de Sant Celoni i de
Santa Maria de Palautordera, en relació a l’ordenació del trànsit de
vehicles entre les dos municipis. Aquest escrit va ser llegit per una
representant dels signants el passat 8 de maig d’enguany, abans
d’iniciar-se la sessió del darrer Ple municipal.

 Un escrit de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Sant
Celoni comunicant la seva postura en relació al tema de la regulació del
trànsit de vehicles a l’avinguda de la Pau. La FAVESC celebra que s’hagi
arribat a un principi d’acord entre els ajuntaments de Sant Celoni i de
Santa Maria de Palautordera i considera que, malgrat que aquest acord
no és la solució, sí és la menys dolenta de les opcions plantejades. Així
mateix, la FAVESC reconeix que des de Sant Celoni s’ha actuat d’una
manera cívica, amb diàleg i discussió, i demana a l’ajuntament que vigili
l’aplicació i el compliment del pacte signat.

 Un total de 1.151 escrits idèntics, signats per veïns de Sant Celoni,
demanant el trasllat de Derivados Forestales SA en un temps definit, per
les molèsties que aquesta indústria ocasiona als veïns amb els sorolls
que genera i les fuites tòxiques que es produeixen. Així mateix, en
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aquests escrits es considera que per la ubicació de la Forestal en el casc
urbà de la vila, aquest no és només un problema dels veïns immediats,
sinó que en cas d’accident afectaria a gran part de Sant Celoni.

 Un escrit signat pel Sr. Miguel Montón Alonso i 266 persones més,
preguntant els motius del tancament de la llar d’infants “La Mainada”
regentada per la Sra. Núria Clapés, i demanant que l’ajuntament
reconsideri aquesta decisió per tractar-se, diuen, d’un dels pocs serveis
municipals de què disposa el poble. Així mateix, els signants pregunten a
quina finalitat social es preveu destinar el local que actualment ocupa la
llar d’infants.

La corporació se’n dóna per assabentada.

11.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES EN ELS
MESOS DE MARÇ, ABRIL I MAIG DE 2001.

L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions dictades
durant els mesos de març, abril i maig de 2001, i la corporació se’n dóna per
assabentada:

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DE MARÇ DE 2001

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
01 Aprovació de preu públic
01 Declaració caducitat llicència d’obres de Vicente Gómez Murillo
01 Autorització a Gas Natural
01 Autorització a Gas Natural
01 Autorització a Gas Natural
01 Autorització a Gas Natural
01 Admissió de desistiment de llicència d’obres de Isabel M. Ruiz Martínez
01 Baixa padró d’habitants
01 Baixa padró d’habitants
01 Contractació d’un tècnic mig
01 Aprovant pressupost estimatiu del Dia d’Andalusia
01 Aprovant l’expedient de contractació d’un fotògraf professional
01 Incorporació de romanent de crèdit
02 Concessió llicència d’obres a Albert Puig Durbau
02 Concessió llicència d’obres a Ramon Raya Mediavilla
02 Retorn de garantia definitiva a Talleres Amat SL
02 Alta padró d’habitants
03 Concessió de drets funeraris a Margarita Call Pi
04 Contractació d’un tècnic mig
05 Acceptant renúncia llicència d’obres de Futur Hotel SA
05 Concessió llicència d’entrada vehicles a la Carretera de Campins 12
05 Autorització a Gas Natural
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05 Ordre de suspensió d’una obra a Antonio M. Garcia Domínguez
05 Concessió de llicència d’obres a José Lado Castro
05 Ordre de suspensió d’obres a Planxisteria Vives SL
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Contractació d’un peó
05 Alta per omissió al padró d’habitants
05 Alta per omissió al padró d’habitants
05 Alta per omissió al padró d’habitants
05 Aprovant liquidació de Sorea SA corresponent al 3r trimestre de 2000
06 Deixant sense efecte el precinte d’un aparcament del carrer Major 11-13-15
06 Aixecar ordre de suspensió de llicència d’obres de CEI Sant Celoni SL
06 Concessió llicència d’obres a Rosa Martínez Fernández
06 Alta padró d’habitants
06 Aprovant una despesa per edició del BEC
06 Baixa padró d’habitants
06 Aprovant despesa per edició del Butlletí Municipal
06 Aprovant expedient de contractació de treballs jardineria
06 Aprovant una despesa per soft d’actualització de la llicència Presto
06 Liquidacions per tancament de carrers per obres durant el mes de febrer
07 Aprovant contracte de compra venda de Deute Públic
07 Concessió de llicència d’obres a Antoni Framis Oranich
07 Concessió llicència d’obres a la Comunitat de Propietaris R. Berenguer IV 2
07 Aprovant despesa per treballs d’actualització de la pàgina web de l’ajuntament
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Atorgant una bestreta a compte de subvenció al Motoclub Sant Celoni
07 Alta per omissió padró d’habitants
07 Aprovant despesa d’impressió del BEC
07 Aprovant despesa per impressió del Butlletí Municipal
07 Atorgant subvencions a diverses ONG’S
07 Aprovant concessió de subvenció a GRAPS
08 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció
08 Concessió llicència entrada vehicles al passeig Rectoria Vella 12
08 Concessió llicència entrada vehicles al carrer Girona 1
08 Concessió llicència ambiental instal·lació Talleres José Amat SL
08 Baixa padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Atorgant una subvenció a la Junta de Compensació Can Coll
09 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció
09 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció
09 Concessió llicència d’obres a Comunitat de Propietaris Jaume I 46
09 Concessió llicència d’obres a Marta Herrero Flores
09 Baixa padró d’habitants
12 Concessió llicència d’obres a Carmen López Martínez
12 Concessió llicència d’obres a Isabel Indias Prado
12 Cponcessió llicència d’obres a Pere Payà Calvo
12 Concessió llicència d’obres a Pere Payà Calvo
12 Concessió llicència d’obres a Rosa M. Roma Prat
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12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Aprovant despesa assegurança accidents
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Imposant sanció per infracció urbanística a Maria Luisa Muñoz Lorenzo
12 Imposant sanció de trànsit Antonio Lujan Garcia
12 Imposant sanció de trànsit Cristina López Lemos
12 Imposant sanció de trànsit Félix Fernández del Cacho
12 Ordenant la senyalització d’una reserva d’estacionament
12 Imposant sanció de trànsit a Juana Delgado Ferrero
12 Arxivant expedient sancionador de Joan Masuet Palaus
12 Imposant sanció de trànsit a Lorena Jurado de Gracia
12 Arxivant expedient sancionador de Sonia Sánchez Mendo
12 Imposant sanció de trànsit a Vicente Suárez Yeste
12 Liquidacions per ocupació de via pública corresponents al mes de febrer
12 Aprovant despesa per execució obres a la plaça de l’Església, fase I
12 Ordenant execució d’obres al carrer Anselm Clavé 3 a la brigada municipal
13 Incorporant canvi a una llicència d’obertura i funcionament de bar-restaurant
13 Contractació d’un peó jardiner
13 Concessió llicència d’obres Antonio Medina Ortega
13 Concessió llicència d’obres Dolores Àlvarez Villena
13 Concessió llicència d’obres Lídia Deumal Fortià
13 Autorització a Telefónica
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Contractació d’un tècnic mig
13 Alta per omissió padró d’habitants
13 Autorització a En Doina per utilitzar l’aparcament del pavelló
13 Aprovant una despesa per treballs d’organització de Sant Celoni v@
14 Concessió llicència d’ocupació d’habitatge a Santiago López Garcia
14 Autorització a Enher
14 Correcció d’un error en la concessió de llicència d’entrada de vehicles
14 Autorització a Gas Natural
14 Autorització a Gas Natural
14 Autorització a Gas Natural
14 Aprovació definitiva del projecte d’urbanització de Les Torres
14 Concessió llicència d’obres a Joaquim Oliveras Pagès
14 Concessió llicència d’obres a José Prior Saucedo
14 Concessió llicència d’obres a Josefina Vinardell Rios
14 Concessió llicència d’obres a Mercè Taulats Cansell
14 Alta padró d’habitants
14 Atorgant una bestreta a compte de subvenció al Club Esportiu Sant Celoni
15 Aixecant ordre de suspensió de llicència d’obres de Restaurant Els Avets
15 Alta padró d’habitants
15 Baixa padró d’habitants
15 Aprovant 1ª certificació de les obres d’urbanització del carrer Marinada
16 Desestimant recurs reposició presentat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
16 Retornant un impost sobre construccions per desistiment de l’interessat
16 Concessió llicència d’obres a Lluís Canaleta Expósito
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16 Concessió llicència d’obres a Rosa Vigas Miralles
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Aprovant 3ª certificació de les obres d’urbanització de la plaça Illes Belles
16 Aprovant 7ª i 8ª certificacions obres d’urbanització del sector Pla de Palau
16 Contractació d’un arquitecte tècnic
16 Aprovant pressupost estimatiu programació de teatre, música i dansa
16 Donant conformitat a la realització d’una cursa en 4X4
19 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció
19 Concessió llicència instal·lació aparcament a Savariego SL
19 Denegant petició retorn garantia definitiva a ACISA
19 Denegant petició retorn garantia definitiva a ACISA
19 Alta padró d’habitants
19 Baixa padró d’habitants
19 Requerint a l’empresa EUROTRAMEX SA a soldar una porta
19 Incoació expedient per possible responsabilitat municipal en reclamació danys
19 Inadmissió de recurs presentat per Jordi Paituví Roig
20 Concessió de pròrroga presentació documentació a Alkor Draka SA
20 Donant per desistida una sol·licitud d’obres de La Caixa
20 Suspendre la tramitació d’una llicència ambiental de Cantera J. Clapé SL
20 Concessió llicència entrada vehicle al carrer Jaume I 54
20 Autorització a Gas Natural
20 Concessió llicència d’obres a Glòria Vila Rodríguez
20 Denegant sol·licitud d’obres a La Caixa
20 Alta padró d’habitants
20 Alta padró d’habitants
20 Aprovant definitivament una taxa pel control d’animals de companyia
20 Concessió d’una bestreta al treballador Lluís Garcia Gonzalo
20 Contractació d’un peó
20 Aprovant una relació de despeses
20 Atorgant permís d’abocament al clavegueram a Bolfer Cosmètics SL.
21 Atorgant permís d’abocament al clavegueram a Talleres del Tordera SL
21 Alta padró d’habitants
21 Alta padró d’habitants
21 Alta per omissió padró d’habitants
21 Aprovant una relació de despeses
21 Efectuant una provisió de fons a la Junta Compensació Plana de La Batllòria
21 Imposant sanció per infracció tinença animals a Antonio Garcia Mora
21 Concessió drets funeraris a Carmen Canaleta Ferrer
21 Concessió subvenció per arranjament façana Josep Campeny Blanché
21 Aprovant despesa adquisició vestuari estiu diferents àrees
22 Concessió llicència legalització Tallers del Tordera SL
22 Aprovant definitivament projecte obres plaça del carrer Empordà
22 Atorgant permís d’abocament al clavegueram a Planxisteria Vives SL
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Contractació d’una administrativa
22 Aprovant una factura de GAUDI SL
22 Aprovant una relació de despeses
22 Aprovant una aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
23 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció.
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23 Baixa padró d’habitants
23 Aprovant una relació de crèdits incobrables
24 Concessió drets funeraris a Amèlia Capote Martín
26 Autorització a Enher
26 Aprovant programa d’autocontrol d’emissions acetona d’Inacsa
26 Concessió llicència per ampliació emmagatzematge a Uquifa SA
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Prohibició de circular camions en un tram del carrer Comerç
26 Contractació d’un auxiliar administrativa
26 Aprovant certificació despeses depuradora del mes de gener
26 Alta per omissió padró d’habitants
26 Alta per omissió padró d’habitants
26 Concessió de gratificacions a diferent personal
26 Aprovant despesa impressió Butlletí de Medi Ambient
26 Incoació expedient per possible responsabilitat municipal en reclamació danys
26 Imposant sanció per infracció urbanística
26 Concessió complement de productivitat a diferent personal
26 Relació liquidacions parades mercat setmanal
26 Atorgant subvenció al CEIP Josep Pallerola
27 Autorització a Enher
27 Ordenant suspensió obres a Maria Rodríguez González
27 Aprovant contracte de compra de Fons d’Inversió
27 Alta padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
27 Baixa padró d’habitants
27 Contractació d’una empresa per recollida d’animals domèstics
27 Aprovant despesa per la compra d’ordinador per control horari
27 Aprovant despesa per la impressió de programes de les festes de Sant Jordi
28 Desestimant recurs de reposició de Confeccions Matagalls SA
28 Estimant recurs extraordinari presentat per Cray Walley SA
28 Aprovant contracte compra venda de Deute Públic
28 Concessió llicència d’obres a Consol Pedro Valls
28 Acordant termini per realitzar unes obres
28 Concessió llicència d’obres a Salvador Garcia Ruiz
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Contractació d’una auxiliar administrativa
28 Aprovant despesa contractació treballs control emissions d’Uquifa SA
28 Imposant sancions per infraccions de trànsit
28 Adjudicant treballs de jardineria a la Fundació Acció Baix Montseny
28 Concessió de drets funeraris a Manuel Montes Subires
29 Acceptant una renúncia d’instal·lació de botiga de Pascual Martín Rubio
29 Alta padró d’habitants
29 Baixa padró d’habitants
29 Aprovant relació liquidacions Fecsa-Enher
29 Aprovant una aportació econòmica al consorci Localret
29 Atorgant una subvenció a l’AMPA de l’escola Pallerola
29 Atorgant una subvenció a l’IES Baix Montseny
30 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció
30 Atorgant permís d’abocament a clavegueram d’Antonio Marmolejo Noguerol
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30 Concessió llicència d’obres a Joan Rosés Coll
30 Desestimant recurs de reposició d’Olga González Vide
30 Alta padró d’habitants
30 Contractació d’una auxiliar administrativa
30 Acordant la disminució de l’ocupació d’una parada del mercat setmanal
30 Aprovant despesa per treballs de pintura a la Rectoria Vella
31 Contractació d’informadors per al parc del Montnegre Corredor
31 Aprovant relació de despeses de nòmina corresponents al mes de març

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA D’ABRIL DE 2001

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
02 Prendre coneixement d’un informe de l’interventor interí
02 Ordenant el reordenament de l’estacionament del carrer Joaquim Sagnier
02 Atorgant llicència d’entrada de vehicles del carrer Joaquim Sagnier 3
02 Extinció de la llicència municipal d’activitat de Matilde Sánchez Prados
02 Autorització canvi de titular d’una llicència d’activitat
02 Concessió llicència d’obres a José Sánchez Palacios
02 Concessió llicència d’obres a Maria Carmen Rodríguez Mateos
02 Alta padró d’habitants
02 Aprovant despesa d’assegurança pel vehicle camió Iveco
02 Incoació expedient sancionador al Bar Musical Berlín
02 Baixa de la liquidació i l’autorització d’una parada del mercat setmanal
02 Autorització als veïns de Can Sans per fer aclarides de bosc
02 Contractació d’un vigilant d’incendis
02 Incoació expedient sancionador al Sr. David Guardia Solanas
02 Acordant disminució de l’ocupació d’una parada del mercat setmanal
02 Deixant sense efecte la sanció imposada a Formigons Sant Celoni SL
02 Retorn de garantia a Josep Andreu Comas
02 Concessió drets funeraris a Josefa Martín García
02 Concessió d’una subvenció a l’ONG FODDE
02 Incoació expedient sancionador al Bar Cafeteria Satèl·lit
02 Atorgant bestreta a compte de subvenció al Club Atletisme Sant Celoni
03 Expiració del contracte de neteja d’instal·lacions municipals amb Celo-Net SL
03 Concessió llicència d’obres a Antonio Casanova Lanza
03 Concessió llicència d’obres a Isidre Serrat Soler
03 Comunicant la resolució de la pròrroga del contracte amb Econsenda SA
03 Alta padró d’habitants
03 Aprovant factura de l’empresa Jaevam SL
03 Aprovant liquidació Fecsa - Enher I SA
03 Autoritzant a realitzar pràctiques de senyalització viària
03 Aprovant despesa pel subministrament de 1500 camisetes
03 Aprovant despesa per la contractació de Josep Martí Masferrer
03 Aprovant despesa pel subministrament d’un vehicle per a la Policia Local
04 Admetent desestiment de llicència de Gas Natural SDG SA
04 Admetent el desestiment de llicència de Isabel M. Ruiz Martínez
04 Alta padró d’habitants
04 Baixa padró d’habitants
04 Aprovant factura lliurada per GASS
04 Arxivant expedient sancionador de Francisco Fernández Saccoman



45

04 Arxivant expedient sancionador de Jaume Ibáñez Mujal
04 Imposant sanció de trànsit a Josep M. Oliveras Fernández
04 Arxivant expedient sancionador de Valentin de la Vega Martín
04 Aprovant pressupost de la programació de teatre, música i dansa any 2001
05 Desprecinte del local situat al carrer San Josep 11-13
05 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
05 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
05 Aprovant expedient de contractació a un professional liberal
05 Baixa padró d’habitants
05 Baixa padró d’habitants
05 Alta per omissió padró d’habitants
05 Aprovant factures presentades per Fernando Aizpun de la Escosura
06 Atorgant permís d’abocament a clavegueram públic de Delta Color SA
06 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
06 Concessió de llicència d’obres a Joan Ridorsa Juhé
06 Concessió de llicència d’obres a Mercè Mora Feu
06 Declaració d’un vehicle com a residu sòlid urbà
06 Aprovant pressupost de la festa de la Diada de Sant Jordi
06 Concessió de drets funeraris a Marta Rodríguez Gené
06 Declaració d’un vehicle com a residu sòlid urbà
07 Habilitant com a secretària accidental a Anna Puig Soler
09 Concessió de drets funeraris a Isabel Nieto Martínez
09 Acceptant renúncia a llicència d’instal·lació de Josep M. Moles Donadeu
09 Concessió llicència d’obres a Caridad Ugal Lorente
09 Concessió llicència d’obres a Josep Pagès Rovira
09 Concessió llicència d’obres a Salvador Puigvert Rovira
09 Concessió llicència d’obres a Salvador Vila Vives
09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Concessió d’una bestreta a Josep Francesc Guasch Gimeno
09 Baixa padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Aprovant despesa d’impressió de 5000 programes VIII Setmana Esportiva
09 Cessament de Francesc X. Fernández Guerrero com sergent
09 Alta per omissió padró d’habitants
09 Alta per omissió padró d’habitants
09 Alta per omissió padró d’habitants
09 Arxivant expedient sancionador a Eurotramex SA.
09 Aprovant despesa d’impressió de la revista de l’Escola d’adults
09 Desestimant sol·licitud de Xavier Vila Ferrer per devolució de pagament taxa
09 Aprovant liquidacions de la taxa per tancament de carrers
10 Aprovant despesa pel subministrament de vestuari per la Policia Local
10 Desestimant al·legacions del recurs interposat per Talleres José Amat SL
10 Concessió llicència d’entrada de vehicles al carrer Campins 70
10 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
10 Concessió de llicència d’obres a Daniel Recio Ruiz
10 Nomenar sots inspector de la Policia Local a Francesc X. Fernández Guerrero
10 Baixa padró d’habitants
10 Donar de baixa autorització per venda al mercat setmanal
10 Donar de baixa autorització per venda al mercat setmanal
10 Baixa padró d’habitants
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10 Contractació de dues persones per al servei de gimnàstica i aeròbic
10 Contractació d’un tècnic mig
10 Aprovant relació de despeses i autoritzar el seu pagament
10 Aprovant despesa per la compra d’un ordinador
11 Concessió de llicència d’ocupació d’habitatge al carrer Vallès 16
11 Atorgant permís d’abocament al clavegueram públic a Rafael Adrián Leva
11 Alta padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Contractació d’un tècnic mig
11 Alta per omissió padró d’habitants
11 Arxivant expedient sancionador de L’Escola Gravi
11 Imposant sanció de trànsit a Josep Illa Planesas
11 Imposant sanció de trànsit a Lina García González
11 Imposant sanció de trànsit a Montserrat Amorós Missé
11 Autoritzant a la Policia Local per retirar un vehicle al dipòsit municipal
11 Autoritzant a la Policia Local per retirar un vehicle al dipòsit municipal
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
16 Aprovant expedient contractació programa de prevenció i control de plagues
16 Concessió de drets funeraris a José Antonio Cabrera López
17 Concessió llicència municipal per a la instal·lació d’un taller
17 Concessió llicència d’obres a Cèlia Torra Freixa
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Aprovant despeses efectuades en les obres del Pla de Palau
17 Aprovant factura lliurada per Miquel Barba Vidal
17 Aprovant certificació 1 dels carrers Eduard Domènech i Pintor Bernat Martorell
17 Aprovant certificació 2 del carrer Marinada
18 Concessió llicència d’entrada de vehicles al passatge de la Pau, local 15
18 Concessió llicència d’entrada de vehicles al carrer Consolat del Mar 11
18 Concessió llicència d’entrada de vehicles al carrer Les Amèriques 6
18 Autoritzar a la Policia Local per retirar un vehicle al dipòsit municipal
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Concessió  d’una bestreta a Josep Lluís Roca Gómez
18 Baixa padró d’habitants
18 Designar a Ramon Verdaguer per comparèixer en un recurs
18 Imposant sanció de trànsit a Antonio Prados Giménez
18 Imposant sanció de trànsit a Xavier Andreu Bas Castells
18 Aprovant factura de l’empresa Talleres Mecánicos José Amat SL
19 Atorgant permís d’abocament al clavegueram públic a Aluminis KM 20 SL
19 Concessió llicència d’obres a ENHER SA
19 Aprovant despesa per a la instal·lació d’un acumulador Geiser
19 Alta padró d’habitants
19 Concessió d’una bestreta a Joaquim Colominas Coll
19 Concessió d’una bestreta a Rosa M. Roma Prat
19 Baixa padró d’habitants
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19 Baixa d’una autorització de venda al mercat setmanal
19 Baixa d’una autorització de venda al mercat setmanal
19 Baixa d’una autorització de venda al mercat setmanal
19 Aprovant certificació 1 de les obres d’enjardinament de la biblioteca
19 Incoant expedient sancionador al Bar Clàssic Cafè
19 Delegar l’exercici de les atribucions relatives a l’àrea de Sanitat
19 Comparèixer en un recurs contenciós administratiu
19 Aprovant factures presentades per l’empresa Jaevam SL
19 Incoant expedient sancionador al Bar Frajaime 93 SL
19 Concedint a Carles Asensio Nadal la seva sol·licitud d’informació
19 Autoritzar a la Policia Local per retirar un vehicle al dipòsit municipal
20 Concessió llicència d’ocupació dels habitatges del carrer E. Cardelús 40-42-44
20 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
20 Concessió llicència d’obres a Jaume Palau Gesa
20 Baixa padró d’habitants
20 Retornar garantia definitiva a Construccions Deumal SA
20 Retornar garantia definitiva a Construccions Deumal SA
20 Aprovant factura lliurada per Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi
20 Aprovant despeses i autoritzar el seu pagament
20 Autoritzar activitat programada per l’àrea de Cultura
20 Acceptant recurs de reposició formulat per Givaudan Ibérica SA
20 Aprovant pressupost dels Premis Jalpí i Julià de poesia i narrativa
20 Aprovant liquidació de Fecsa Enher I SA corresponent al 1r trimestre de 2001
20 Aprovant factura de lloguer de local a l’ajuntament de Les Franqueses
20 Aprovant expedient de contractació per prestació servei de menjador
20 Atorgant subvenció a les escoles per despeses de materials
20 Aprovant subvenció a la Comunitat de propietaris del carrer Barcelona 20
20 Aprovant subvenció a Mateo Mas Corney
23 Retornant dipòsit urbanístic a Consol Pedró Valls
23 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
23 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
23 Concessió llicència ampliació cantera a Sixto Allue Bastaros
23 Concessió llicència d’obres a Manuel Cabalga Calvo
23 Concessió llicència d’obres a Manuela Carrillo González
23 Desestimant la petició de prohibició d’aparcament de. Lorenzo Moisés Ruspira
23 Alta padró d’habitants
23 Aprovant despesa en concepte d’assegurances d’accidents
23 Autoritzant canvi de taxi a Josep M. Bagot Belfort
23 Baixa padró d’habitants
23 Alta per omissió padró d’habitants
23 Aprovant liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys públics
23 Autoritzant arma particular a Antonio Forés Almagro
23 Autoritzant col·locar 15 taules davant del Bar 3 JJJ
24 Autoritzant la instal·lació provisional d’un taller de marbrista
24 Prendre coneixement d’un informe de l’interventor
24 Concessió llicència d’entrada de vehicles a l’avinguda la Pau 24
24 Concessió llicència d’entrada de vehicles a l’avinguda la Pau 24
24 Concessió llicència d’entrada de vehicles a l’avinguda la Pau 24
24 Concessió llicència d’entrada de vehicles al carrer Montserrat 48
24 Prendre coneixement d’un informe de l’interventor
24 Concessió llicència d’obres a Isabel Martínez Arrabal
24 Concessió llicència d’obres a Josep Pujades Roure
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24 Concessió llicència d’obres a Leonor Blanco Monje
24 Concessió llicència d’obres a Salvador Alsina Ballús
24 Aprovant la instal·lació d’una planta trituradora a OICAF SL
24 Alta padró d’habitants
24 Alta per omissió padró d’habitants
24 Contractació de Jordi Blas Solanas com a fotògraf professional
25 Denegant llicència d’obres a Joan Ibern Costa
25 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
25 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
25 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
25 Concessió llicència d’obres a Comunitat propietaris Bloc Santa Magdalena
25 Concessió llicència d’obres a Pere Rosés Gispert
25 Alta padró d’habitants
25 Baixa padró d’habitants
25 Baixa padró d’habitants
25 Autoritzant tancament del carrer Ferrocarril el dia 27-juliol-2001
25 Comunicant a Carmen Morales Prieto on ha de fer la seva reclamació
25 Ordenant la col·locació de 2 pilons a la vorera del carrer Sant Francesc
25 Aprovant despesa per a l’execució d’obres de formació de cuneta
25 Aprovant despesa pel subministrament  de 35 finestres a l’escola Pallerola
25 Autoritzant la instal·lació d’una unitat mòbil a Mapfre Sant Celoni
25 Aprovant despesa per l’execució d’obres al sector Pla de Palau
25 Aprovant despesa per la instal·lació d’una porta de vidre a l’àrea d’Esports
25 Denegant autorització per instal·lar un quiosc pel Sr. Vázquez
25 Aprovant despesa pel subministrament de calçat per a la Policia Local
25 Atorgant bestreta al Club Esportiu Sant Celoni a compte subvenció
25 Aprovant despeses presentades per l’àrea de Cultura i Festetjos
25 Aprovant  transferència de crèdits del pressupost de corporació
25 Aprovant despesa per obres a l’avinguda de la Pau
26 Estimant parcialment un recurs de reposició de Givaudan Ibérica SA
26 Concessió llicència provisional d’obres a Narfil SA
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Aprovant despesa per renovar l’assegurança d’un ciclomotor
27 Autorització a Fecsa Enher I SA
27 Concessió llicència per ampliació de cantera a Construccions Allué SA
27 Concessió llicència per instal·lació d’activitat a Mavinil SA
27 Concessió llicència d’obres a Antonio Morales Moya
27 Concessió llicència d’obres a Jesús Juan Tadeo Rosique
27 Aprovant despesa de contractació de serveis de monitoratge de fotografia
27 Aprovant despeses de febrer 2001 de l’estació depuradora
27 Aprovant despeses pels subministrament d’una impressora digital
27 Aprovant les gratificacions del personal funcionari i laboral
27 Aprovant despesa de contractació d’elaboració de fotolits
27 Aprovant despesa pel subministrament de material divers
27 Aprovant despesa per la contractació de megafonia
27 Aprovant complement de productivitat de personal funcionari i laboral
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Aprovant despeses de nòmines, dietes i seguretat social
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RESOLUCIONS DE GOVERNACIÓ D’ABRIL DE 2001

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
06 Imposar sanció a M. Àngels Oms Bosch
06 Imposar sanció a Esther Carballo Gutiérrez
06 Imposar sanció a Francisco Montasell Rovira
06 Imposar sanció a Laureano Romero Zambrano
06 Imposar sanció a Lluisa Vert Orduña
06 Arxivar expedient sancionador de. Rafael Adrián Rochel
06 Imposant sanció a Rosa M. Cabanas Valdes
11 Arxivar expedient sancionador de Carme Magem Oms
11 Imposar sanció a Teresa Colom Fusellas

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DE MAIG DE 2001

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
02 Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor
02 Aprovant projecte tècnic d’instal·lació i ampliació d’enllumenat públic
02 Concessió llicència d’entrada de vehicles al carrer Sant Martí 31
02 Concessió llicència d’obres a Concepción Arredondo Navarro
02 Concessió llicència d’obres a Francisco Guerrero Ramírez
02 Concessió llicència d’obres a Luisa Díaz Lloria
02 Liquidació definitiva quotes d’urbanització sector Ple de Palau
02 Liquidació definitiva quotes d’urbanització UASU 26 Sot de les granotes
02 Aprovant despesa de contractació assegurança automòbil
02 Baixa padró d’habitants
02 Aprovant 3ª certificació urbanització carrers Ramis, Aragó, M. Roca i Aneto
02 Aprovant despesa pel subministrament de mobiliari a la sala de Protecció Civil
02 Incoant expedient sancionador al Bar Musical Pride
02 Concessió de subvenció al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Or.
03 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
03 Concessió llicència d’obres a Glòria Montasell Ducrós
03 Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor
03 Alta padró d’habitants
03 Alta padró d’habitants
03 Baixa padró d’habitants
03 Baixa padró d’habitants
03 Aprovant distribució costos Pla supramunicipal prevenció drogodependències
03 Aprovant despesa per la construcció de la xarxa de comunicacions municipal
03 Aprovant despesa per la construcció de la xarxa de comunicacions municipal
04 Concessió llicència d’ocupació d’habitatge carrer Major 52
04 Concessió llicència d’entrada de vehicles al carrer Germà Julià
04 Concessió llicència d’obres a Jesus Hierro Campo
04 Concessió llicència d’obres a Joan Martínez Ortega
04 Concessió llicència d’obres a Mariano Perapoch Valls
04 Concessió llicència d’obres a Olga Peña Jiménez
04 Baixa padró d’habitants
04 Aprovant 2ª certificació d’obres d’enjardinament de la biblioteca
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04 Aprovant despesa d’obres d’arranjament d’un gual a La Tordera
04 Autoritzant canvi de vehicle per servei d’auto-turisme a José Muñozo Sánchez
04 Aprovant aportació al Consorci per a la Normalització Lingüística
04 Aprovant despesa per obres a Can Carreras, en el Pla de Palau
04 Concessió de subvenció a la Comunitat de propietaris del carrer Canàries 2
04 Atorgant una subvenció a l’IES Baix Montseny
04 Concessió de subvenció a la Comunitat de propietaris del carrer Major 81
05 Concessió drets funeraris a José Hernández Pérez
05 Concessió drets funeraris a Juana Rosa Rodríguez Sánchez
07 Concessió llicència d’obres a Francesc Masó Collet
07 Concessió pròrroga llicència d’obres a Asunció Purrà Julià
07 Imposant sancions per infraccions de circulació
07 Alta per omissió al padró d’habitants
07 Aprovant expedient de contractació de l’Esport Jove 2001
07 Retornar d’import a l’empresa Monserdà per la taxa de cementiri
07 Aprovant despesa pel subministrament d’un remolc plataforma
07 Aprovant despesa pel subministrament d’un remolc
07 Aprovant despesa per reparació d’una furgoneta Mercedes Benz
07 Aprovant concessió de subvencions per arranjament de façanes
08 Concessió llicència ocupació d’habitatges al carrer Breda 38-40 de La Batllòria
08 Concessió llicència d’obres a Josefa Gargallo Margalef
08 Aprovant despesa d’adquisició de 2 pistoles marca Glock
08 Alta padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Alta per omissió al padró d’habitants
08 Aprovant factures lliurades per Iban Esteve Pladevall
08 Aprovant despesa pel subministrament del programa informàtic Pagemaker
08 Aprovant relació de despeses entregada per l’àrea de Cultura i Festetjos
09 Concessió llicència d’ocupació habitatge al carrer Vall del Llor 33
09 Concessió llicència d’ocupació habitatge al carrer Vall del Llor 31
09 Concessió llicència d’ocupació habitatge al carrer Vall del Llor 21
09 Concessió llicència d’obres a Francesc Oliveras Fradera
09 Concessió llicència d’obres a Josep Xamaní Puig
09 Concessió llicència d’obres a Maria Jesús Rabuñal Méndez
09 Concessió llicència d’obres a Santiago Teruel Puente
09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Aprovant despesa per renovar l’assegurança d’una moto
09 Baixa padró d’habitants
10 Concessió llicència d’obres a Fecsa-Enher I SA
10 Concessió llicència d’activitats per instal·lació d’oficina d’administració pública
10 Concessió llicència d’obres a la Comunitat de veïns del carrer Joan Maragall 5
10 Concessió llicència d’obres a Ramon Busquets Busquets
10 Ordenar a Alfonso Cañete Aranda l’execució d’obres de reparació d’un mur
10 Alta padró d’habitants
10 Alta padró d’habitants
10 Baixa padró d’habitants
10 Baixa padró d’habitants
10 Baixa padró d’habitants
10 Baixa padró d’habitants
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10 Aprovant despeses dels premis de poesia i narrativa 2001 Jalpí i Julià
10 Autoritzant canvi de titularitat del magatzem 11 del mercat municipal
11 Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor
11 Revocar acord de la resolució de l’alcaldia de 20 de març 2001
11 Arxivant sol·licitud de llicència d’obres de Manuel Luque Pérez
11 Concessió llicència d’entrada de vehicles al passatge Sant Guillem 5
11 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
11 Concessió llicència d’obres a Manuel Luque Pérez
11 Concessió llicència a Telefònica per instal·lació de pal al carrer Joan Rigual
11 Aprovant despesa per comprar cent llicències de programa informàtic antivirus
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Aprovant despesa per treballs de control d’emissions a l’atmosfera
11 Autoritzar canvi de destinació de la parada 17 del mercat
11 Aprovant despesa per treballs de reparació de vehicle Nissan Patrol
14 Concessió llicència d’activitats per ampliació d’un taller de serralleria
14 Concessió llicència d’activitats per instal·lació d’un magatzem de ceràmica
14 Concessió llicència d’obres a Botigues Armengol SL
14 Concessió llicència d’obres a Catalina Costa Rosés
14 Concessió pròrroga llicència d’obres menors d’Albert Puig Durbau
14 Aprovar projecte tècnic d’obres d’urbanització del carrer Pitarra
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Donar de baixa autorització de venda al mercat setmanal
14 Concessió de drets funeraris a Rosa Pujals Fitó
14 Aprovar liquidacions del mercat setmanal del dimecres
14 Aprovant despesa per elaboració d’un Programa de Sostenibilitat
14 Aprovant despesa per col·locació de cent metres línies de tanca
14 Aprovant liquidacions de la taxa de tancaments de carrers
14 Aprovant canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
14 Aprovant canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
14 Efectuar una aportació de fons a l’Organisme Autònom Rectoria Vella
14 Aprovant canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
14 Aprovant canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
15 Concessió llicència d’ocupació d’habitatge al carrer Comte Borrell 11 1r
15 Concessió llicència d’ocupació d’habitatge al carrer Germana Reyes 15
15 Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor
15 Concessió llicència d’entrada de vehicles a l’avinguda de la Pau 26
15 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
15 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
15 Aprovant liquidació en concepte de taxa per retirada de vehicles
15 Alta padró d’habitants
15 Atorgant beques a usuaris del menjador de l’Escola Pallerola
15 Baixa padró d’habitants
15 Aprovant 1ª certificació d’obres modificació cantonada av. de la Pau - Dr. Barri
15 Aprovant 1ª certificació d’obres entrada a Can Carreras, al sector Pla de Palau
15 Aprovant 3ª certificació d’obres d’urbanització del carrer Marinada
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15 Aprovant factura de Jaevam SL per tancament pista poliesportiva Sant Ponç
15 Aprovant liquidacions de taxa per ocupació de terrenys públics
15 Aprovant despesa per instal·lació i pintura d’onze portes de l’Escola Pallerola
16 Concessió llicència d’obres a  Fecsa Enher I SA
16 Concessió llicència d’obres a Angel Tripiana Sáez
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
17 Concessió llicència d’obres a Fecsa Enher I SA
17 Concessió llicència d’obres a Fecsa-Enher I SA
17 Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor
17 Adjudicació del contracte d’assessorament jurídic a la Policia Local
17 Baixa padró d’habitants
17 Autorització per col·locar taules davant d’un bar a la plaça Rafael Ferrer 5
17 Autorització per col·locar taules davant d’un bar al carrer Major  4 La Batllòria
17 Autorització per col·locar taules davant d’un bar a la plaça Rafael Ferrer 1
18 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
18 Concessió llicència d’obres a Miquel Villarroya Capdevila
18 Denegar modificació de l’altura màxima d’una antena
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Aprovant relació de despeses i autoritzant el seu pagament
18 Aprovant despesa per a 16 papereres en el camp municipal esports
21 Acordar llicència per instal·lació d’un aparcament de vehicles
21 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
21 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
21 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
21 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
21 Incorporar un canvi no substancial en la llicència de funcionament d’Inacsa
21 Alta padró d’habitants
21 Alta per omissió al padró d’habitants
21 Concedir la informació sobre immigrants sol·licitada per Elisabet Ferreres
21 Ordenant a Recumas SL la retirada d’objectes col·locats a la via pública
21 Desestimar reclamació efectuada per Josefa Monràs Caupena
21 Aprovant despesa per la compra de cinc ordinadors
21 Aprovant liquidació de Sorea SA corresponent al quart trimestre de 2000
21 Aprovant que s’habiliti una zona de càrrega i descàrrega al carrer Sant Marti
22 Abonar despesa a Carme Negre Almendros per desperfectes al seu vehicle
22 Concessió llicència per obrir un taller mecànic a Givaudan Roure SA
22 Concessió llicència d’obres a Llorenç Planchart Brunell
22 Concessió llicència d’obres a Montserrat Armengol Pena
22 Determinació de les quotes a pagar per la urbanització del sector Pla de Palau
22 Alta padró d’habitants
22 Aprovant 2ª certificació obres d’urbanització carrers E. Domènech i B. Martorell
22 Concessió de drets funeraris a Maria Martínez Albacete
23 Concessió llicència d’ocupació d’habitatges a Patrimonio Basio Pabasa SA
23 Concessió llicència per l’obertura d’un aparcament de vehicles
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
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23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Denegar sol·licitud per una zona reservada d’estacionament
23 Atorgant subvenció per despeses d’activitats al Col·legi La Salle
23 Imposant sanció de trànsit a Francisco Pascual Olivé
23 Desestimant al·legacions presentades per Rosa M. Canaleta Julià
23 Imposant sanció de trànsit a Santiago Trujillo Coll
23 Estimar les al·legacions presentades per M. Teresa Murciano Brinquis
23 Imposant sanció de trànsit a M. Teresa Planas Casas
23 Concessió de drets funeraris a Antonio López Macias
24 Denegant llicència d’obres a Miquel Pujadas Clos
24 Modificar els propietaris d’una parcel·la del sector Pla de Palau D21
24 Declarant extingida una llicència municipal d’activitats no classificades
24 Alta padró d’habitants
24 Aprovant despesa per instal·lació d’aire condicionat al safareig
24 Alta padró d’habitants
24 Aprovant despesa per la renovació d’assegurança del Sr. Ardèvol
24 Aprovant despesa per renovar l’assegurança d’una moto
24 Aprovant despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle
24 Aprovant despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle
24 Alta per omissió al padró d’habitants
25 Modificar mesures per l’atorgament de llicència ambiental
25 Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor
25 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG SA
25 Aprovant despesa per renovació d’assegurança per la piscina
25 Alta per omissió al padró d’habitants
25 Concessió de gratificacions al personal funcionari i laboral
25 Concessió de drets funeraris a Eva Cortina Blanch
25 Concedir complement de productivitat al personal funcionari i laboral
25 Concessió llicència d’obres a Miquela Bach Massuet
25 Diferència de complements de productivitat de gener a abril 2001
28 Arxivar expedient per instal·lar un magatzem de material
28 Concessió llicència d’ocupació d’habitatge a la Carretera de Campins 12
28 Concessió llicència d’ocupació d’habitatge al carrer Vall de Llor 29
28 Concessió llicència d’ocupació d’habitatge al carrer Vall de Llor 27
28 Admetre el desestiment de llicència d’obres de Josep Xamaní Puig
28 Admetre la petició d’anul·lació referent a una llicència d’obres
28 Desestimar recurs presentat pels Jaume i Josep Nualart Casadevall
28 Alta padró d’habitants
28 Designar a Marta Prat Cruañas assessora local formació censos de població
28 Baixa padró d’habitants
28 Contractació d’una treballadora familiar
28 Alta per omissió al padró d’habitants
28 Aprovant factures presentades per Carlos Redondo Romero
28 Concedir a Míriam Grajera Masjuan la informació sol·licitada
28 Autoritzar canvi de titularitat d’una botiga exterior del mercat municipal
28 Aprovar transferència de crèdits entre partides de l’Estat
29 Denegar la legalització d’aparcament de vehicles automòbils
29 Rectificant un error
29 Atorgant permís d’abocament al clavegueram públic a MC Mecànica SCP
29 Resposta escrit a la Comunitat de Propietaris de Can Cervera
29 Alta per omissió padró d’habitants
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29 Alta per omissió padró d’habitants
30 Autorització a Gas Natural SDG SA
30 Concessió llicència activitat a MC Mecànica SCP
30 Denegant pròrroga de llicència d’obres a Lídia Deumal Fortià
30 Alta padró d’habitants
30 Baixa padró d’habitants
30 Canvis de domicili del mes de març
30 Canvis de domicili del mes d’abril
30 Alta per omissió padró d’habitants
30 Alta per omissió padró d’habitants
31 Concessió llicència d’obres a Rosa M. Arenas Gallofré
31 Alta padró d’habitants
31 Autorització per posar taules a la terrassa de l’Ateneu
31 Canvis de domicili del mes de maig

RESOLUCIONS DE GOVERNACIÓ DE MAIG DE 2001

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
07 Suspensió expedient sancionador de Nash Din Rouan
18 Imposar sanció multes lot 102
23 Arxivar expedient sancionador de l’ajuntament d’Avinyonet del Penedès
23 Arxivar expedient sancionador d’Eduardo Morón Domínguez
23 Imposar sanció a Emilio Sánchez Caparros
23 Arxivar expedient sancionador de Marina Cortada Canaleta
23 Arxivar expedient sancionador de Gibril Jammeh
23 Arxivar expedient sancionador de Josep M. Bagot Belfort
23 Arxivar expedient sancionador de Joan Manel Clanchet Pedro
23 Arxivar expedient sancionador de Ramon Flores Egea
23 Imposar sanció a Vicenç Paituví Garcia
23 Arxivar expedient sancionador de Francesc Xavier López Sastre
28 Imposar sanció a Dolores Vela Mateu
28 Arxivar expedient sancionador de Francisco Tirado Fernández
28 Imposar sanció a Jaime Guillen Abellán
28 Arxivar expedient sancionador de Rosa M. Moron Guijo
28 Arxivar expedient sancionador de Sílvia Flores Cantallops
28 Suspensió expedient sancionador de Juan Salguero Amaya
28 Suspensió expedient sancionador de Daniel Garcia Villegas

12.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE L'ALCALDIA
REALITZADES EN ELS MESOS DE MARÇ, ABRIL I MAIG DE 2001.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de la contractació urgent de diferent
personal feta durant els mesos de març, abril i maig de 2001.

Atès que durant el mes de març de 2001 s'ha procedit a la contractació del
següent personal: una persona de suport a l’oficina de coordinació del Pacte
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del Baix Montseny pel Desenvolupament i l’Ocupació, un tècnic en inserció
laboral, un peó per netejar lleres i marges de les zones de ribera, un jardiner
per substituir el Sr. Enric Perich amb motiu de la seva jubilació, una persona
per realitzar tasques de coordinació tècnica i d’investigació en el projecte de
l’Observatori de la Tordera, un arquitecte tècnic per a la redacció i execució de
projectes d’urbanització, una persona per substituir la baixa per incapacitat
transitòria del peó de la brigada Sr. Francisco Ramírez, una persona per
substituir la baixa per incapacitat transitòria de la Sra. Marta Arbizu, una
persona per substituir la baixa per maternitat de la Sra. Teresa Codina, una
persona de recolzament administratiu a l’equip directiu de l’escola pública
Pallerola, un auxiliar administratiu de suport a l’àrea de Benestar Social i tres
persones per realitzar tasques d’informació al parc del Montengre Corredor
durant la primavera de 2001.

Atès que durant el mes d’abril de 2001 s’ha procedit a la contractació del
següent personal: un vigilant d’incendis al parc Montnegre Corredor durant la
temporada d’estiu 2001, dues persones per realitzar cursos de gimnàstica al
pavelló poliesportiu municipal, un coordinador de la programació de l’emissora
de ràdio municipal i una persona per realitzar tasques de continguts de
programació, comunicació i formació.

Atès que durant el mes de maig de 2001 s’ha procedit a la contractació d’una
persona per cobrir la baixa per incapacitat transitòria de la treballadora familiar
Sra. Carmen Perea.

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:

Març de 2001

Joan Rovira Peras Tècnic mig
Susanna Gutiérrez Perearnau Tècnic mig
Antonio Márquez de la Torre Peó
Marc Compte Pujadas Peó jardiner
Montserrat Ventura Pujolar Tècnic mig
Roberto Álvarez Fernández Arquitecte tècnic
Luis Pérez Vargas Peó
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Clara Ventura Manem Administratiu
Cristina Vega Sánchez Auxiliar administratiu
Mireia Luisa Roqueta Fontiguell Auxiliar administratiu
Lourdes Ballescà Rivero Auxiliar administratiu
Montserrat Julià Carulla Informador
Montserrat Sala Cruells Informador
Anna Oliveras Fernández Informador

Abril de 2001

Elisabet Arabia Ramon Vigilant d’incendis
Beatriu Francès Català Servei de gimnàstica de manteniment
Esther Sánchez Servei d’aeròbic
Enric Molla Trunas Tècnic mig
Juan Francisco Mañas López Tècnic mig

Maig de 2001

Dolors Agut Herrando Treballadora familiar

13.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Capote distribueix entre els grups polítics municipals una còpia de les
respostes per escrit que van quedar pendents de contestar en el darrer Ple
ordinari de 22 de març de 2001.

A continuació els grups municipals procedeixen a formular les següents
preguntes a l’equip de govern:

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

 Donat que s’han contractat els treballs d’actualització de la pàgina
web de l’ajuntament per un total de 522.000 pessetes, per
contractació directa per haver-se emès l’informe establert a la base
d’execució quinze bis-1, voldríem conèixer l’informe emès per l’àrea
de Comunicació.

La Sra. Gener procedeix a llegir el seu informe que textualment diu així:

“ La regidora sotasignant fa constar que la tasca del manteniment anual de la
pàgina web de l’ajuntament de Sant Celoni s’encomana a La fàbrica dels
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somnis per un import de 522.000 pessetes, IVA inclòs, per raó de continuïtat
en aquest treball, ja que va ser aquest proveïdor qui va realitzar-ne el
disseny i muntatge, mantenint una equivalència de cost amb els preus de
mercat consultats. Per aquest motiu no s’han demanat els tres pressupostos
preceptius tal com estableix el punt 15 de les bases d’execució del
pressupost  de la corporació.”

 Segons el planejament urbanístic de Sant Celoni, quantes activitats
extractives hi són admissibles? Quantes n’hi ha, on són ubicades i
sota quines condicions han estat atorgades les respectives
llicències municipals?

El Sr. Garcia diu que es respondrà per escrit a aquesta pregunta.

 En què consisteix la llicència atorgada a Uquifa SA per a l’ampliació
d’emmagatzematge de productes químics? Ha sol·licitat noves
llicències d’activitat?

El Sr. alcalde diu que aquestes preguntes es respondran per escrit, i que no
li consta que darrerament Uquifa SA hagi demanat noves llicències
d’activitats.

 Per quin motiu a partir de l’1 de juny d’enguany Concesionaria
Barcelonesa SA substitueix a Ecosenda SA en la recollida selectiva
de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM)?

El Sr. alcalde explica que l’ajuntament va convocar un concurs públic per a
l’adjudicació de la recollida selectiva de la fracció orgànica. La mesa de
contractació, per unanimitat, va puntuar a Concesionaria Barcelonesa SA
amb 3,8 punts i a Ecosenda SA amb 3,2 punts, i el contracte s’ha adjudicat a
l’empresa que va obtenir més punts. El servei s’ha començat a prestar
aquesta setmana amb la nova empresa.

 Voldríem conèixer les necessitats detectades que justifiquen que es
contracti un advocat per resoldre qüestions jurídic-administratives
que es deriven de la via pública?

El Sr. Capote diu que es respondrà a aquesta pregunta per escrit.
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 En què consisteix el programa de prevenció i control de plagues en
el municipi de Sant Celoni?

El Sr. Checa explica que consisteix en detectar les plagues més freqüents
tan en locals com en espais públics i definir els tractaments preventius
periòdics o amb un calendari programat per sectors de desinfectació,
desratització i desinsectació.

 Com fonamenta la Delegació del Govern de Catalunya el recurs
contra l’aprovació del pacte de negociació del personal funcionari i
del conveni col·lectiu del personal laboral d’aquest ajuntament?

El Sr. Capote explica que el pacte de negociació i el conveni col·lectiu van
passar primer pel Departament de Treball de la Generalitat, que va donar-hi
el seu vistiplau. Però ha sigut la Subdelegació del Govern qui els ha
recorregut, malgrat que fins al dia d’avui no ha explicat per quins motius.
Aquesta administració està impugnant tots els convenis que no compleixen
amb el 2% d’increment dels sous dels treballadors, però en el nostre cas
suposem que es tracta d’un error. Quan ho sapiguem, ja es farà saber.

 A quina empresa s’ha adjudicat l’activitat Estiu d’en Loni durant les
vacances escolars d’estiu, i en funció de quins criteris a l’hora
d’adjudicar el servei?

El Sr. Arenas explica que l’activitat s’ha adjudicat a la Fundació Josep Carol,
en base al concurs convocat per l’ajuntament i al que es van presentar tres
empreses. S’ha escollit aquesta per ser la que ofereix la millor oferta
econòmica i les millors i més atractives activitats de totes les empreses que
s’han presentat.

El Sr. Pascual diu que aquesta empresa ha trucat als monitors que hi havia
fins ara.

La Sra. Gener diu que ho desconeix, però que en tot cas l’únic que s’ha fet
des de l’àrea de Joventut ha sigut donar-los els telèfons de les persones que
van participar en el curs de monitors organitzat des d’aquesta mateixa àrea i
que van obtenir la titulació. Enguany s’intenta donar als infants una oferta
d’estiu diferent i s’ha tingut molta cura de que l’empresa adjudicatària pugui
complir amb els objectius plantejats.



59

Preguntes que formula el grup municipal del PP:

 És cert que la carretera comarcal (abans C-251, actualment C-35)
s’ha d’alçar ?

El Sr. Garcia explica que quan s’estava negociant amb Carreteres de la
Generalitat la construcció d’una rotonda a la carretera, a l’alçada del sector
P-2 Les Torres, aquest organisme ens va comunicar que tenia intenció de fer
un desdoblament de la carretera al seu pas per Sant Celoni, amb una
elevació de 7 metres per sobre del nivell actual. Des de l’ajuntament ens hi
vam oposar i, després de moltes negociacions, al final s’ha aconseguit que
de moment la carretera quedi tal com està i si un dia s’arriba a fer la rotonda
de Les Torres (que sembla ser que sí que es farà), quedaria a 2 metres
d’alçada respecte del que hi ha actualment. I si la carretera s’hagués de
desdoblar, passaria per sota la rotonda.

 Una pregunta pel regidor de Personal: què ha passat amb el Sr.
Márquez ?

El Sr. Capote respon que s’ha obert un expedient sancionador contra aquest
treballador, que ha acabat amb una sanció de suspensió de feina i sou
durant dos mesos. Per no entrar a donar més explicacions públiques d’un
tema tan personal com aquest, convida a qualsevol regidor a llegir
l’expedient instruït.

 Què va passar al col·legi La Salle amb el tema de la droga ?

El Sr. Capote diu que la Policia Local tenia coneixement que algú passava
marihuana des de fora del col·legi i es va fer un muntatge amb agents de la
Policia Local vestits de paisà, que va acabar amb la detenció dels implicats.
Els detinguts eren menors i per això el tema s’ha passat a la Fiscalia de
menors perquè faci el que correspongui.

 Voldria demanar un aparcament o un local on dipositar els cotxes
retirats per la grua municipal, que eviti que s’hagin d’aparcar al
davant de la Policia Local, amb el perill que això comporta per a la
circulació de vehicles.

El Sr. Capote diu que això, més que una pregunta, és un prec.
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 Com està l’assumpte del Sr. Morales ?

El Sr. Capote contesta que el judici es va celebrar el mes de gener i que ara
s’està a l’espera de la sentència.

 Voldria saber què ha passat amb l’empresa En Doina, que diuen que
els han fet fora ?

La Sra. Gener explica que ningú ha fet fora a ningú. L’ajuntament va
convocar un concurs per a les activitats infantils de L’estiu d’en Loni, al que
es van presentar tres empreses: En Doina, Entorn i  Fundació Josep Carol.
Aquesta última va ser qui va oferir l’oferta econòmica més avantatjosa i el
contingut pedagògic més treballat. El Sr. Gómez i qualsevol altre regidor
poden mirar l’expedient i valorar-ho.

El Sr. alcalde diu que el que no es pot fer es contractar els serveis
municipals “a dit”, perquè la llei obliga a fer concurs públic. Respecte de
l’empresa En Doina, l’ajuntament hi va col·laborar en la seva creació, però
s’ha de respectar la legalitat i el que no és lícit es adjudicar feines directes.

Intervé el Sr. Alsina i diu que, a la vista de que tant el Sr. Pascual com el Sr.
Gómez han preguntat sobre el mateix tema, no es pot negar que hi ha un
cert enrenou amb aquesta qüestió. L’ajuntament va convocar un concurs al
que es van presentar tres empreses (En Doina, Entorn i Fundació Josep
Carol), i està clar que hi havia unes bases que regien el concurs i a les que
tothom s’havia de sotmetre. Però sembla que l’empresa que s’ha endut el
concurs no s’adaptava a aquestes bases i se li ha fet redactar un segon
projecte pedagògic.

La Sra. Gener respon que no és veritat que s’hagi fet redactar un segon
projecte. Es va fer saber a En Doina que els seus preus arribaven a doblar
els d’un altre pressupost. Demanaria al Sr. Gómez que tingui més cura amb
el llenguatge i que no utilitzi expressions com ara que “s’ha fet fora a En
Doina”, perquè no és així.

El Sr. Gómez diu que ell el que voldria és una mica de control en aquestes
coses.

La Sra. Gener convida al Sr. Gómez, i a tothom que ho vulgui, a venir a
consultar l’expedient.
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 Pel poble corre la veu de que l’ajuntament té un “cupo” per anar a
dinar al Racó de Can Fabes. En pocs dies hi ha anat molta gent de
l’ajuntament pagant la corporació. És que no hi ha altres restaurants
més barats i amb els que es pot quedar igual de bé ?

El Sr. alcalde respon que ben poques vegades aquest equip de govern va a
dinar a restaurants, només en les ocasions que es consideren oportunes,
perquè ve gent de la Generalitat o d’altres administracions, i es va a un
restaurant o a un altre. De totes maneres, la despesa global de l’ajuntament
de Sant Celoni per aquest concepte segur que està per sota de la d’altres
ajuntaments, perquè és té molta cura.

Prec que formula el grup municipal del PP:

Atès que el nostre escrit de data 22 de gener de 2001 lliurat al registre
general, (2001/391 de 22 de gener, a les 9 hores i 17 minuts) en sol·licitud
d’un informe a la Intervenció municipal no ha estat contestat fins el moment
actual.

Atès que ocultar informació és una pràctica constant del Sr. alcalde.

Atès que des de l’oposició que realitzem exigim una transparència en tots els
assumptes municipals.

Atès que el govern municipal té l’obligació moral de respondre les demandes
d’informació que es generin pels diferents grups municipals.

Atès que el no facilitar la informació que es sol·licita és un exercici poc
democràtic i a més dóna la sensació de voler amagar-ho.

Atès que ja ha transcorregut suficient temps per respondre.

Per tot això exposat, presentem de nou la nostra demanda amb el següent
PREC:

Primer.- Que ordeni al Sr. interventor municipal que realitzi un informe on es
detallin les quantitats totals en pessetes rebudes durant l’any 2000 per
cadascun dels treballadors d’aquest ajuntament, especificant els següents
conceptes:

a) Sou total brut estipulat
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b) Retribució total percebuda (suma de sou brut + gratificacions +
hores extres)

Segon.- Que es lliuri una còpia dels següents documents corresponents a
cadascun dels 12 mesos dels anys 1999 i 2000:

• Fulls on hi costen els complements de productivitat percebuts cada
mes pel personal funcionari i laboral d’aquest ajuntament.
• Fulls on hi consten les gratificacions per serveis extraordinaris
realitzats fora de la jornada de treball pel personal funcionari i laboral
d’aquest ajuntament.

Tercer.- Que tota aquesta informació sol·licitada sigui lliurada sense més
demora a cada un dels grups municipals en l’oposició.

Llegit el prec del PP, pregunta el Sr. Capote si aquest paper s’ha entrat a la
seva atenció, perquè a ell no li ha arribat. Si el Sr. Gómez es dirigeix a l’àrea
de Personal, demà mateix se li pot donar aquesta informació.

El Sr. Gómez comenta que en una comissió informativa el Sr. alcalde va
indicar que els tècnics municipals estaven a disposició de tots els regidors.
Però a disposició de qui ? Ell, diu, no disposa de res: fa una sol·licitud per
escrit i després de mig any encara no ha rebut res.

El Sr. alcalde diu que si la demanda s’ha passat a Secretaria, es mirarà com
està el tema i quin curs ha seguit, i s’estudiarà a nivell jurídic quina
informació dels treballadors es pot donar.

El Sr. Capote diu que si es miren les resolucions dictades cada mes per
l’Alcaldia hi apareixen les despeses de nòmines, els complements de
productivitat, les hores extres i altres retribucions que atorga l’Alcaldia. De
tota manera, ell no té cap inconvenient en donar al Sr. Gómez la informació
que demana, però fins ara a ell ningú no li ha demanat res.

Diu el Sr. Gómez que ell només sap que quan demana una cosa es
necessiten nou mesos per donar-li resposta.

Preguntes que formula el grup municipal de CiU:

 Pregunta a la regidora de Joventut: pot informar sobre la situació en
la que es troba la creació de la comissió de joves de Sant Celoni i de
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la finalitat que es persegueix amb la seva creació ? Quin és
l’objectiu a satisfer ?

La Sra. Gener explica que s’ha anat trobant amb una comissió de joves
senzillament per tenir un intercanvi d’opinions, per veure què opina la
joventut, què pensen, què és el que els agradaria que s’oferís des de l’àrea
de Joventut. Ens han aportat moltes idees que nosaltres intentarem recollir
en tot el que puguem aquest any i, si més no, al llarg de l’any que ve. Es
tracta de programar les actuacions de l’àrea conjuntament amb els joves.

 En referència a un dels sis eixos principals del Pla Nacional de
Joventut, les polítiques d’accés a l’habitatge, ens agradaria saber si
s’han tingut en compte a l’hora de  vendre els terrenys propietat de
l’ajuntament o a l’hora de donar permisos d’urbanisme, algunes
mesures que puguin garantir la creació de borses d’habitatge de
baix cost o de lloguer accessible per als i les joves de Sant Celoni.

La Sra. Gener respon que aquesta va ser una de les demandes de la
comissió de joves, que ella va traslladar a l’equip de govern.

El Sr. alcalde diu que d’aquest tema ja se’n va parlar al darrer Ple municipal,
i es va dir que s’estudiaria els terrenys de què disposa l’ajuntament i quina
és la tipologia d’habitatge social més necessària actualment, si de lloguer o
de compra.

 En relació al full informatiu extraordinari que s’ha distribuït sobre el
tancament de la guarderia de La Batllòria (i que és el segon full que
s’edita amb caràcter extraordinari), ens agradaria saber quin és el
criteri que es segueix per editar-lo. Així mateix, si normalment els
grups de l’oposició participem en la publicació periòdica del butlletí
municipal, per què aquí no ?

La Sra. Gener explica que aquest full informatiu extraordinari és el sistema
que utilitza l’equip de govern per informar de situacions puntuals quan el
butlletí municipal ja està a la impremta o encara s’hi està treballant, i es
requereix una certa urgència o un aclariment més ampli de situacions que es
produeixen entre un butlletí i el següent.

El Sr. alcalde diu que això ve a substituir el que abans s’anomenava “ban de
l’Alcaldia”, que ja ha quedat com una figura una mica obsoleta.
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 Arrel del tancament de la guarderia de La Batllòria, s’ha previst el
destí del local ? Hi ha previsió de tornar a obrir una guarderia a La
Batllòria ? Abans el Sr. alcalde ja ha explicat que encara no hi ha
cap previsió d’ús del local, però ens agradaria estar informats del
seu destí tan bon punt es decideixi.

 Una pregunta reiterada: hi ha alguna novetat o notícia que es pugui
comentar en relació al local per als grups de l’oposició ?

El Sr. alcalde diu que està en obres l’edifici de propietat municipal situat al
carrer Consolat del Mar i quan sigui possible fer-hi el trasllat de serveis
municipals, els grups de l’oposició podran ubicar-se al mateix edifici de
ajuntament, que entenem que seria el més adequat.

Prec i preguntes que formula el grup municipal d’IC-V:

El Sr. Pascual diu que abans de començar el Ple hem vist la preocupació
que hi ha entre el públic pel tancament de la guarderia de La Batllòria.
També quan s’ha donat compte de la correspondència rebuda, s’ha llegit
l’entrada d’un plec de signatures de pares i mares usuaris de la guarderia.
Així mateix, l’equip de govern ha publicat un full informatiu extraordinari
sobre aquesta qüestió, que només s’ha repartit a La Batllòria. Per tot això,
voldria fer un comentari sobre el contingut d’aquest full informatiu.

Textualment, en un paràgraf del text es diu que “en cap cas ni l’ajuntament ni
la regidoria poden consentir una situació d’il·legalitat en la prestació d’un
servei privat que es dóna des d’un espai municipal”. Curiosament en un
paràgraf posterior s’admet que es porta 20 anys consentint aquesta situació
d’il·legalitat, cosa que no deixa de sobtar.

En un altre apartat es diu que “des de l’ajuntament s’està treballant per
trobar la millor solució possible a la demanda d’aquest servei de guarderia”.
Després de 12 anys en què el govern socialista ha tolerat aquesta guarderia,
en comptes de buscar una alternativa per poder mantenir el servei, no trobeu
que és molt fort que s’hagi optat pel seu tancament i que els pares es
busquin la vida? Perquè això és el que ha passat: se’ls hi ha tallat en sec un
servei, sense donar-los cap opció.

Un altre paràgraf diu textualment “segons consta als arxius municipals, la
titular no té la titulació necessària per a dur a terme aquesta tasca”. En un
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escrit de 14 d’agost de 2000, l’alcalde s’adreça a la titular de la guarderia per
dir-li textualment “aquesta Alcaldia no té res a dir respecte la seva titulació
per a poder estar al front de la guarderia, car no és competència municipal
l’anàlisi de la titulació que vostè diu acreditar”. Davant de tot això, en què
quedem? És competent o incompetent l’ajuntament en aquest tema? En què
us fonamenteu a l’hora de dir que no té la titulació necessària?

També en l’escrit del mateix 14 d’agost de 2000 l’alcalde exigeix a la titular
textualment “que ha de deixar lliure i expedit l’esmentat local en un termini
màxim d’un mes, tot indicant-li que si transcorregut el termini fixat no l’ha
deixat, es procedirà judicialment en contra de vostè”. És a dir, que si no
s’hagués defensat judicialment (i vist el to de l’escrit, semblava que no se li
deixava cap altra sortida), durant el curs d’enguany ja no hi hagués hagut
servei de guarderia a La Batllòria.

Com a colofó, els pares i mares, pensant en el proper curs, convoquen
reunió informativa sota el lema “Salvemos la guardería” (en castellà). Què és
pretén dir amb el fet de posar-ho en castellà? És per demostrar que no són
del poble? M’ha estranyat molt, diu el Sr. Pascual, que el mateix títol tingui
un caire pejoratiu. I, fins i tot, va sortit per la televisió.

I ara què passa? Amb el full informatiu de l’ajuntament, sembla que es vulgui
fer saber al poble de La Batllòria “com és de perversa” aquesta noia que
durant 20 anys ha portat la guarderia.

Intervé el Sr. alcalde per recordar al Sr. Pascual que estem dins dels precs i
preguntes d’un Ple ordinari, i aquest apartat requereix de concreció, i no pas
fer safareig. Els veïns, amb tot el respecte i dret, han fet lectura del seu
escrit, però el Sr. Pascual està llegint ara part del full informatiu sense cap
pregunta en concret. Li demana que si té alguna pregunta a fer, que la faci,
perquè no estem tractant un punt de l’ordre del dia amb un assumpte que
s’hagi de debatre. De la manera que està exposant el tema, contestar tot el
que està dient el Sr. Pascual comportaria al menys mitja hora de rèplica i
contra-rèplica.

El Sr. Pascual diu que un prec no té perquè ser només d’una línia. Abans el
regidor del PP ha fet un prec ben argumentat i prou llarg. Prosseguint amb la
seva exposició, diu que també en el mateix full informatiu s’anuncia que pel
dia 31 de maig es disposarà de l’estudi La infància de 0 a 3 anys del Baix
Montseny que servirà a l’equip de govern per “permetre a l’ajuntament
orientar les seves actuacions sempre en benefici de tots els ciutadans”.
Agrairia que se li fes arribar les conclusions d’aquest estudi.
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Per acabar, a la vista d’aquest trist espectacle, diu el Sr. Pascual que
lamenta comprovar que els membres de l’equip de govern s’hagin convertit
en uns buròcrates. A Sant Celoni, i més a La Batllòria, ens coneixem gairebé
tots i no calia aquest tarannà tan ofensiu que s’ha fet servir. A més, no creu
que, tal i com es diu al full informatiu, tot això sigui culpa dels serveis jurídics
de l’ajuntament. Davant d’aquesta irregularitat que es donava a La Batllòria
calia, és cert, trobar-hi solucions, però sempre amb bones maneres i bona
voluntat. Segur que s’hauria pogut resoldre sense ofendre ni humiliar a
ningú. Penseu-hi, diu a l’equip de govern, perquè el to utilitzat és molt
ofensiu.

El Sr. Pujol diu que després de 11 anys, considera que de bones maneres i
de bona voluntat se n’ha tingut molta, i també ha sigut molta la
responsabilitat que ha recaigut sobre les seves espatlles. Ell sempre ha
defensant que aquesta guarderia pogués funcionar de manera legal, però no
ho ha aconseguit.

Gairebé no ha tingut temps de llegir la nota d’aclariments al full d’informació
municipal que s’ha distribuït avui entre els veïns perquè per circumstàncies
familiars s’ha hagut de desplaçar fora de La Batllòria i ha arribat just 10
minuts abans del Ple. Després ho analitzarà pausadament, que és com
s’han de fer les coses. També voldria dir que a ell particularment se l’està
utilitzant i se l’està considerant com el “dolent de la pel·lícula”, quan el full
informatiu està signat per l’ajuntament de Sant Celoni. Sembla que alguna
de les persones nouvingudes a La Batllòria no coneixen la història del poble,
i si tinguessin una mica de coneixement de la història de la guarderia, potser
reflexionarien i veurien qui té la raó. La guarderia va néixer a la parròquia de
La Batllòria i quan Inacsa va vendre unes cases de la seva propietat,
l’ajuntament en va adquirir dues i en va destinar una a guarderia. Aquesta
guarderia ha fet un servei durant uns anys, però com passa amb moltes
coses, abans no es requerien les condicions que ara es demanen per a les
guarderies. Els pares que protesten pel tancament haurien de llegir primer el
Decret 1004/1991 de la Generalitat de Catalunya sobre llars d’infants, i
després fer un contrast d’opinions. L’any passat va produir-se la gota que va
fer vessar el got quan una criatura de la guarderia va ser localitzada fora del
lloc, i si algun dels pares que ara estan protestant haguessin tingut la
responsabilitat política en aquells moment, no sé com haguessin actuat. Això
mateix ho trasllada el Sr. Pujol també a la resta de membres del consistori.

Segueix dient el Sr. Pujol que ja fa molts anys que se li va dir a la Sra. Núria
Clapés que s’havia de reciclar i que el local s’hauria d’adaptar a la normativa.
Però aquestes converses no van donar el seu fruit, sinó al contrari. Ell entén
que la bona predisposició hi ha de ser sempre per les dues parts. L’any
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passat davant dels fets que van succeir amb la criatura extraviada, els
serveis jurídics municipals van citar a l’alcalde i a ell com a regidor de La
Batllòria, per posar-los en evidència la responsabilitat que tenien si a
aquesta criatura li hagués passat alguna cosa. Davant d’aquesta situació, es
va veure que calia actuar jurídicament i per això els serveis jurídics van citar
a la Sra. Clapés i es van fer més de 3 reunions de bona voluntat sobre el
tema. Fins i tot l’advocat Ramon Verdaguer va oferir gratuïtament a la Sra.
Clapés els seus serveis per si tenia que aclarir algun concepte legal i per
tramitar els papers que li fessin falta. Com a contrapartida d’aquesta bona
voluntat, ella va demandar a l’ajuntament davant dels jutjats socials, dient
que era treballadora de l’ajuntament i que cobrava 257.000 pessetes
mensuals. En resposta a les afirmacions del Sr. Pascual, s’ha de dir que
l’equip de govern ha tingut tota la bona voluntat possible, però com totes les
coses, aquesta bona voluntat té un límit, límit que s’ha d’acceptar per les
dues parts.

 En el darrer Ple ordinari de 22 de març, la pregunta formulada pel
grup municipal d’IC-V sobre per quan estava previst donar resposta
a les al·legacions presentades pels veïns a la sol·licitud d’ampliació
de la llicència formulada per Derivados Forestales SA per a la
urbanització i ampliació del parc de tancs (expedient  874/99) el
regidor Sr. Garcia va respondre que tant bon punt Activitats
Classificades de la Generalitat retornés l’expedient amb un dictamen
concret es notificaria als veïns el resultat de la tramitació. El passat
10 d’abril la Comissió de Govern va informar favorablement la
llicència d’instal·lació, vist l’informe tècnic de Medi Ambient on es
dóna resposta a les al·legacions presentades pels veïns. Avui 5 de
juny els veïns encara no han rebut resposta a les seves al·legacions.
Quan se’ls hi enviarà ?

El Sr. Garcia diu que en la tramitació de tots els expedients d’activitats hi ha
uns passos a seguir. Desconeix ara mateix com està aquest expedient, però
si el Sr. Pascual vol, demà ho mirarà per informar-li.

Preguntes que formula el grup municipal d’ERC:

 Com està la previsió d’aigua per a aquest estiu? Com estem d’aigua
de les mines i del Ter? Com estan els dipòsits? Quines previsions
de reserva tenim? Hi haurà aigua suficient?
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El Sr. alcalde diu que el tema de l’aigua varia dia a dia. Per exemple, si ens
trobem com la setmana passada que va fer cinc o sis dies de molta calor, pot
passar que minvi considerablement el cabdal d’aigua de la mina de
Mosqueroles. Les previsions per a aquest estiu en principi són que no hi ha
d’haver problemes d’aigua, gràcies a la connexió que tenim feta amb l’aigua
del Ter. Precisament aquesta setmana es decidirà la inversió per posar un
altre filtre per l’aigua de la conducció del Ter (ja n’hi ha 4 de filtres), i es
revisaria el tema de la bassa de filtratge per tal de tenir garantits els litres
que es necessiten cada hora a Sant Celoni. Per no tenir problemes a llarg
termini, s’està redactant el projecte de portada d’aigües des de la planta de
Cardedeu, que seria la solució definitiva sempre que hi hagi aigua en
aquesta planta. Enguany els embassaments estan força bé fins al dia d’avui,
però l’aigua dels pous i de les mines disminueix molt en pocs dies si hi ha
una sequera forta.

El Sr. Alsina pregunta si els recursos d’aigua propis estan al mateix nivell
que altres anys per aquestes dates o són més baixos?

El Sr. alcalde respon que en aquest moment, per ser el mes de juny, entra
més aigua que altres anys per la mina de Palautordera. La setmana
passada, però, quan va fer dies de tanta calor, el consum d’aigua es va
disparar. Si es dispara el consum i els cabdals van minvant, això faria que hi
haguessin problemes d’aigua, però tenint la connexió del Ter com a reserva
no té perquè ser així.

 Per què l’ajuntament de Sant Celoni no participa a l’Agenda Cultural
del Vallès Oriental?

La Sra. Gener diu que quan ella va entrar com a regidora municipal,
l’ajuntament de Sant Celoni ja no hi participava.

El Sr. alcalde explica que Sant Celoni va estar inclòs durant un temps a
l’Agenda Cultural del Vallès Oriental, però en el seu moment es va valorar la
conveniència o no d’aquesta participació. Es va sondejar una mica per veure
on es repartia la publicació, si es llegia i si la gent anava als actes que
s’anunciaven, i es va veure que realment la inversió que s’havia de fer per tal
de participar a l’Agenda, no recollia els fruits que es podrien esperar. Per
això es va considerar que si es volia donar difusió a alguna activitat cultural
del municipi es posarien anuncis en alguna revista comarcal o a la ràdio.



69

El Sr. Alsina diu que potser el format de l’Agenda Cultural en paper no era
gaire atractiu, però que ara han fet una pagina web que resulta molt
interessant.

Prec que formula el grup municipal d’ERC:

 Respecte del tancament de la llar d’infants de La Batllòria, el grup
d’ERC ja fa dos anys que va preguntar en un Ple municipal com
estava aquest tema i la resposta del regidor de La Batllòria va ser
suficientment aclaridora. L’únic criticable és que, amb el temps que
fa que s’està parlant d’aquesta situació, no s’hagi aconseguit una
alternativa pública d’escola bressol ni a Sant Celoni ni a La Batllòria.
Tots som conscients, però, que la Generalitat de Catalunya tampoc
no ha ajudat gaire en la creació d’aquest tipus de centres públics.

El Sr. alcalde indica que l’estudi de La infància de 0 a 3 anys del Baix
Montseny ens ha de donar més llum sobre les necessitats d’aquest sector de
la població i respecte de la ubicació de possibles llars d’infants a la nostra
zona. De tota manera, no cal oblidar que el cost d’una escola bressol pública
és molt elevat, i que potser la solució passa per crear centres mancomunats.

El Sr. Segarra diu que els pares aquí presents, siguin o no veïns de La
Batllòria, tenen una inquietud pel tancament de la guarderia i una
preocupació per saber on portaran les criatures el proper curs. L’afer en si se
situa en una persona. Fa dos anys el grup municipal d’ERC va preguntar per
aquesta qüestió en un Ple i el regidor de La Batllòria va informar de quina
era la situació de la persona que està al front de la guarderia respecte del
que exigeix la normativa de la Generalitat. El grup d’ERC entén que no s’han
de barrejar les coses. Per una banda està el recurs contenciós que aquesta
persona va interposar contra l’ajuntament, i on no podem intervenir. I per
altra part, el que ha de fer l’ajuntament és buscar una solució satisfactòria
per als veïns de La Batllòria. És un prec que el grup municipal d’ERC fa a
l’equip de govern.

El Sr. Pujol diu que com a ciutadà i fill de La Batllòria que estima el seu poble
i coneix la problemàtica, voldria la millor solució per a La Batllòria, i com a
regidor farà tots els esforços que estiguin a les seves mans per buscar
possibles solucions. Li agradaria, però, que tothom pogués conèixer el
Decret de la Generalitat sobre llars d’infants i veiessin les exigències tan
severes que s’hi contemplen, i que l’ajuntament es veu obligat a complir.
Dubta que l’actual local de la guarderia pugui arribar a complir amb la
normativa aplicable, però s’han de buscar solucions alternatives, que tant de
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bo es poguessin donar ja per al proper curs. El temps ho dirà. Des de l’equip
de govern s’està treballant en aquesta línia, perquè no cal oblidar que tots
estem en el mateix carro.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió a les
00:45 de la nit i s'estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en
dono fe.

L’alcalde     El secretari
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