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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2001.

Sant Celoni, 24 de juliol de 2001.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:10 hores de
la nit, en primera convocatòria i sota la presidència del Sr. alcalde Joan
Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió ordinària del Ple de
l'ajuntament, les regidores Adela Gener Sánchez i Josefa Lechuga Garcia, i
els regidors Josep Arenas Serra, Josep Capote Martín, Miquel Vega Vega,
Francesc Garcia Mundet, Antoni Pujol Rovira, Pedro Checa Rubio, Jordi
Arenas Vilà, Jaume Figueras Coll, Francesc Giol Planas, 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.

Excusen la seva assistència els regidors Raul Casado Jiménez i Josep
Alsina Lloreda.

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.

Pren la paraula un membre de les JERC, el Sr. Josep Lluís Òdena, per
comentar breument la moció que es presenta al Ple d’avui a través del grup
municipal d’ERC, per a la col·locació de diversos cartells a les entrades de la
vila amb la llegenda “Sant Celoni, municipi dels Països Catalans, solidari
amb els pobles del món.” El motiu d’aquesta proposta és perquè es
considera bo potenciar la informació de dos aspectes molt importants: la
reivindicació de la identitat cultural dels Països Catalans (perquè al no tenir
una administració forta al darrera que ho potenciï, cal que es faci des de
l’àmbit del municipi i les entitats) i, en segon lloc, el fet de que som dels pocs
ajuntaments que destina el 0,7% del seu pressupost a cooperació
internacional, col·laborant amb diversos projectes d’organitzacions no
governaments.

Com s’explica en el text de la moció, es tracta de fer una difusió d’aquesta
voluntat d’agermanament del nostre municipi amb l’entorn més immediat
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dels Països Catalans i amb el més llunyà d’altres pobles del món, i considera
el Sr. Òdena que els rètols proposats contribuirien a fer-ne partícip a tothom.
Finalitza la seva intervenció dient que aquesta moció pretén ser un gra de
sorra constructiu i agraint l’atenció rebuda.

El Sr. alcalde indica que més endavant, quan es tracti aquesta moció
contemplada a l’ordre del dia, els diversos grups municipals podran exposar
el seu posicionament al respecte.

Sense que ningú més faci ús de la paraula, el Sr. alcalde explica que abans
de procedir a fer efectiva la renúncia del Sr. Josep M. Pascual com a regidor
municipal pel grup d’IC-V (punt 18 de l’ordre del dia), hi hauria un punt a
introduir per la via d’urgència. Es tracta de portar a votació del Ple
l’aprovació d’un conveni que s’acaba de signar fa molt poca estona amb
l’ajuntament de Riells i Viabrea, que farà possible que aquest municipi posi
en marxa una guarderia municipal aprovada pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a la qual podran assistir els
nens i nenes de La Batllòria. És un tema que s’estava treballant des de fa
dies, però fins avui no s’ha produït la signatura del conveni. Després
s’explicarà amb més detall.

A continuació es procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del dia de
la sessió d’avui.

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

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

El Sr. Gómez diu que en l’últim Ple quan s’estava tractant el tema de les
contribucions especials per les obres d’enllumenat de diversos carrers de La
Batllòria i van haver d’absentar-se la Sra. Lechuga i els Srs. Pujol i Giol per
ser part interessada, ell va fer esment que en un Ple anterior el Sr. Arenas
no va absentar-se de la sala quan es tractava el conveni signat amb el Club
Tennis Sant Celoni, tot i ésser parent directe del president del club. Diu el Sr.
Gómez que el Sr. Arenas li va respondre que “tot això ja està, ja ha colat”,
responent-li el Sr. Gómez que “ja ho publicaria”. Aleshores el Sr. alcalde va
preguntar al Sr. secretari si era correcte o no que s’absentés, però res d’això
no costa en l’acta. Avui al matí li ha comentat això mateix al Sr. secretari, qui
ha contestat que en la cinta que enregistra el Ple no s’entén bé el que deia.
Però són massa les vegades que no s’entenen les cintes i que s’amaguen
algunes de les coses que diuen els regidors de l’equip de govern. El mínim
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que poden fer alguns regidors és mossegar-se la llengua abans de parlar i si
no estan ben segurs del que diuen, que no parlin. És per això que votarà en
contra de l’aprovació de l’acta.

El Sr. alcalde indica, en primer lloc, que no recorda que es digués alguna de
les afirmacions que segons el Sr. Gómez es van dir. En segon lloc, explica
que abans no s’enregistraven els Plens i les intervencions dels regidors es
feien constar en l’acta a manera d’extracte molt resumit, podent-hi haver
molts més motius de que algú digués que no s’interpretava en l’acta tot el
que havia dit. Però ara les sessions es graven, i aquestes sospites que
manifesta el Sr. Gómez no tenen cap motiu de ser, malgrat que sempre hi ha
la possibilitat de que la veu no quedi prou clara o que les intervencions es
cavalquin unes sobre altres i no siguin prou entenedores. El funcionari que
escolta la cinta mira de reflectir el que escolta i l’equip de govern seria el
primer en dir que es revisés l’acta si una cosa no ha quedat ben recollida. El
Sr. alcalde proposa que, si li sembla bé al Sr. secretari, es torni a escoltar la
cinta per part de la persona que se n’ocupa.

El Sr. secretari explica que aquest mateix matí s’ha revisat de nou
l’enregistrament del Ple i sí que se sent que el Sr. Gómez diu que “ho
publicarà”, però la resta no s’escolta.

Manifesta el Sr. alcalde que ell no tenia el mínim coneixement de que ja
s’havia revisat la cinta i si el Sr. secretari, com a persona que està al front de
la Secretaria municipal, ho reafirma, més transparent i més net no pot ser.

El Sr. Gómez insisteix que ell ha preguntat a tothom què és el que va dir i
tothom ha ratificat el que diu. És el mateix cas que aquella vegada que el Sr.
Capote li va demanar perdó per un comentari que havia fet i ell li va dir que
com que no era capellà, no perdonava. Això es va esborrar també de l’acta.
Llavors ho va deixar passar, però aquesta vegada no.

Intervé el Sr. Arenas i diu que és cert que va contestar al Sr. Gómez que
“havia fet tard”, però el que no li va dir mai es que “ja ha colat”, que és molt
diferent.

Diu el Sr. Gómez que és igual.

Respon el Sr. Arenas que no es pas igual “haver passat” que “haver colat”.
Si li va dir al Sr. Gómez que havia fet tard és perquè el Ple en què es
tractava el tema del conveni amb el Club Tennis Sant Celoni ja havia passat
feia dies. Però dir que “ja ha colat” significaria que hi havia una intenció al
darrera.
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El Sr. Figueras diu que ell recorda que el Sr. alcalde va fer una pregunta al
Sr. secretari sobre si en aquest cas que es va plantejar s’hagués hagut
d’absentar el Sr. Arenas, ell va contestar que sí, i això no figura en l’acta.

El Sr. alcalde indica que no hi ha cap inconvenient en fer-ho constar.

Després d’aquestes intervencions, amb el vot en contra del Sr. Gómez
queda aprovada l’acta de la sessió anterior, amb la inclusió d’allò assenyalat
pel Sr. Figueras, és a dir, la pregunta que el Sr. alcalde va fer al Sr. secretari
sobre si el Sr. Arenas s’hagués hagut d’absentar de la sessió, i la resposta
afirmativa del Sr. secretari.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS DE SANT CELONI REFERIDA A 1 DE GENER DE 2001.

El Sr. alcalde explica que es porta a aprovació del Ple el tancament de les
dades del padró municipal d’habitants, que a data 1 de gener de 2001
ascendia a 13.165 persones. Això representa que l’any 2000 la població de
Sant Celoni va augmentar en 177 persones. Al cap de mig any, a 30 de juny
d’enguany, som 13.281 habitants (116 més). D’aquestes dades es desprèn
que aquest any la població augmenta a un ritme més elevat que l’any passat.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a l'aprovació de la revisió del padró municipal
d'habitants del municipi de Sant Celoni, referida a 1 de gener de 2001.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 13 de febrer de 2001 va aprovar
l’adhesió de l’ajuntament de Sant Celoni al servei de gestió informatitzada del
padró d’habitants (AGIPH) de la Diputació de Barcelona.

Atès que la Unitat d’Estadística i Població de la Diputació de Barcelona ha
tramès el resum numèric de les dades relatives a la revisió anual del padró
municipal d’habitants referida a 1 de gener de 2001.

Atès allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.

Atès que l’article 81 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, del Reglament
de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial
decret 2612/1996, de 20 de desembre, estableix que els ajuntaments
aprovaran la revisió del seu padró municipal, formalitzant les actuacions
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portades a terme durant cada exercici anual i els resultats numèrics de la
revisió seran tramesos a l’Institut Nacional d’Estadística.

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

Únic.- Aprovar la revisió del padró municipal d'habitants referida a 1 de gener
de 2001 amb el següent resum numèric general:

Variació en el número d’habitants
Total Homes Dones

Població del municipi a 01-01-2000 12.988 6.444 6.544
Altes des del 01-01-2000 al 01-01-2001 717 357 360
Baixes des del 01-01-2000 al 01-01-2001 540 261 279
Variacions per error en el sexe: Altes 1 0 1
                                                   Baixes 1 1 0

Població del municipi a 01-01-2001 13.165 6.539 6.626

Causes de variació en el número d’habitants

Altes per naixements 125             
Altes per canvi de residència 500
Altes per omissió                                       92
Total altes 717

Baixes per defunció 111                                      
Baixes per canvi de residència       425      
Baixes per inscripció indeguda                  4
Total baixes 540

3.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DELS ACORDS
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC D’UN TRAM DE
L’AVINGUDA VERGE DEL PUIG.

El Sr. alcalde explica que es tracta de la implantació d’enllumenat públic a
l’avinguda Verge del Puig, des de la plaça Comte del Montseny fins a la
caserna de la Guàrdia Civil. Com és costum en obres d’enllumenat públic de
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nova construcció, el finançament va a càrrec dels veïns en un 50% i de
l’ajuntament en el 50% restant.

El Sr. Garcia diu que quan Enher va soterrar la línia elèctrica d’aquest carrer
uns mesos enrera, es va aprofitar per fer passar els tubs de l’enllumenat
públic. Per això ara als veïns els hi surt més econòmic el cost dels treballs
que s’han de fer.

El Sr. Gómez diu que la directora de l’escola Cor de Maria li va preguntar
quan es trauria el pal elèctric del pati del col·legi, i li va comentar que ara a
les vacances seria el moment més adequat per fer-ho.

El Sr. Garcia explica que no es pot treure el pal fins que no s’hagin contractat
i executat les obres d’enllumenat públic. Fent una mica de memòria, cal
recordar que tot va començar pel mal estat d’aquest pal que està al mig del
pati. Aquest era un problema que la companyia Enher havia de solucionar
amb l’escola però, segons té entès el Sr. Garcia, després de dos anys de
negociar, les dues parts no havien arribat a entendre’s mai. L’ajuntament va
intervenir en aquesta problemàtica, va parlar amb directius d’Enher i per
primera vegada a Sant Celoni es va aconseguir que aquesta companyia
pagués una part i l’ajuntament una altra, i que els veïns col·laboressin en
posar una caixa a la façana. El primer pas per solucionar el tema ha consistit
en fer la rasa per soterrar la línia elèctrica, i el segon pas serà fer les obres
per implantar el nou enllumenat públic. Actualment pel pal del pati de l’escola
hi passa l’enllumenat del carrer, però quan estigui feta la nova il·luminació
pública, el pal es traurà immediatament. Però cal recordar que ha estat una
gestió de l’ajuntament, perquè Enher i l’escola no s’havien entès. S’ha de dir
també que hi ha hagut la col·laboració dels veïns i que a ells els hi ha sortit
bé perquè amb el mateix preu tindran l’enllumenat del carrer i el soterrament
de la línia.

El Sr. alcalde diu que, en efecte, es tracta d’un pal que hi ha al pati de
l’escola des de fa molts anys i que s’ha fet una bona gestió a l’aconseguir,
primer, el soterrament de la línia i després, el nou enllumenat públic. Però si
es treu el pal ara, s’hauria de tallar l’enllumenat públic existent i tothom
s’exclamaria. S’ha de seguir el ritme normal que marquen la contractació i
l’execució de les obres, per mirar que no es causin problemes.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a la imposició i ordenació de contribucions
especials amb motiu de les obres d’instal·lació i ampliació d’enllumenat
públic d’un tram de l’avinguda Verge del Puig d’aquesta vila.
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Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 2 de maig de 2001 es va aprovar
definitivament el projecte tècnic d’instal·lació i ampliació d’enllumenat públic
de l’avinguda Verge del Puig d’aquesta vila, redactat pels Serveis Tècnics
municipals, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat de 1.302.608
pessetes.

Atès que es considera necessari procedir a l’execució dels treballs que
contempla el referit projecte tècnic, donat que l’actual enllumenat públic de
l’avinguda Verge del Puig és insuficient per a poder donar un bon servei.

Atès que la realització de les obres beneficia especialment a una sèrie de
persones que obtindran un especial avantatge i un augment de valor en els
seus béns, procedeix recórrer a la imposició de contribucions especials per
tal de rescatar part d’aquest benefici i permetre així la realització de les
obres que es projecten.

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

Vistos els informes que obren a l’expedient.

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

Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució del projecte tècnic d’instal·lació i ampliació d’enllumenat públic de
l’avinguda Verge del Puig d’aquesta vila.

Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris
beneficiats per l'execució de les obres ordinàries d’instal·lació i ampliació
d’enllumenat públic de l’avinguda Verge del Puig, d'acord amb els següents
paràmetres d'aplicació:

a) Cost previst de les obres……………………………...  1.302.608 ptes
Honoraris redacció projecte..……………………….... 36.473 ptes
Honoraris direcció d’obra........................................... 36.473 ptes
Total cost……………………………………………...... 1.375.554 ptes

b) El cost suportat per l'administració serà de 1.375.554 pessetes.

c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 50% del cost
suportat per l'administració, és a dir 687.777 pessetes que constituirà la
base imposable del tribut.
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d) Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la quantitat
esmentada són:

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

Tercer.- Advertir que els costos anteriorment expressats tenen caràcter de
mera previsió i que en base a allò preceptuat a la Llei d'hisendes locals poden
patir variacions a l'alça o baixa en funció del cost efectiu de les obres i serveis.

Quart.- Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions especials les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la
Llei general tributària especialment beneficiades per la realització de les
obres, tenint la consideració de persones especialment beneficiades els
propietaris dels béns immobles afectats per l'execució del projecte.

Cinquè.- Facultar la Comissió de Govern per a la pràctica i aprovació de les
liquidacions resultants d'aquest acord, així com per a la resolució d'eventuals
recursos administratius, de qualsevol tipus que aquests siguin, un cop aprovat
definitivament aquest acord.

Sisè.- Remetre's, en allò que no estigui previst en aquest acord i en aplicació
de l'article 34.3 de la Llei d’hisendes locals, a l'Ordenança general de
contribucions especials vigent al municipi de Sant Celoni.

Setè.- Acordar l'exigència per avançat del pagament de les contribucions
especials en funció del cost previst, en base a l'article 33.2, de la Llei
d’hisendes locals.

Vuitè.- Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta dies
mitjançant edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari
dels de major difusió de la província i al tauler d'anuncis de la corporació pel
termini legalment preceptiu.

Novè.- Declarar que en cas de no formulació de reclamacions en el període
d'informació pública l'acord esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.

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, reguladora de les
hisendes locals.
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4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS IMPOSADES PER AL FINANÇAMENT DE
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS GERMÀ JULIÀ I
EMPORDÀ.

El Sr. Figueras diu que ens hem de felicitar perquè per fi en un expedient de
liquidació definitiva d’unes contribucions especials hi figura l’acta de recepció
de les obres.

El Sr. alcalde indica que no es porta mai a aprovació del Ple una liquidació
definitiva si no estan acabades les obres.

El Sr. Garcia explica que la urbanització dels carrers Germà Julià i Empordà
s’ha fet conjuntament amb la urbanització del sector Pla de Palau.

El Sr. alcalde diu que ha estat una bona tasca poder lligar la urbanització del
sector Pla de Palau, d’aquests dos carrers en sòl urbà (Germà Julià i
Empordà) i de la UASU 26 - Sot de les granotes, perquè d’aquesta manera
tota aquella zona ha quedat ordenada i endreçada. Tant el sector Pla de
Palau com la UASU 26 estaven contemplats al Pla General d’Ordenació de
l’any 1983, i no s’havien desenvolupat fins ara. L’adjudicació de les obres es
va fer a la baixa, i als veïns els costarà menys del que s’havia pressupostat
inicialment segons el projecte tècnic.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist de nou l’expedient instruït per a l’ordenació i imposició de  contribucions
especials amb motiu de les obres d’urbanització dels carrers Germà Julià i
Empordà d’aquesta vila.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 29 de maig de 1998 es va
aprovar el projecte d’urbanització del sector P-3 Pla de Palau, de la unitat
d’actuació en sòl urbà número 26 “Sot de les granotes” i dels trams en sòl
urbà dels carrers Germà Julià i Empordà, redactat pels Serveis Tècnics
municipals, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat de 385.571.373
pessetes.

Atès que dins d’aquest projecte estan desglossats els pressupostos dels
referits trams dels carrers Germà Julià i Empordà corresponents a sòl urbà,
els quals ascendeixen a les quantitats de 4.870.365 i 8.107.810 pessetes
respectivament.

Atès que el Ple municipal, en sessió del dia 9 de juny de 1998, va aprovar la
imposició i ordenació de contribucions especials als propietaris de les
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finques en sòl urbà especialment beneficiades per les obres d’urbanització
dels carrers Germà Julià (tram comprès entre els carrers Empordà i
Montserrat) i Empordà (tram comprès entre els carrers Marinada i Germà
Julià) d’aquesta vila.

Atès que, prèvia convocatòria del corresponent concurs públic, el Ple
municipal en sessió del dia 4 de març de 1999 va acordar contractar amb
l’empresa Agroman SA, entre d’altres, les obres d’urbanització dels carrers
Germà Julià i Empordà, amb una baixa del 22,49% respecte del pressupost
de projecte.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 20 de setembre de 1999 va
acordar demanar a tots els propietaris de les finques beneficiades una
bestreta de les contribucions especials, equivalent al 60% de l’import
d’adjudicació de l’obra.

Atès que, signada l’acta de recepció de les obres en data 22 de març de
2001, cal procedir a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes
individualitzades definitives, girant les liquidacions que procedeixin.

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

Vistos els informes obrants a l'expedient.

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

Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials
imposades amb motiu de les obres d’urbanització dels carrers Germà Julià i
Empordà d’aquesta vila, d’acord amb el següent detall:

Carrer Germà Julià 4.026.315 ptes
Carrer Empordà 6.554.939 ptes

______________
Import total.......................................10.581.254 ptes

Segon.- Prendre com a base de repartiment de les contribucions especials
la quantitat de 9.523.129 pessetes, resultant de:

Import total………………………  10.581.254 ptes

Aportació ajuntament 10%….... 1.058.125 ptes
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Aportació veïns 90%…………... 9.523.129 ptes

Tercer.- Assenyalar les quotes individuals definitives per contribucions
especials amb motiu de les obres d’urbanització dels Germà Julià i Empordà,
pels subjectes passius següents:

Carrer GERMÀ JULIÀ (entre els carrers Montserrat i Empordà)

Total computable
(inclosa direcció d’obres)

4.026.315

90% propietaris 3.623.684
10% ajuntament 402.631

Núm. Propietari Façana
ml

edificació
m2

Import
ptes

Bestreta
60% ptes

A pagar
ptes

26 Joaquim Martí Masferrer 13,65 151,80 599.075 359.445 239.630
28 Mariano García Pérez 11,70 199,20 637.548 382.529 255.019
30 José Luis Tirado Labrador 11,45 186,00 607.866 364.719 243.146
32 M. Concepción Cañada Martínez 18,85 272,00 939.293 563.576 375.717

solar Pere Arenas Canaleta 20,10 200,00 839.902 503.941 335.961
TOTAL 3.623.684 2.174.210 1.449.473

Carrer EMPORDÀ (entre els carrers Germà Julià i Marinada)

Total computable
(inclosa direcció d’obres)

6.554.939

90% propietaris 5.899.445
10% ajuntament 655.494

Núm. Propietari Façana
ml

edificació
m2

Import
ptes

Bestreta
60% ptes

A pagar
ptes

solar Pere Arenas Canaleta 29,10 200,00 356.184 213.710 142.474
Carmen Gálvez Burgos 12,40 105,00 160.111 96.066 64.044
Ricardo Martín Pérez 12,10 100,50 155.411 93.247 62.164
PRF. SA / CIT. SA 150,00 5.916,00 3.894.808 2.336.885 1.557.923
Ajuntament de Sant Celoni 19,00 0,00 177.525 106.515 71.010

5 Parròquia Sant Martí 93,10 677,50 1.155.406 693.243 462.162
TOTAL 5.899.445 3.539.667 2.359.778

Quart.- Notificar aquests acords als subjectes passius esmentats.
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5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚMERO 20, APARTAT G), QUE REGULA LA TAXA PER LA
PARTICIPACIÓ A LES CLASSES DE L’ESCOLA D’ADULTS.

El Sr. Vega explica que el criteri que s’ha seguit és mantenir les mateixes
taxes de l’any passat incrementades només amb l’IPC, a excepció d’alguns
cursos de formació instrumental i bàsica (com ara els cursos de català oral,
castellà oral o introducció al lèxic de la conducció) que tenen un preu
simbòlic. A la comissió informativa ja es va explicar aquesta proposta, però
s’ofereix a contestar qualsevol pregunta sobre el tema.

Intervé el Sr. Figueras i diu que al grup municipal de CiU li semblen bé les
matèries que s’imparteixen des de l’Escola d’adults i entén que està
plenament justificat que determinats cursos es facilitin a la població des de
l’ajuntament. Però hi ha altres matèries que potser no són tan necessàries,
com ara l’anglès o la informàtica, perquè ja hi ha acadèmies privades que
ofereixen aquesta formació. Tenint en compte que les quotes que paguen els
alumnes de l’Escola d’adults cobreixen només 8 dels 21 milions a què
ascendeix el servei, això representa que l’administració està subvencionant
part del cost d’aquests cursos, el que constitueix una competència deslleial
respecte de les institucions privades. Potser algun dia alguna d’aquestes
acadèmies es queixarà de que l’ajuntament de Sant Celoni ofereix uns
cursos al mateix nivell però a un preu inferior. De tota manera, si aquestes
acadèmies no han protestat davant de l’ajuntament per competència
deslleial, el grup municipal de CiU no té res a dir-hi.

El Sr. Vega diu que fins al moment no s’ha rebut queixa de cap acadèmia
privada. Des de que el grup socialista està al front del govern municipal s’ha
mantingut el criteri de potenciar l’Escola d’adults per tal d’oferir al ciutadà la
possibilitat de formar-se i de millorar la seva qualitat de vida. En la
preinscripció d’enguany ja se sobrepassen els 400 alumnes. Li agradaria que
quan es fa la presentació del curs o s’entreguen els diplomes, els grups de
l’oposició hi fossin presents i poguessin viure l’ambient que hi ha a l’escola.
El Sr. Vega manifesta que està molt orgullós de la bona tasca que es duu a
terme des de l’Escola d’adults, tant pel professorat com per la gent que hi
assisteix.

El Sr. Segarra diu que el grup municipal d’ERC entén que les taxes
proposades són correctes i demana que es potenciï molt més el servei que
ofereix l’Escola d’adults, perquè tot el que sigui educació i ensenyament no
s’ha de deixar només en mans del sector privat, i quan més s’afavoreixi,
millor.
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El Sr. alcalde considera que l’equip de govern ha de tenir molt clars els seus
plantejaments polítics i si té voluntat de donar determinats serveis des de
l’ajuntament, ha de tirar-los endavant, malgrat que el sector privat també
pugui oferir-los. Si no es fes així, estaríem contínuament preguntant-nos, per
exemple, si s’ha de donar el servei de gimnàstica perquè ja hi ha gimnasos
privats o si s’ha de tenir una piscina pública perquè ja hi ha piscines
privades. Creu que s’ha d’actuar d’acord amb una voluntat política, encara
que a vegades els ajuntaments han de fer front a despeses que corresponen
a altres administracions. Les Escoles d’adults són responsabilitat de les
administracions autonòmiques i el govern de CiU a la Generalitat de
Catalunya hauria de ser més receptiu a les grans despeses que representen
per als ajuntaments les Escoles d’adults. Potser algunes de les classes que
s’imparteixen des de l’Escola d’adults de Sant Celoni no les hauria de pagar
l’administració autonòmica, però sí els cursos de formació instrumental,
iniciació al català o al castellà oral i el graduat escolar, que són matèries
bàsiques per determinats sectors de la població. En comptes de millorar,
s’ha anat a pitjor. Fa quatre o cinc anys el Departament de Benestar Social
de la Generalitat concedia petites subvencions a les Escoles d’adults, però
aquests ajuts s’han anat retallant i ja fa dos o tres anys que l’ajut és zero, i
això és molt greu en serveis tan bàsics com aquest. I encara que això
representa que l’ajuntament de Sant Celoni ha de fer un gran esforç
econòmic (més de 13 milions de pessetes a l’any), l’equip de govern
considera que és un bon camí per aconseguir la integració de diversos
col·lectius i per oferir formació en determinades matèries que, encara que
també s’imparteixen a nivell privat, no estan a l’abast de tota la població.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que l’àrea de Benestar Social ha efectuat una proposta relativa a les
quotes a cobrar als alumnes de l’Escola d’adults per al curs 2001-2002.

Atès que la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Vista la memòria del regidor de Benestar Social, l’estudi econòmic obrant a
l’expedient i els informes del secretari i interventor.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
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Primer.- Modificar l’Ordenança fiscal número 20, reguladora de les taxes per
serveis generals, amb vigència a partir de la data de la seva aprovació
definitiva, al següent tenor:

Aprovar el nou quadre de tarifes de l’apartat g), que conté les tarifes
corresponents a la taxa per la participació a les classes de l’Escola d’adults,
fixant els conceptes i imports següents:

A)  Preu de les matrícules (en pessetes):
Formació Instrumental............................................................................ 6.000,-
Formació Bàsica..................................................................................... 8.200,-
Prova de maduresa F.P.

Àrees comunes.. ..........................................................................10.000,-
Àrea tecnològica ............................................................ . ........... 14.550,-

Accés Cicles Formatius de grau mitjà.................................................. 14.000,-
Accés Cicles Formatius grau superior

Prova comuna ................................................................... ..... 18.000,-
Prova específica ......................................................................... 16.000,-

Accés Cicles Universitat
Prova comuna.............................................................................. 18.000,-
Prova específica .......................................................................... 16.000,-

Anglès ................................................................................................... 10.000,-
Programació (124 h) ............................................................................ 45.000,-
Introducció a la Informàtica, Ofimàtica, Disseny (62 h) .....................  24.000,-
Internet (62 hores) ................................................................................ 27.000,-
Dibuix i Pintura (curs complet) ............................................................. 17.000,-
Tallers de Pintura.................................................................................... 6.500,-
Iniciació al català oral ............................................................................ 1.500,-
Iniciació al castellà oral .......................................................................... 1.500,-
Castellà elemental ................................................................. ..... .......... 8.200,-
Introducció al lèxic de la conducció ....................................................... 3.000,-

B)  Preu del material (en pessetes):
Formació Instrumental 1r nivell i vespre ................................................... 300,-
Formació Instrumental 2n nivell ............................................................. 1.500,-
Formació Instrumental 3r nivell .............................................................. 1.000,-
Formació Bàsica..................................................................................... 2.000,-
Prova de maduresa F.P.

Àrea de lletres ............................................................................... 1.500,-
Àrea de ciències ............................................................................ 1.500,-
Àrea tecnològica ............................................................................ 2.500,-

Accés Cicles Formatius grau mitjà......................................................... 2.500,-
Accés Cicles Formatius grau superior
         Prova comuna................................................................................ 4.000,-
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         Prova específica ...........................................................................  1.500,-
Accés Universitat

Prova comuna................................................................................ 4.000,-
Prova específica ............................................................................ 1.500,-

Anglès ........................................................................................................ 500,-
Castellà elemental ................................................................... ........... ..... 500,-

C) Assegurances (Prova Maduresa F.P.) en pessetes .................... 2.500,-

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’ajuntament l’anterior
acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança modificada durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i en un
diari dels de major circulació.

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els
termes previstos a l’article a l’article 18 de la Llei 39/1988, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

6.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS ORIENTAL.

Es tracta d’una modificació dels estatuts del Consorci de Turisme constituït a
nivell comarcal, que han d’aprovar tots els ajuntaments integrants del
consorci, per poder incloure a la Diputació de Barcelona en els òrgans de
govern i representativitat del consorci.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de la modificació dels Estatuts del
Consorci de Turisme del Vallès Oriental.

Atès que el Consorci de Turisme del Vallès Oriental es constituí el 22 de
desembre de 1998 a la ciutat de Granollers i fou inscrit en el Registre
d’entitats locals de Catalunya mitjançant la Resolució del director general
d’Administració Local, de 3 de maig de 1999.

Atès que el Ple municipal de l’ajuntament de Sant Celoni en sessió del dia 14
d’abril de 2000 va aprovar l’adhesió d’aquesta corporació al Consorci de
Turisme del Vallès Oriental, així com l’acceptació dels seus Estatuts,
Reglament orgànic de funcionament i normativa general.
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Atès que d’acord amb l’article 22.2.a) i b) dels Estatuts del Consorci de
Turisme, per a l’aprovació de la modificació dels Estatuts serà necessari el
vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consorci.

Atès que d’acord amb els articles 313.3 i 160 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de
13 de juny, l’acord d’adhesió i de modificació, juntament amb els Estatuts,
s’han de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant
anuncis que s’insereixen en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació.

Atès que la Junta General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental en
sessió 1/00 d’11 de juliol, ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts i
ha sol·licitat a totes les corporacions que formin part del Consorci que
adoptin el mateix acord.

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

Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme del
Vallès Oriental tal i com consta al projecte annex que figura a l’expedient del
qual aquest acord en porta causa i que s’arxiva en ell amb la corresponent
diligència d’aprovació.

Segon.- Sotmetre-ho a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant
anuncis que s’insereixen en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la
corporació, als efectes de formulació d’al·legacions i/o reclamacions, amb el
benentès que si no se’n formula cap, l’esmentada modificació esdevindrà
aprovada definitivament sense necessitat de cap altre acord exprés.

Tercer.- Delegar a la Diputació de Barcelona la publicació del referit anunci
d’aprovació inicial, així com l’anunci d’aprovació definitiva amb el text íntegre
dels Estatuts modificats.

Quart.- Notificar aquest acord al Consorci de Turisme del Vallès Oriental i a
la Diputació de Barcelona, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

7.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.
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El Sr. Arenas Vilà llegeix el preàmbul de la nova Ordenança reguladora de la
tinença d’animals domèstics (que ve a substituir a l’actual Ordenança
municipal reguladora dels animals de companyia), i explica que bàsicament
els canvis més importants respecte de l’anterior Ordenança són la
introducció de diversos articles referits a la tinença de gossos potencialment
perillosos, la regulació de tot el tema de salut pública en quant a deposicions
dels animals i la inclusió del règim sancionador a aplicar en cas d’infraccions.
Si s’aprova aquesta nova Ordenança, es té intenció  de passar-la a tota la
gent que té animals de companyia en el moment de censar-los, als
veterinaris i a botigues que venen animals.

El Sr. Pascual indica que, davant del poc civisme d’una part d’aquests
propietaris de gossos, seria bo que en el full informatiu municipal hi hagués
un extracte de l’Ordenança perquè tota la gent que pateix la deixadesa o
mala educació de molts propietaris, sàpiguen quins drets tenen davant
aquestes situacions.

El Sr. Arenas Vilà diu que l’Ordenança recull el tema de les molèsties que
poden provocar els animals i és bo que la gent tingui coneixement de les
actuacions que estan penades. Publicar tota l’Ordenança al butlletí municipal
potser seria massa feixuc, però ja hi ha la intenció de publicar-ne un resum.

El Sr. alcalde assenyala que això serà després de l’aprovació definitiva de
l’Ordenança i que també es pretén fer algun tipus de campanya i alguna
activitat per donar-ne difusió. Malgrat que no és gens fàcil, cal intentar que la
gent sàpiga els deures i les responsabilitats que representa tenir animals a
casa.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que la necessitat de regular la tinença i protecció dels animals de
companyia en tot allò referent al benestar animal, així com d’evitar les
molèsties que produeixen al veïnat, sense oblidar els aspectes sanitaris, van
portar a l’ajuntament de Sant Celoni a l’aprovació d’una Ordenança de
tinença d’animals domèstics.

Atès que aquesta ordenança, vigent en l’actualitat, es va fer necessària per
la manca flagrant de regulació en les condicions de tinença d’animals de
companyia, tret de les poques disposicions contingudes a la Llei 3/1988, de
4 de març, de protecció dels animals, llei a la que es va adequar la norma
local.

Atès que des de l’entrada en vigor de l’Ordenança municipal, la sensibilitat
social creixent envers les condicions de tinença dels animals, les qüestions
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sanitàries i de convivència, sobretot arrel d’episodis lamentables, ha generat
la promulgació de legislació de divers rang, tan procedent de la Generalitat
de Catalunya com de l’Estat, que ha modificat el marc normatiu de
referència.

Atès que aquesta realitat, sumada a la cada cop més creixent necessitat de
respondre a les problemàtiques que es susciten en referència a la tinença
irresponsable d’animals de companyia, sobretot gossos, porten a aquest
ajuntament a l’actualització de l’Ordenança sobre la tinença d’animals de
companyia.

Vist l’informe de la Secretaria municipal i el projecte de text de l’Ordenança.

A proposta de la Comissió informativa d'Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la tinença
d’animals domèstics de Sant Celoni, tot d'acord amb el text que obra a
l’expedient i que forma part d’aquest acord.

Segon.- Sotmetre aquest acord, juntament amb l'expedient instruït a l'efecte,
a exposició pública per un termini de trenta dies hàbils, comptadors des de la
darrera inserció dels edictes anunciadors als mitjans de comunicació
reglamentàriament pertinents, termini durant el qual tot aquell que estigui
interessat podrà examinar el text de l’Ordenança i l'expedient instruït a
l'efecte i podrà presentar quants suggeriments o al·legacions consideri
oportuns al seu dret, així com aportar quanta documentació estimi oportuna.

Tercer.- Considerar aprovada definitivament l’Ordenança si durant el termini
d'exposició pública no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment
per part de les persones legitimades, cas en què es procedirà a la publicació
del text als diaris oficials que siguin procedents.

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

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB LA
INSTITUCIÓ JOAN FUSTER PER A L’AGERMANAMENT AMB EL CASAL
JAUME I DE LA VILA DE LLÍRIA (PAÍS VALENCIÀ).
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El Sr. Arenas Serra explica que, tal i com es va comentar a la comissió
informativa, aquesta proposta de col·laboració amb la Institució Joan Fuster
ve arrel de que el mes de maig de l’any 2000 es va celebrar al País Valencià
una Assemblea de Regidors de Cultura i Medi Ambient dels Països
Catalans, on s’acordà enfortir la cooperació entre els territoris catalans per
tal d’equiparar les diferents realitats territorials. En aquests acords hi van
participar, entre altres formacions, tots els partits que estan representats en
aquest Ple municipal, tret del Partit Popular, i des d’aquella data l’ajuntament
de Sant Celoni ha fet passes per portar la teoria a la pràctica, fent
contractacions de diferents grups dels Països Catalans per actuar a la Festa
Major i als Dijous a la fresca. L’acord de col·laboració que es proposa
aprovar avui es podria resumir en dues línies bàsiques:

- Una línia més genèrica de suport a la tasca que porten a terme els casals
Jaume I, i tot el que això comporta de contribució al reforç del concepte
dels Països Catalans en el sentit més ampli.

- Una línia més específica que és l’agermanament concret amb el casal
Jaume I de Llíria que proporcionarà un intercanvi molt interessant entre
persones i entitats d’aquí i d’allà, i contribuirà a crear un vincle entre
territoris dels Països Catalans.

El Sr. Gómez manifesta que s’abstindrà en la votació perquè, tal com ha dit
el Sr. Arenas, el Partit Popular no va participar a Assemblea de Regidors de
Cultura i Medi Ambient dels Països Catalans celebrada a València.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’escrit presentat per la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster del
País Valencià, en el qual es sol·licita:

• L’agermanament entre l’ajuntament de Sant Celoni i la Institució
Cívica i de Pensament Joan Fuster.

• Col·laboració activa en l’articulació de les relacions entre valencians i
catalans.

• Suport econòmic de 500.000 pessetes.

Atès que aquesta iniciativa té unes implicacions molt importants per a
l’ajuntament de Sant Celoni, i que la decisió d’agermanament entre el nostre
municipi i qualsevol altre municipi o institució és prou important com per
considerar-la de forma molt sospesada.

Atès que el foment de les relacions entre els catalans i els valencians poden
articular-se de moltes maneres alternatives.
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Atès que es demana una subvenció de 500.000 pessetes, facilitant
documentació de les activitats que es realitzen arreu dels Països Catalans,
però no s’especifiquen les concretes implicacions locals que pot comportar
per al municipi de Sant Celoni, a més de les genèriques que es documenten.

Vist l’informe emès per l’àrea de Cultura en el que es posa de manifest que
la proposta efectuada per la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster té
una doble orientació, d’una part genèrica amb el suport a la xarxa de casals
Jaume I que realitzen un seguit d’activitats conduents al reforçament de la
llengua i la cultura dels Països Catalans.

Atès que d’altra banda, la col·laboració més estreta i específica, culminada
amb l’agermanament amb un casal, concretament amb el de la vila de Llíria,
permetria un intercanvi intens entre les entitats d’ambdós àmbits territorials,
potenciant-se la cohesió entre les comunitats respectives dels Països
Catalans.

Atès que la col·laboració es concreta amb la signatura d’un conveni per al
suport genèric a la iniciativa que, de moment, tindrà una vigència de dos
anys, i en el que es determina una aportació de 500.000 pessetes anuals,
creant-se una comissió de seguiment que vetllarà pel compliment dels
objectius del conveni a través de la realització d’activitats i intercanvis
culturals entre les terres catalanes.

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'Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per 14 vots a
favor de les senyores Gener i Lechuga i dels senyors Castaño, Arenas Serra,
Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Arenas Vilà, Figueras, Giol, Segarra i
Pascual, i amb l’abstenció del Sr. Gómez, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Manifestar el suport de l’ajuntament de Sant Celoni a la iniciativa de
la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster, a través de la qual es vol
assolir l’objectiu d’acostament i de creació d’un sentiment comú entre els
pobles dels Països Catalans, promovent a la vegada la llengua i la cultura
catalanes.

Segon.- Aprovar el conveni a signar entre l’ajuntament de Sant Celoni i
l’entitat Acció Cultural del País Valencià, que regula l’inici de les activitats
d’intercanvi entre les comunitats valenciana i catalana i les aportacions
respectives a les finalitats comunes.
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Tercer.- D’acord amb allò establert a l’article 155.5 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, elevar els percentatges establerts a l’apartat 3 del referit article
i fixar que la despesa que s’imputi a cadascun dels exercicis futurs
autoritzats sigui igual al 100% del crèdit corresponent a l’any 2001.

Quart.- Notificar aquests acords als interessats per al seu coneixement, als
efectes escaients i amb expressió dels recursos a que tinguin 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.

9.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL CONCURS ORDINARI DE TRASLLAT
PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI, RESERVAT A FUNCIONARIS
D’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER
NACIONAL.

El Sr. alcalde explica que a la plantilla de personal dels ajuntaments
existeixen uns llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional. En el cas de Sant Celoni, per la
població i per la categoria de l’ajuntament, aquests llocs de treball són dos:
la plaça de Secretaria i la plaça d’Intervenció. Per cobrir aquests llocs de
treball que estaven vacants es va convocar un concurs de mèrits. Per la
plaça d’interventor no es va presentar ningú i per la plaça de secretari es va
presentar el Sr. José Luis González Leal, que és la persona que està
desenvolupant en aquest moment la funció de secretari municipal. El tribunal
qualificador del concurs, presidit per l’Alcaldia, va estar format pel regidor de
Recursos Humans, un funcionari del grup A de la corporació, un
representant de la Generalitat de Catalunya i una secretària municipal d’un
altre ajuntament. El tribunal va puntuar amb una nota de 21,16 punts els
mèrits del Sr. González i ara caldrà posar-ho en coneixement del Ministeri
per a les Administracions Públiques perquè se li atorgui en propietat la plaça
de secretari de l’ajuntament de Sant Celoni. El Sr. alcalde dóna l’enhorabona
en nom de la corporació al Sr. secretari per haver guanyat el concurs.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que a la plantilla de personal de l’ajuntament de Sant Celoni actualment
vigent es troben vacants els dos llocs de treball a proveir amb funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, és a dir els llocs
de Secretaria i d’Intervenció.
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Atès que, de conformitat amb allò establert a l’article 99 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i les normes reglamentàries
de desenvolupament contingudes al Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol,
sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional, el concurs de trasllats és el sistema
ordinari de provisió de llocs de treball.

Atès que al darrer concurs unitari de provisió de llocs de treball convocat no
han estat inclosos cap dels dos llocs de treball als efectes de la seva
provisió, per la qual cosa es fa necessari procedir a la seva convocatòria a
través del concurs ordinari.

Atès que els llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional existents a l’ajuntament de Sant Celoni
han de ser proveïts per funcionaris que responguin a un perfil adequat a les
particularitats de l’organització de l’administració municipal i de les tasques
que han de desenvolupar els esmentats funcionaris.

Atesos els informes de la Secretaria i de la Intervenció i d’altres informes
obrants a l’expedient, per resolució de l’Alcaldia de data 31 de gener de 2001
i de conformitat amb l’article 99 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local i l’article 19 del Reial Decret 1732/1994 sobre
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional, es va convocar concurs per a la provisió en
legal forma dels llocs de treball de Secretaria i d’Intervenció reservats a
aquesta classe de funcionaris i que es troben vacants a la plantilla de
personal de la corporació.

Atès que de conformitat amb la normativa d’aplicació, amb data 1 de febrer
de 2001 es trameteren a la Direcció General de l’Administració Local les
convocatòries i les bases específiques per a la provisió dels llocs de treball
reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional.

Atès que la Consellera de Governació i Relacions Institucionals, per
resolució de 6 de març de 2001, acordà donar publicitat a les convocatòries
de concurs ordinari de trasllats per a la provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter estatal vacants a
les entitats locals de Catalunya, que es realitzà per la publicació del
corresponent anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
3355 de data 26 de març de 2001.
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Atès que amb data 30 d’abril de 2001, la Direcció General d’Administració
Local va emetre resolució per la qual es donà publicitat a les bases del
concurs ordinari i convocatòries específiques per a la provisió de llocs de
treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter estatal, que es publicaren al Boletín Oficial del Estado número 122,
de 22 de maig de 2001.

Atès que dins el termini de quinze dies naturals establert per a la presentació
de sol·licituds es va registrar amb el número 4745 i data 4 de juny de 2001,
la formulada pel Sr. José Luis González Leal, funcionari d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional pertanyent a la subescala de Secretaria,
categoria d’entrada.

Atès que, acabat el termini de presentació de sol·licituds, no se’n presentà
cap referent a la vacant d’Intervenció convocada per la mateixa resolució.

Atès que de conformitat amb allò establert a l’article 21 del Reial Decret
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, un cop
acabat el termini de presentació de sol·licituds va ser preceptiu el
nomenament del tribunal de valoració dels mèrits al·legats per l’aspirant a la
vacant de Secretaria, cosa que es va verificar per resolució de l’Alcaldia de
data 18 de juny de 2001.

Atès que amb data 4 de juliol de 2001 es constituí el tribunal qualificador dels
mèrits al·legats per l’únic aspirant a la vacant de Secretaria, que els va
valorar amb un total de 21,160 punts.

Atès que, un cop finalitzada la valoració expressada, el tribunal procedí, de
conformitat amb la base setena, a l’elevació al Ple de la corporació de la
proposta de resolució corresponent, que prèviament haurà d’elevar-se a
dictamen per la Comissió informativa corresponent.

Per tot això, a proposta de la Comissió informativa d'Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Resoldre el concurs ordinari de trasllats per a la provisió del lloc de
treball reservat a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter
estatal, subescala Secretaria, categoria d’entrada, vacant a la plantilla de
personal d’aquest ajuntament d’acord amb la següent relació:

José Luis González Leal.............................................................  21,160 punts
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Segon.- Elevar aquest acord a la Direcció General per a l’Administració
Local del Ministeri per a les Administracions Públiques, dins els terminis
legalment establerts.

Tercer.- Notificar aquesta proposta de resolució a l’interessat per al seu
coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos a que
tingui dret.

10.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ
INTERPOSATS PER DIVERSES PERSONES CONTRA L’APROVACIÓ
DEFINITIVA DE LA VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.

El Sr. Capote explica que aquest és un tema que ja s’ha debatut en diverses
ocasions. Després de l’aprovació definitiva de la valoració de llocs de treball
s’han presentat al·legacions d’alguns treballadors: els mestres de l’Escola
d’adults, un peó i els tècnics de Medi Ambient. S’han estimat les al·legacions
dels mestres de l’Escola d’adults perquè hi havia una discrepància amb els
paràmetres utilitzats per comptabilitzar els punts Hay. Però el cost econòmic
és zero perquè s’està parlant de punts i no de diners. També s’ha recollit
l’al·legació del peó. Per contra, s’ha desestimat l’al·legació dels tècnics de
Medi Ambient que reivindicaven estar en el grup A.

El Sr. Pascual diu que, com ja ha manifestat sempre que s’ha tractat aquest
tema, ell es continuarà abstenint en la votació perquè considera que en el
tribunal de valoració hi haurien d’haver sigut presents els tècnics de la
Diputació de Barcelona que van elaborar l’estudi.

El Sr. alcalde indica que arribar a tenir aquesta valoració ha estat una feina
molt costosa perquè s’han hagut d’analitzar un per un tots els llocs de treball
i perquè tot el personal ha tingut el dret d’opinar. Malgrat això, considera que
la valoració és una eina fonamental en un ajuntament perquè estableix els
drets, els deures i les funciones de cada lloc de treball. No ha de ser, però,
un document rígid, sinó revisable en el temps.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que en data 17 de novembre de 2000 el Sr. alcalde va incoar expedient
per a l’aprovació de la relació de llocs de treball de la corporació i la
valoració dels mateixos.

Atès que en data 28 de novembre de 2000 es va aprovar inicialment per part
del Ple municipal la proposta de valoració de llocs de treball presentada per
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la regidoria de Personal, que comprenia l’estudi realitzat per la Diputació de
Barcelona assumit tant per l’ajuntament com pels representants dels
treballadors (Comitè unitari de personal).

Atès que el resultat de la valoració va ser comunicat durant el mes de
desembre a cada un dels treballadors afectats, donant-los el termini d’un
mes per a al·legar allò que consideressin convenient.

Atès que dins del termini establert es van presentar al·legacions per part de
diferents treballadors de l’ajuntament.

Atès que en data 7 de febrer de 2001 es constituí la comissió de valoració de
l’ajuntament de Sant Celoni, integrada per membres de la corporació i per
representants dels treballadors.

Atès que les al·legacions presentades van ser estudiades per la comissió de
valoració de llocs de treball de l’ajuntament de Sant Celoni, nomenada a
l’efecte.

Atès que en data 22 de febrer va concloure l’anàlisi de les al·legacions
presentades, amb l’estudi inicial de les modificacions a realitzar en funció
d’elles.

Atès que en data 8 de maig de 2001 el Ple municipal aprovà de manera
definitiva la relació de llocs de treball de l’ajuntament, aprovació que es
notificà a tots els treballadors.

Atès que es presentà recurs de reposició per part dels següents treballadors:
Sra. Rosa Anfrons Garriga, Sr. Sergi Bernal Escoté, Sra. Manoli Gallardo
Sánchez, Sra. Francisca García Álvarez, Sra. Àngela Grau Tarragó, Sra.
Anna Navarrete Vega, Sra. Marina Pardo Alloza, Sr. Jesús Sánchez Caso,
Sra. M. Antònia Vilarrodona Pagespetit, Sr. Jordi Viader Anfrons, Sra. Marta
Miralles Cassina i Sr. Manuel Prado García.

Atès que en data 11 de juliol de 2001 es reuní la comissió de valoració de
llocs de treball de l’ajuntament de Sant Celoni.

Atès que la legislació aplicable a aquests antecedents és continguda als
següents textos legals:

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
• Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
• Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, d’aprovació del Text

refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
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• Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció
pública.

• Llei 54/1999, de 29 de desembre, de pressupostos de l’Estat per a
2000.

• Llei 9/1987 de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de
les condicions de treball i participació del personal al servei de les
administracions públiques.

• Decret 214/1990, de personal al servei de les corporacions locals.

Atès que, continuant amb els criteris establerts en l’aprovació definitiva de la
valoració de llocs de treball i com a eina de gestió dels recursos humans, la
comissió de valoració ha pretès establir una coherència (tant des del punt de
vista parcial –considerant cada factor-, com final –puntuació total en relació
al conjunt de llocs de treball-) dels diversos llocs de treball amb la intenció
d’establir un criteri definitiu que permeti consolidar el procés iniciat. Els
factors que s’han valorat han estat els mateixos que és van fer servir a
l’estudi inicial:

• Competència, amb els subfactors: Tècnica (formació bàsica i formació
complementària), Gerencial i Interacció humana.

• Solució de problemes, amb els subfactors: Marc de referència i
Complexitat dels problemes.

• Responsabilitat, amb els subfactors: Llibertat per actuar, Magnitud
econòmica gestionada i Impacte en els resultats.

• Condicions de treball.

En relació a les al·legacions presentades pel lloc de treball de conserge de
l’Ateneu, cal dir que les funcions que desenvolupa comporten una
modificació de determinats factors de la valoració. En concret en l’apartat de
Condicions de treball es considera adequada la valoració en 3 punts. La
inclusió d’aquest factor és deguda a l’existència en aquest lloc de treball
d’una disponibilitat horària molt superior a l’exigida normalment, que implica
un augment evident de la penalitat derivada del lloc de treball. Amb aquests
canvis el lloc de treball de conserge de l’Ateneu passa a tenir a la taula de
valoració de 119 a 133 punts Hay.

En relació a les al·legacions presentades pel lloc de treball de docent, cal dir
que les funcions que desenvolupa comporten una modificació del factor
Formació complementària, que passa d’1 a 2 punts. Amb aquests canvis el
lloc de treball de docent passa a tenir a la taula de valoració de 253 a 282
punts Hay.

Atès que en relació a les al·legacions presentades pel lloc de treball de
secretària/docent Escola d’adults, cal dir que les funcions que
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desenvolupa comporten una modificació del factor Complexitat de
problemes, que passa de 2 a 3 punts. Amb aquests canvis el lloc de treball
de docent passa a tenir a la taula de valoració de 263 a 296 punts Hay.

Atès que en relació a les al·legacions presentades pel lloc de treball de
tècnic de Medi Ambient cal dir que les funcions que desenvolupa
comporten una coherència total amb les puntuacions obtingudes de la
valoració.

Les funcions d’aquest lloc de treball s’ajusten perfectament amb les que té
atribuïdes un lloc de treball de tècnic mig d’administració especial.
Tanmateix, en total coherència amb la valoració, cal dir que la pròpia plantilla
de l’ajuntament preveu l’existència d’aquesta plaça com de tècnic mig.
L’estructura actual de l’ajuntament es basa, de manera general i amb
determinades excepcions, en l’existència de llocs de treball del grup A
reservats als caps d’àrea, pertanyent la resta de treballadors a grups de
nivell inferior. Amb aquesta decisió pròpia de la capacitat autorganitzativa de
l’ajuntament, l’existència dels grups A es reserva als llocs abans esmentats.
En aquest cas es compleix aquesta previsió general, ja que a l’àrea de Medi
Ambient existeix un tècnic superior que desenvolupa les funcions de cap.

En relació a l’existència de previsions de llicenciatura universitària per cobrir
l’esmentat lloc de treball, cal dir que aquestes previsions són anteriors a
l’existència de la valoració del lloc de treball i que de les funcions assignades
(que es troben recollides a la fitxa descriptiva) es pot deduir que les mateixes
s’ajusten plenament als requisits que estableix el factor A.1.1 (formació
bàsica) tal i com s’ha reflectit a la taula valorativa. Com és lògic són de les
funcions realitzades per la valoració de llocs de treball que s’han d’inferir les
conseqüències que comporten una determinada valoració del lloc de treball, i
no a l’invers com es dedueix dels escrits presentats.

Atès que en relació a les al·legacions presentades pel lloc de treball de
director Escola d’adults cal dir que les funcions que desenvolupa
comporten una modificació del factor Complexitat dels problemes que passa
de 1 a 3 i del factor Llibertat per actuar que passa de 1 a 2. Amb aquests
canvis el lloc de treball de director de l’Escola d’adults passa a tenir a la taula
de valoració de 331 a 379 punts Hay.

En base als anteriors antecedents i fonaments, i a proposta de la Comissió
informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans, per 12 vots
a favor de les senyores Gener i Lechuga i dels senyors Castaño, Arenas
Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Arenas Vilà, Figueras i Giol, i amb
3 abstencions dels senyors Segarra, Gómez i Pascual, el Ple municipal
ACORDA:
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Primer.- Estimar els recursos de reposició contra l’aprovació definitiva de la
valoració de llocs de treball de l’ajuntament de Sant Celoni interposats per: la
Sra. Rosa Anfrons Garriga, el Sr. Sergi Bernal Escoté, la Sra. Manoli
Gallardo Sánchez,  la Sra. Francisca García Álvarez, la Sra. Àngela Grau
Tarragó, la Sra. Anna Navarrete Vega, la Sra. Marina Pardo Alloza, el Sr.
Jesús Sánchez Caso, la Sra. M. Antònia Vilarrodona Pagespetit, i el Sr.
Manuel Prado García i, en conseqüència modificar la valoració dels llocs de
treball segons el que s’estableix al cos d’aquesta resolució.

Segon.- Desestimar en tots els seus termes el recursos de reposició
interposats contra l’aprovació definitiva de la valoració de llocs de treball
d’aquest ajuntament per la Sra. Marta Miralles Cassina i pel Sr. Jordi Viader
Anfrons, confirmant la resolució impugnada per considerar-la conforme a
dret, tot sens perjudici que en les revisions futures de la valoració de llocs de
treball, si existeixen modificacions substancials en el contingut dels llocs de
treball, es pugui considerar una valoració diferent.

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

Quart.- 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.

11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA NOMENCLATURA DELS CARRERS
DE LA URBANITZACIÓ BOSCOS DEL MONTNEGRE.

El Sr. alcalde explica que els carrers de la urbanització Boscos del
Montnegre no tenen nom i que les parcel·les s’anomenen pel seu número, la
qual cosa ocasiona problemes a l’hora de la seva localització. La mateixa
Junta de Compensació de la urbanització ha fet una proposta de noms per
posar als carrers, noms tots ells relacionats amb l’entorn de la zona, i ara és
competència del Ple la seva aprovació. Així mateix, recorda el Sr. alcalde
que la Junta de Compensació de Boscos del Montnegre i la Junta de
Compensació de Can Coll estant fent una tasca important, i gràcies a
aquesta dinàmica s’ha pogut arranjar la carretera que va a les urbanitzacions
i s’han asfaltat molts dels carrers. Actualment estan fent una gran inversió en
el tema del subministrament d’aigua i estan treballant en la cessió de zones
verdes al municipi.

Després d’aquesta intervenció i,
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Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de la nomenclatura dels carrers de
la urbanització Boscos del Montnegre del terme municipal de Sant Celoni.

Atès que la Junta de Compensació Boscos del Montnegre ha presentat un
escrit en data 27 de juny de 2001, sol·licitant que l’ajuntament de Sant Celoni
procedeixi a donar noms als carrers de la urbanització, per tal de facilitar la
tasca de localització de les parcel·les.

Atès que la Junta de Compensació ha proposat com a nomenclatura dels
carrers de la urbanització Boscos del Montnegre els següents noms, tots ells
relacionats amb topònims de la zona de Vilardell – Montnegre:

• Carrer Sot de Bacs
• Carrer Les Gatelledes
• Carrer Font de Santa Laura
• Plaça Font de Santa Laura
• Carrer Soler de Vilardell
• Carrer del Drac
• Plaça Roques Blanques
• Carrer Turó del Fum
• Carrer Riera de la Massaneda
• Carrer Sot de les Vinyes
• Carrer Les Partions
• Carrer Turó de Marfull
• Carrer d’En Caldera
• Carrer La Muntanya de Baix
• Carrer Ruscatelles
• Carrer Revolt del Vent

Vist l’informe de la Secretaria municipal.

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

Primer.- Aprovar inicialment la nomenclatura dels carrers de la urbanització
Boscos del Montnegre que es relaciona a continuació:

• Carrer Sot de Bacs
• Carrer Les Gatelledes
• Carrer Font de Santa Laura
• Plaça Font de Santa Laura
• Carrer Soler de Vilardell
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• Carrer del Drac
• Plaça Roques Blanques
• Carrer Turó del Fum
• Carrer Riera de la Massaneda
• Carrer Sot de les Vinyes
• Carrer Les Partions
• Carrer Turó de Marfull
• Carrer d’En Caldera
• Carrer La Muntanya de Baix
• Carrer Ruscatelles
• Carrer Revolt del Vent

La situació geogràfica concreta de cada una dels carrers es grafia en el
plànol que obra a l’expedient, i que s’arxiva amb la corresponent diligència
d’aprovació.

Segon.- Sotmetre-ho a un termini d'informació pública de vint dies, prèvia
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'anuncis de la corporació, per tal que qualsevol persona interessada pugui
presentar les observacions o suggeriments que consideri convenients, amb
el benentès de que si transcorregut aquest període de temps, no s'ha
formulat cap observació o suggeriment, l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa.

Tercer.- Aprovat definitivament l'expedient, comunicar l'acord a Correus i
Telègrafs, Comissaria de Policia, Guàrdia Civil, Prefectura Provincial de
Tràfic, Delegació d'Hisenda, Registre de la Propietat, Delegació Provincial de
l'Institut Nacional d'Estadística, Institut d'Estadística de Catalunya
companyies de serveis com ara Fecsa-Enher o Sorea, la Favesc, així com a
la resta d'entitats, agrupacions locals i institucions interessades.

Quart.- Facultar el Sr. alcalde perquè pugui subscriure tots els documents
que siguin necessaris per a l'efectivitat dels precedents acords.

12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CESSIÓ GRATUÏTA D’UN TERRENY
A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’EDIFICACIÓ DE LA
FUTURA COMISSARIA DELS MOSSOS D’ESQUADRA DE SANT
CELONI.

El Sr. alcalde explica que l’expedient ha seguit tot el tràmit reglamentari,
inclòs un termini d’exposició pública tal com legalment s‘ha de fer en el cas
de cessió d’un bé de domini públic. És important tenir una comissaria dels
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Mossos d’Esquadra a Sant Celoni, però no cal oblidar que aquesta
comissaria donarà un servei no només a nivell local, sinó també a nivell de la
comarca del Baix Montseny i que és l’ajuntament de Sant Celoni qui cedeix
un terreny de 1912 metres quadrats per a la seva construcció. La previsió és
que dins d’aquest any la comissaria estigui ja en funcionament.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a la cessió gratuïta d’un terreny a favor de la
Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de que sigui destinat a l’edificació
de la futura comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sant Celoni.

Atès que en el marc del desplegament sobre el territori català de la Policia
de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, es contempla la seva implantació a
la comarca del Vallès Oriental per a l’any 2001.

Atès que dins aquesta comarca s’ha previst implantar una comissaria a Sant
Celoni, per la qual cosa caldrà disposar d’un solar apte per a l’edificació de
les instal·lacions necessàries.

Atès que des de la Secretaria General del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, en escrit de data 26 de febrer de 2001, s’ha
sol·licitat a l’ajuntament de Sant Celoni la cessió d’un solar on poder edificar
la referida comissaria.

Atès que, analitzades les diverses possibilitats, resulta que l’ajuntament de
Sant Celoni és propietari d’una finca al sector P-2 Les Torres, qualificada
d’equipament, que disposa de la ubicació i els accessos adequats per a la
implantació de la comissaria dels Mossos d’Esquadra, la descripció de la
qual és la següent:

<< URBANA: Parcel·la situada en el sector P-2 Les Torres del terme
municipal de Sant Celoni, de forma irregular que medeix 1.912 m2 de
superfície. Es segrega de la major finca inscrita al registre de la
propietat de Sant Celoni al Tom 1749, Llibre 194, Foli 222, Finca
10797, inscripció primera. Llinda: al nord amb resta de finca de la que
es segrega, a l’Est amb carrer D, a l’Oest amb el carrer Les Torres i al
Sud amb el carrer E. >>

Atès que el Secretari General del Departament d’Interior de la Generalitat,
Sr. Roger Loppacher Crehuet, ha informat que els serveis tècnics d’aquest
departament consideren adequada la proposta de l’ajuntament de Sant
Celoni, per la qual cosa es sol·licita l’aprovació de la cessió de l’esmentat
terreny als efectes de poder iniciar les obres el més aviat possible.
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Vistos els informes emesos pel Secretari municipal i per l’arquitecte dels
serveis tècnics municipals.

Atès que l’expedient de cessió ha estat sotmès a informació pública per un
termini de trenta dies hàbils, prèvia publicació del corresponent edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 104 del dia 1 de maig de
2001 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3382 del dia 7
de maig de 2001.

Atès que en el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha rebut a
l’ajuntament de Sant Celoni cap al·legació ni reclamació al respecte de la
cessió del solar.

Atès que les entitats locals poden cedir gratuïtament a entitats o a
institucions públiques béns immobles propis per a fins que redundin en
benefici dels habitants del terme municipal, d’acord amb el que disposa
l’article 195.1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.

Atès que l’expedient per a la cessió gratuïta s’ha instruït d’acord amb els
requisits i les prescripcions de l’article 49 del Reglament del patrimoni dels
ens locals.

Atès que en l’acord de cessió ha de constar explícitament la reversió
automàtica a què es refereix l’article 50.1 de l’esmentat text reglamentari, de
manera que, demostrada la no destinació del bé a l’ús previst en el termini
de cinc anys, n’hi haurà prou amb l’acta notarial de constatació dels fets,
notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi els seus efectes.

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

Primer.- Aprovar la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya de
la parcel·la de propietat municipal que es descriu a continuació, amb la
finalitat de que sigui destinada a l’edificació de la futura comissaria dels
Mossos d’Esquadra de Sant Celoni:

<< URBANA: Parcel·la situada en el sector P-2 Les Torres del terme
municipal de Sant Celoni, de forma irregular que medeix 1.912 m2 de
superfície. Es segrega de la major finca inscrita al registre de la
propietat de Sant Celoni al Tom 1749, Llibre 194, Foli 222, Finca
10797, inscripció primera. Llinda: al nord amb resta de finca de la que



33

es segrega, a l’Est amb carrer D, a l’Oest amb el carrer Les Torres i al
Sud amb el carrer E. >>

Segon.- Indicar explícitament la reversió automàtica de la cessió a què es
refereix l’article 50.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, de manera
que, demostrada la no destinació del bé a l’ús previst en el termini de cinc
anys, n’hi haurà prou amb l’acta notarial de constatació dels fets, notificada
en forma legal, perquè la reversió produeixi els seus efectes.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Secretaria General del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns i amb
expressió dels recursos a què tingui dret.

Quart.- Autoritzar el Sr. alcalde per a la signatura de tota la documentació
necessària per a l’efectivitat dels acords presos.

13.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA PARCEL·LA 46 DEL
SECTOR RESIDENCIAL ESPORTS, SUBHASTADA PER L’AJUNTAMENT
DE SANT CELONI.

Intervé el Sr. Segarra i diu que a la comissió informativa es va explicar que
aquest terreny de 2.040 metres quadrats va sortir a subhasta a un preu
inicial de 140 milions de pessetes i s’ha adjudicat per 188 milions. La posició
del grup municipal d’ERC, com ja va dir al seu dia i com ha manifestat en un
escrit publicat al butlletí número 16 de “La casa de la vila”, continua essent la
mateixa en dir que una part dels terrenys municipals ha d’anar dedicada a
vivenda social. Això és així per una qüestió de compromís amb el programa
que ERC va presentar als ciutadans a les darreres eleccions locals, i que
coincideix en aquest punt amb el programa del partit socialista.

Continua dient el Sr. Segarra que en l’escrit d’ERC publicat a “La casa de la
vila” es recriminava a la regidora de Joventut que en una reunió que va
mantenir amb joves del poble, aquests li van exposar la dificultat d’adquisició
de vivenda i la Sra. Gener els va contestar que treballaria per aquesta
qüestió. Però, per contra, en el següent Ple municipal la regidora va votar a
favor de subhastar aquest terreny. En el mateix escrit publicat es deia que
possiblement algun regidor tingués alguna parcel·la en el sector Residencial
Esports. A través de la resposta que es dóna en l’edició número 17 de “La
casa de la vila” s’ha pogut assabentar que el regidor Sr. Garcia té terrenys
en aquest sector. Diu el Sr. Segarra que ignora si el Sr. Garcia ha adquirit
aquests terrenys recentment o si eren de la seva propietat molt abans. És
una qüestió que l’interessat haurà d’aclarir perquè quan una persona ostenta
un càrrec públic i té responsabilitats (en aquest cas, sobre qüestions
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d’urbanisme), abans de fer una adquisició, té el deure d’informar-ne al Ple, a
no ser que fos propietari dels terrenys abans i es pugui demostrar, perquè
sinó és així es pot pensar que disposa d’informació privilegiada. El grup
municipal d’ERC lògicament continuarà votant en contra de l’adjudicació de
la subhasta perquè entén que els terrenys municipals han de ser per a un
benefici social. Per altra part, voldria aclarir perquè ningú ho malinterpreti,
que quan el seu grup ha parlat de “guetos”, no es referia al barri de Les
Torres, sinó al fet de que quan les vivendes socials es traslladen a un lloc
allunyat es converteixen en “guetos”. El que s’està dient des d’ERC és que
aquest tipus d’habitatges s’han de distribuir per tot el poble. El Sr. Segarra
prega que s’interpretin bé els escrits.

El Sr. Pascual diu que el grup municipal d’IC-V ja va votar en contra de la
convocatòria de la subhasta perquè no estan d’acord en que es subhasti
aquest bé patrimonial. Evidentment el vot seguirà essent contrari.

Intervé el Sr. Garcia per dir que, com ja s’ha explicat en altres ocasions,
l’ajuntament porta casi dos anys parlant amb sindicats, entitats i fundacions
per a la ubicació de noves vivendes socials a Sant Celoni. L’equip de govern
no ha dit mai on es construiran aquestes noves vivendes, si serà a Les
Torres o en un altre sector, però abans d’acabar l’any es decidirà on
s’ubicaran, en base a les propostes que es presentin a concurs. Tots volem
nous serveis i equipaments per a Sant Celoni (escoles de música, pavellons
esportius...), i això només es pot aconseguir de dues maneres: apujant els
impostos (que no es considera el més idoni) o gestionant els recursos de
què es disposa, que és el que fa aquest equip de govern quan posa a la
venda un terreny per obtenir diners que serviran per donar nous serveis al
municipi.

En quant a l’al·lusió directa a la seva persona, diu el Sr. Garcia que els
regidors del grup municipal d’ERC o bé són endevinaires o tenen poca
memòria, quan publiquen que potser algun regidor té terrenys al sector
Residencial Esports i després diuen que no sabien que això fos cert.
Demana al Sr. Segarra que s’informi bé, perquè a l’inici de legislatura cada
regidor ha de fer una acta (declaració d’interessos) i en la seva (la del Sr.
Garcia) ja hi consta que és propietari d’aquests terrenys. Suposa que
qualsevol regidor té la potestat de veure aquesta acta. Pregunta al Sr.
secretari si això és així.

Respon el Sr. secretari que no.

El Sr. Garcia diu que, de totes maneres, en la seva declaració consta la
compra d’aquestes parcel·les i, per altra part, el Sr. Alsina (company de grup
del Sr. Segarra) i la resta de regidors ja van ser informats en el seu moment



35

de l’adquisició dels terrenys. Sense que ningú s’enfadi, diu el Sr. Garcia, hi
ha un refrany que diu “el ladrón piensa que todos son de su misma
condición”. No sap si és aplicable o no al cas, però li sap greu tot això.

El Sr. Segarra diu que el Sr. Garcia continua amb la seva prepotència i
sempre ha d’acabar insultant. El grup municipal d’ERC considera que per
construir vivendes socials tots els terrenys són iguals, ja estiguin situats al
sector Pla de Palau, al Residencial Esports, a Les Torres o allà on sigui.
L’únic que ha de fer l’ajuntament és oferir aquests terrenys. El Sr. Garcia
confon una cosa amb l’altra. En quant a la qüestió que li afecta
personalment, voldria aclarir que l’escrit del butlletí municipal anava dirigit a
la Sra. Gener i únicament s’insinuava que potser algun regidor tingués
alguna parcel·la al sector Residencial Esports. L’article 422 del Codi Penal
diu clarament que una persona que desenvolupi funcions públiques ha
d’informar dels seus béns. Només ha preguntat al Sr. Garcia si va informar
de la compra de les parcel·les i ell ha explicat que va fer una declaració
d’interessos com fan tots els regidors quan prenen possessió del càrrec.
Però, com ha dit el Sr. secretari, aquesta és una declaració secreta i, per
tant, ningú no pot saber els terrenys que té el Sr. Garcia, i si els ha heretat o
els ha comprat fa poc.

El Sr. Garcia respon que no té perquè contestar al Sr. Segarra ja que amb la
seva vida privada pot fer el que li sembli i així està estipulat. Seria bo que el
grup municipal d’ERC s’informés abans d’escriure les coses. El Sr. Alsina,
company de grup del Sr. Segarra, estava assabentat de la compra d’aquest
terreny, igual que la resta de grups de l’oposició, des de la mateixa setmana
que es va fer, perquè el Sr. Garcia els ho va dir personalment, malgrat que
no tenia cap obligació de fer-ho. Demana al Sr. Segarra que abans de parlar
s’informi, cosa que no fa mai. Abans el grup municipal d’ERC tenia la virtut
de venir a preguntar els temes que els interessaven. Però li sap greu que
aquesta legislatura no sigui així i que a vegades es diguin o es publiquin
coses sense abans haver copsat l’opinió.

El Sr. Segarra comenta que, per la poca informació que té el seu grup, Déu
n’hi do el que saben.

Intervé el Sr. Arenas Serra per recordar que, com ja es va dir quan es va
aprovar la convocatòria de la subhasta d’aquest terreny, les úniques
vivendes socials que s’han fet a Sant Celoni en el període de la democràcia
s’han construït amb el grup socialista al govern municipal. També s’ha de dir
que fa algun temps es va oferir a l’INCASOL a participar en un pla parcial,
però aquesta empresa pública de la Generalitat no hi va voler entrar. Hi ha
més sectors per desenvolupar a Sant Celoni i des de les àrees d’Urbanisme,
Joventut i Benestar Social s’està treballant per tirar endavant el projecte de
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construir nous habitatges socials. Però aquest és un tema gens fàcil en què
no es pot actuar a la lleugera i que requereix en primer lloc estudiar molt bé
la realitat del municipi i quina és la situació dels futurs inquilins o compradors
dels habitatges. Per altra banda, com ha comentat el Sr. Garcia, hi ha la
qüestió del finançament. Quan s’elabora el pressupost d’inversions s’ha de
preveure d’on sortiran els diners que faran possible totes les actuacions, i
una font de finançament és la subhasta de terrenys municipals. Els grups de
l’oposició, en aquest i en molts altres temes, haurien d’intentar veure les
coses en positiu i no pas en negatiu.

El Sr. Figueras diu que voldria fer un incís sobre un informe de la Direcció
General d’Administració Local que figura a l’expedient i en el que es fa una
recomanació dient que “atès que la finca esmentada procedeix del 10% de
l’aprofitament mitjà, que es garanteixi en el plec de condicions de la
subhasta que l’adjudicatari de la finca esmentada la destinarà a la
construcció d’habitatges de qualsevol règim de protecció pública (protecció
oficial o declarats protegits) “. Pregunta si això s’ha fet constar en el plec de
condicions.

El Sr. alcalde diu que es tracta d’una recomanació de la Direcció General
d’Administració Local, però no és una imposició. Als informes que figuren a
l’expedient s’expliquen les raons per les quals aquest terreny es destinarà a
la construcció de vivenda lliure. El problema és que sovint no es recorda la
història. La primera vegada que es construeixen habitatges socials a Sant
Celoni en l’època de la democràcia és amb un equip de govern municipal
socialista, i enguany es tirarà endavant una altra promoció de vivenda
pública, ja sigui de compra o de lloguer. A vegades, però, es pensa que si es
construeixen, per exemple, vivendes socials per a joves, tots els joves hi
podran accedir, i això no és així. La legislació estableix que s’han de complir
unes determinades condicions i hi ha uns sous mínims i màxims per poder-hi
optar. Així mateix, tampoc es poden destinar a vivenda social totes les
parcel·les municipals procedents del 10% d’aprofitament mig perquè es
podria saturar el mercat. No cal oblidar tampoc que aquest tipus de vivenda
ve primada gràcies a què l’ajuntament cedeix el terreny i l’urbanitza
gratuïtament, el que representa un esforç important. Com deia el Sr. Arenas
sovint només es veu la part negativa i no es valoren els aspectes positius.

La història, continua dient el Sr. alcalde, ens diu que l’any 1983 s’aprova el
Pla General d’Ordenació de Sant Celoni, que contempla diversos plans
parcials per desenvolupar al municipi. Quan a l’any 1990 el grup municipal
socialista accedeix al  govern municipal, davant la dificultat de tirar endavant
aquests plans parcials, va promoure la revisió del Pla General que es va
aprovar l’any 1997 i a partir de la qual es desenvolupen diversos sectors
residencials i es posa al mercat una quantitat de terreny que fa possible que
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la gent pugui comprar el seu habitatge a Sant Celoni sense necessitat
d’haver de marxar del municipi. El desenvolupament d’aquests plans parcials
ha sigut un pas positiu perquè, malgrat que la vivenda s’ha apujat en tots els
municipis, en els últims anys s’han posat a la venda habitatges lliures a un
preu raonable, als que han pogut accedir tot tipus de famílies. L’ajuntament,
però, entenent que encara hi poden haver necessitats, vol promoure la
construcció de noves vivendes públiques. Estem en el bon camí i la intenció
de l’equip de govern és que enguany es cedeixin terrenys o es convoqui una
subhasta per fer possible una nova promoció de vivenda social. Per altra
part, la majoria dels grups polítics municipals demanen que no s’apugin els
impostos ni les taxes municipals, però alhora tots volen que es donin nous
serveis (escola de música, piscina coberta...). Tenim la satisfacció de dir que
estem per sobre de molts ajuntaments si comparem els serveis que s’estan
prestant des del municipi i els impostos que es paguen. També demana al
Sr. Segarra que miri la quantitat d’habitatges de promoció pública que fan
altres municipis propers governats per ERC. Així mateix, per a la seva
informació, la ciutat de Granollers (que des de fa anys construeix molta
vivenda social en col·laboració amb l’INCASOL), fins al moment actual no ha
estudiat la possibilitat de fer vivendes per a joves. I no s’ha d’oblidar que a
les vivendes de lloguer construïdes al Sot de les Granotes també hi pot
accedir gent jove, sempre que compleixi els barems aprovats pel
Departament de Benestar Social. Actualment hi ha quatre parelles joves
vivint-hi.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a la subhasta de la parcel·la número 46, de
propietat municipal, situada al sector Residencial Esports d’aquesta vila.

Atès que la referida parcel·la es troba qualificada com de bé patrimonial en
l’inventari municipal de béns, per la qual cosa pot ser alienada.

Atès que, prèvia valoració econòmica de l’aparellador municipal, el Ple de
l’ajuntament en sessió del dia 8 de maig de 2001 va aprovar la convocatòria
d’una subhasta pública per a la venda de la parcel·la, així com el plec de
clàusules administratives particulars que han de regir aquesta subhasta.

Atès que en data 17 de maig de 2001, en compliment de l’article 40 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, es va donar compte de la tramitació
de l’expedient d’alienació a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.

Atès que, publicat el corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província
número 128 del dia 29 de maig de 2001 i al Diari Oficial de la Generalitat
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número 3.401 del dia 1 de juny de 2001, no s’ha presentat cap al·legació
contra el plec de clàusules.

Atès que la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya ha requerit a l’ajuntament de Sant Celoni per tal que acrediti
documentalment sobre l’oportunitat de destinar la parcel·la 46 del sector
Residencial Esports, procedent del 10% d’aprofitament mitjà, a la construcció
d’habitatges de protecció pública o altres usos d’interès social o, en el seu
cas, que el producte de l’alienació es destinarà a les finalitats previstes a
l’article 280 del Reial decret legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.

Atès que s’ha tramès a la Direcció General d’Administració Local una
memòria de l’Alcaldia, un informe de l’arquitecte municipal i un informe de la
cap de l’àrea de Benestar Social, expressant l’oportunitat de l’alienació per a
la consecució de finalitats d’interès social, entre elles la construcció de
l’escola de música i l’ampliació de l’ateneu municipal, justificant que
l’ajuntament, fa uns tres anys ja va promoure la construcció d’habitatges
socials, que la demanda d’aquest tipus d’habitatges no es correspon amb tot
el sòl disponible procedent del 10% d’aprofitament mitjà i també que els
costos d’urbanització suportats per l’ajuntament per a l’obtenció d’aquestes
cessions ha ascendit a un total de 100.499.950 pessetes, estant prevista una
inversió de 36.700.000 pessetes en el nou sector residencial de Les Torres.

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni està gestionant la realització d’una
promoció pública d’habitatges de cara a l’exercici de 2002, a la qual
destinarà part del patrimoni municipal del sòl disponible.

Atès que en data 28 de juny de 2001 s’ha procedit a l’obertura de les dues
pliques presentades a la subhasta, essent adjudicada de forma provisional la
parcel·la 46 del sector Residencial Esports a la mercantil PROMESMA SL
per l’import de 188.350.000 pessetes, IVA no inclòs, per ser la proposició
més avantatjosa econòmicament.

Atès allò que determinen els articles 193, 198, 199 i concordants de la Llei
8/1987, municipal i de règim local de Catalunya; 40, 41.3 i 42 del Reglament
del patrimoni dels ens locals, amb la modificació introduïda a l'article 40.1.c
pel 38 i annex 33 del Decret 144/1994, pel qual es regulen i s'adeqüen,
d'acord amb la Llei 30/1992, els procediments reglamentaris que afecten les
matèries de règim local, entre d'altres; 5 la Llei 39/1988 reguladora de les
hisendes locals; Llei 13/1995, de contractes de les administracions públiques
i Reglament general de contractes que la desenvolupa en tot allò del seu
articulat que té caràcter bàsic, i altres disposicions legals d'aplicació.
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A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per 9 vots a favor de la senyora Gener i dels senyors
Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa i Arenas Vilà, amb
2 vots en contra dels senyors Segarra i Pascual, i amb 4 abstencions de la
senyora Lechuga i dels senyors Figueras, Giol i Gómez, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Adjudicar definitivament a la mercantil PROMESMA SL la parcel·la
46 del sector Residencial Esports d’aquesta vila, per la quantitat de
188.350.000 pessetes, IVA no inclòs.

Segon.- Autoritzar el Sr. alcalde per tal que pugui procedir a la signatura
dels documents necessaris, àdhuc les escriptures públiques que sigui
menester, per a fer efectiva la venda de la parcel·la.

Tercer.- Notificar aquests acords a les empreses presentades a la subhasta,
amb expressió dels recursos a què tinguin dret.

14.- ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LES AJUDES I NORMATIVA DEL
PUOSC PER A LES ACTUACIONS DE REFORMA I MILLORA DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA BATLLÒRIA, URBANITZACIÓ DE LA
PLAÇA DE LES ILLES BELLES (3ª FASE) I REMODELACIÓ DE LA
PLAÇA DE LA VILA.

Atès que per Decret 74/2000, de 22 de febrer, de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, es va convocar la formulació del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya (PUOSC) per al quadrienni 2000-2003.

Atès que la formulació d’aquest Pla té per objecte la cooperació econòmica
per part de la Generalitat de Catalunya a les inversions en obres i serveis de
competència municipal, d’acord amb la programació sobre inversions que les
corporacions locals considerin prioritàries executar en el quadrienni referit.

Atès que, presentades les demandes de les corporacions locals interessades
i prèvia la tramitació reglamentària, la Comissió de Cooperació Local de la
Direcció General d’Administració Local en sessió de 23 de novembre de
2000 va acordar la formulació del PUOSC 2000-2003 que, en allò que
correspon a aquest ajuntament, resulten subvencionades les següents
actuacions amb els imports que es relacionen:

Any Títol Pressupost Subvenció
2001 Reforma i millora de l’enllumenat públic de La Batllòria 15.232.491 6.500.000
2001 Urbanització de la plaça de les Illes Belles (3ª fase) 7.655.246 4.593.148
2003 Remodelació de la plaça de la Vila 90.642.000 38.750.000
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Atès que, d’acord amb la legislació aplicable, cal que l’ens beneficiari accepti
les ajudes i normativa del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, a l’hora
que es designen els directors facultatius de les obres objecte de subvenció.

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

Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, quadrienni 2000-2003, per a les actuacions de reforma i millora
de l'enllumenat públic de La Batllòria, urbanització de la plaça de les Illes
Belles (3ª fase) i remodelació de la plaça de la Vila.

Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.

Tercer.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica
d’aquesta corporació perquè les obres s’executin amb normalitat, i designar
les següents persones per a què duguin a terme la direcció facultativa de les
obres subvencionades:

Reforma i millora de l’enllumenat públic de La Batllòria

Director facultatiu: José Américo Blanco Burgos
Tècnic col·laborador: --

Urbanització de la plaça de les Illes Belles (3ª fase):

Director facultatiu: Fernando Aizpún de la Escosura
Tècnic col·laborador: --

Remodelació de la plaça de la Vila:

Director facultatiu: Fernando Aizpún de la Escosura
Tècnic col·laborador:  --

Quart.- L’ajuntament de Sant Celoni es compromet a solucionar, al seu
càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les
obres o durant la seva execució.

Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Delegació Territorial del Govern de
la Generalitat de Catalunya, als efectes de complimentar la documentació
necessària per a l’obtenció de les subvencions atribuïdes pel PUOSC.



41

15.- MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ, SI ESCAU, A LA DECLARACIÓ DE
L’ASSOCIACIÓ DEL PACTE INDUSTRIAL SOBRE MOBILITAT A LA
REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA.

El Sr. alcalde explica a grans trets el contingut de la moció i seguidament,
d’acord amb la proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Sant Celoni a la Declaració de
l’Associació del Pacte Industrial sobre mobilitat a la regió metropolitana de
Barcelona, que textualment es transcriu a continuació:

<< Davant del debat actual sobre el futur dels temes de mobilitat a la regió
metropolitana de Barcelona, l'Associació Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona (APIM) entitat que agrupa 45 ajuntaments de la
regió metropolitana, la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis
de l'AMB, les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del
territori, sis universitats i altres institucions emblemàtiques del territori, en
tant que entitat definida com una aliança estratègica per a la competitivitat, la
sostenibilitat i la cohesió social a la regió metropolitana de Barcelona, creu
imprescindible abordar el tema de la mobilitat per la importància estratègica
cabdal que té en el desenvolupament del nostre territori.

En el context del debat obert actualment en relació a projectes
transcendentals per a la mobilitat, les comunicacions, el transport i
l'accessibilitat al territori metropolità, l’Associació Pacte Industrial vol aportar
els següents elements de reflexió i a la vegada fer una crida a les diferents
administracions i als propis membres del Pacte, per tal que totes les
institucions, en funció de les seves respectives capacitats i responsabilitats,
prenguin una posició activa en la resolució dels principals problemes que
avui dia aquest debat presenta. En aquest sentit l’APIM manifesta:

1. La regió metropolitana de Barcelona és cada cop més un mercat de
treball integrat i en el qual la mobilitat obligada per motius de treball
tendeix a créixer. En aquest context és imprescindible buscar solucions
als problemes existents, i així doncs, donem la benvinguda a la integració
tarifària dels diferents models de transport però creiem necessari que
aquesta integració incorpori tots els sistemes existents de transport
públic, incorpori tot el territori de la regió i faciliti els intercanvis
intermodals amb el màxim d'urgència.

2. L’oferta actual de serveis de transport públic col·lectiu a la regió
metropolitana de Barcelona és clarament insuficient pel que fa a la
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connexió entre poblacions de les diferents corones metropolitanes que
són on hi ha la major dotació de zones industrials i d’activitat econòmica i
també una població resident en augment. Aquesta situació és clarament
palesa també en moltes de les connexions i accessos entre zones
urbanes i zones industrials del mateix municipi i/o entre municipis veïns.
Creiem que és cabdal desenvolupar el pla d'inversions en infrastructures
de transports públics (PDI), així com la recerca de solucions imaginatives
i d'immediata implementació per a reduir aquest dèficit, per la notable
incidència que té aquest en l’activitat econòmica.

3. Cal que el transport públic s’incorpori com una part integral en la
planificació de noves zones de concentració d’activitats productives, com,
per exemple a la Zona Franca, al Polígon Pedrosa de L'Hospitalet de
Llobregat, al Baix Llobregat en general, al corredor del Vallès, a les noves
centralitats de serveis i residencials, entre altres exemples, de proper
desenvolupament. Creiem a més, que cal una planificació integrada que
incorpori un nou Pla de Rodalies que desenvolupi, millori i ampliï els
serveis de Renfe, els Ferrocarrils de la Generalitat, els transports de
superfície i el Metro que permeti millorar els dèficits d'accessibilitat entre
les corones metropolitanes.

4. Posem de manifest que el model actual d’accessibilitat que afavoreix
especialment el transport privat sobre el transport públic i col·lectiu, no
només és insostenible, sinó que incideix negativament en l’optimització
dels recursos humans en el territori, dificultant l'arribada dels treballadors
i treballadores als llocs de treball de més necessitat d'accés. La manca
d’integració entre el transport públic i el transport privat i l'excessiva
utilització del transport privat es tradueix negativament en un increment
dels accidents de trànsit –considerats com accidents laborals "in-itinere"-.

5. Així mateix evidenciem que l’actual model, en tant que prioritza el vehicle
privat per sobre el públic i col·lectiu, ocasiona un impacte molt negatiu en
el medi ambient.

6. Una millora en el transport públic i col·lectiu permetrà, també, afavorir la
igualtat d'oportunitats entre home i dona alhora d'accedir al mercat de
treball, així com l'afavoriment de l'accés al mercat dels col·lectius menys
afavorits.

7. La dimensió metropolitana del transport públic reclama el reforçament
d’una autoritat única del transport com és l’ATM que integri totes les
institucions implicades en el transport, que faciliti una planificació òptima
de les infrastructures de transport públic i del sistema viari de mobilitat en
el seu conjunt i vetlli per l’assumpció, per part de totes les parts, dels
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compromisos necessaris d’inversió adquirits mitjançant el Pla Director
d’Infrastructures. En aquest sentit es sol·licita establir, de manera urgent,
un espai de diàleg entre el Pacte Industrial i l'ATM amb l’objectiu
d’establir un Pla Director de Mobilitat.

8. L’existència de peatges dins la Regió i el seu excessiu import econòmic
constitueix una barrera a la mobilitat, a la competitivitat i a la cohesió de
la Regió. Es fa doncs necessària una progressiva disminució i eliminació
dels mateixos.

9. Creiem que un teixit econòmic tan obert als mercats exteriors com és el
de la regió metropolitana de Barcelona exigeix unes infrastructures
d’accessibilitat exterior de primer ordre. A nivell de xarxa viària constatem
un excessiu nombre de peatges. A nivell de xarxa ferroviària reclamem
l’acceleració de les principals infrastructures d’accessibilitat exterior i, en
especial, l’accés ferroviari en ample de via europeu al Port de Barcelona
fins a la frontera francesa, la connexió del Tren de Gran Velocitat a
l’Aeroport mitjançant un ramal principal. Per altra banda, considerem
necessària l’ampliació del Port i de les àrees logístiques del Delta del
Llobregat i l’ampliació de l’Aeroport que li permeti ampliar l’oferta de vols
intercontinentals i la càrrega aèria. Creiem necessària, a més, una millora
de la xarxa de rodalies que garanteixi alhora una millor accessibilitat als
fronts litorals d’aquelles poblacions afectades per les grans
infrastructures viàries i ferroviàries. Volem també que es garanteixin els
accessos viaris al port, amb via pròpia de camions, i a l’aeroport de
Barcelona.

Les institucions i organitzacions del Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona considerem que el transport públic i
l’accessibilitat són factors essencials per a l’optimització dels recursos
humans i del mercat de treball metropolità, per a la competitivitat de les
empreses, per a la sostenibilitat del territori i per a la cohesió social. >>

Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació del Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona, per al seu coneixement i als oportuns efectes.

16.- MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ, SI ESCAU, A L’ASSOCIACIÓ D’AMICS
DE LA BRESSOLA.

El Sr. alcalde explica que es tracta d’una moció que el grup municipal d’ERC
va presentar a la comissió informativa corresponent per la via d’urgència i
que ara es porta al Ple per a la seva aprovació, si s’escau.
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El Sr. Segarra procedeix a llegir el contingut de la moció, en la que es
demana que l’ajuntament de Sant Celoni es faci soci de l’Associació d’Amics
de la Bressola amb el compromís d’una aportació econòmica anual.

El Sr. Arenas Serra indica que el grup municipal socialista votarà a favor de
la moció i diu que s’ha de ser optimista perquè sembla que s’enceta un nou
període per part del govern francès on hi ha previstes ajudes a les llengües
minoritàries com el català i el cors.

El Sr. Pascual pregunta si l’import de 300 euros que es proposa donar
anualment a l’Associació és degut a algun acord.

El Sr. Arenas explica que el grup municipal d’ERC s’ha assessorat sobre
l’import de les aportacions i existeix un barem pel qual, segons el número
d’habitants del nostre municipi, ens correspon aquest import.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que l’Associació d’Amics de la Bressola es va constituir l’any 1986 amb
la voluntat de donar suport al manteniment i a l’expansió de les escoles
catalanes a la Catalunya Nord.

Atès que durant aquests anys la tasca de l’Associació ha consistit:

a) D’una banda, en intentar difondre entre la societat sud-catalana la
difícil situació lingüística a les comarques de la Catalunya Nord i
donar a conèixer el projecte de la Bressola.

b) D’altra nada, en fer arribar a les escoles de la Bressola els ajuts
econòmics aconseguits mitjançant les aportacions dels associats i
els ajuts institucionals que s’han pogut aconseguir.

Atès que aquests darrers ajuts institucionals han estat sovint decisius per a
poder continuar pagant els sous dels mestres que treballen a les Bressoles i,
per tant, mantenir-les obertes.

Atès que actualment, però, a l’Estat francès la situació legal de les escoles
Bressola ha canviat, atès que aquestes s’han pogut acollir, finalment, a
l’estatut d’escoles concertades i el Ministeri d’Educació francès les ha
assumides com a tals. I també es veurà obligat a assumir-ne de noves si la
societat és capaç de crear-les i mantenir-les durant els primers cincs anys.
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Atès que la proposta que des dels Amics de la Bressola se’ns fa és clara:
Ajudeu-nos a crear i a mantenir una escola Bressola durant els primers cinc
anys, fins que l’Estat francès l’hagi d’assumir.

Atès que els ajuts que els ajuntaments, consells comarcals i altres
institucions catalanes podem donar són múltiples i tots molt valuosos, i que
el sol fet de parlar-ne ja és positiu perquè recorda la difícil situació lingüística
que es viu al Nord, i això és bo. També es poden fer visites culturals,
agermanaments d’escoles, recollida de material, etcètera, però no cal dir que
l’ajut que més necessiten és l’econòmic.

Atès que per ajudar econòmicament a la creació i manteniment de noves
escoles es pot fer de dues maneres:

a) Amb una única aportació econòmica puntual.

b) Fent-nos socis protectors de l’Associació Amics de la Bressola
amb una aportació econòmica anual. Aquesta segona opció té el
gran avantatge que permet a l’associació una adequada
planificació per a atendre les demandes de creació de noves
escoles que van sorgint. Crear una nova Bressola porta una
mitjana de dèficit anual de 5.000.000 de pessetes.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del grup municipal d’ERC i de
conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d’Educació, Cultura,
Esports, Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Fer-nos socis protectors de l’Associació d’Amics de la Bressola, amb
el compromís de fer una aportació econòmica anual de 300 Euros.

Segon.- Comunicar el present acord als Amics de la Bressola (c/ Mare de
Déu del Pilar, 16-18, 08003 Barcelona).

Tercer.- Fer efectiu l’ingrés de l’aportació econòmica anual al número de
compte 2100 0631 44 0200058796 de l’Associació d’Amics de la Bressola
(CIF: G-58648270).

17.- MOCIÓ PER A LA COL·LOCACIÓ, SI ESCAU, DE RÈTOLS
INFORMATIUS A LES ENTRADES DE SANT CELONI AMB EL TEXT:
“SANT CELONI MUNICIPI DELS PAÏSOS CATALANS, SOLIDARI AMB
ELS POBLES DEL MÓN.”
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El Sr. Segarra explica que es tracta d’una moció que presenta les JERC a
través del grup municipal d’ERC, per a la col·locació de cartells a les
entrades de Sant Celoni amb la inscripció “Sant Celoni, municipi dels Països
Catalans, solidari amb els pobles del món”. Procedeix a llegir el contingut de
la moció que, textualment, diu així:

<< Atès que la nostra vila és un dels pocs ajuntaments de Catalunya que
destina més del 0,7% del pressupost a cooperació amb el tercer món i
essent la solidaritat amb el poble saharauí un fet destacat dins de les
activitats de l’àrea de Benestar Social, així com una experiència enriquidora
per a molts celonins.

Atès que el nostre poble amb les seves entitats, festes tradicionals i
manifestacions culturals forma part de la cultura popular dels Països
Catalans i com que creiem que per a enfortir els lligams de col·laboració
entre els pobles que en formen part, per així enriquir aquesta cultura, fóra
interessant la següent proposta de difusió, tenint present la voluntat
manifestada per l’actual equip de govern d’avançar en aquest sentit amb la
participació del regidor de Cultura i de l’alcalde a la trobada de regidors dels
Països Catalans a València.

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni signarà un protocol d’agermanament
amb el Casal Jaume I de Llíria a València (Països Catalans).

Atès que, per tant, creiem que malgrat que hom pugui pensar que és inútil
col·locar un cartell on s’expressen coses evidents, això pot ésser important
per a fer una àmplia difusió d’aquestes idees de germanor amb l’entorn més
immediat i amb el més llunyà.

El grup municipal d’ERC proposa al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Instar a l’equip de govern a la col·locació del rètol amb el text “ Sant
Celoni, municipi dels Països Catalans, solidari amb els pobles del món”
(segons plànol que s’adjunta a la proposta), a les següents entrades de Sant
Celoni:

C-35 Entrada per Les Borrelles
C-35 Entrada pel Pont Trencat
Entrada per l’avinguda de la Pau
Entrada per la carretera de Campins.

Segon.- Instar a l’equip de govern per tal que aquests rètols estiguin
instal·lats per a la celebració de la Festa Major de Sant Celoni. >>
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Llegit el text de la moció, intervé el Sr. Arenas Serra per manifestar que, tot i
que l’equip de govern valora positivament la finalitat de la moció presentada
per les JERC i el grup municipal d’ERC, discrepa de la manera de portar a
terme aquesta idea i considera que s’hauria de modificar el procediment
utilitzat. Això és així per diverses raons. En primer lloc, perquè cal tenir en
compte que s’ha engegat un pla de dinamització del comerç, així com un
projecte de comunicació municipal que convergiran en els propers mesos en
tot el tema de la senyalització urbana de Sant Celoni. La planificació en
aquesta qüestió és bàsica i els nous rètols que s’instal·lin hauran de cenyir-
se a aquest marc, llevat que es tracti d’una urgència de senyalització. I en
segon lloc, perquè l’objectiu de donar a conèixer el caràcter solidari del
nostre poble s’hauria de portar a debat per escoltar les opinions de totes les
entitats solidàries que actuen a Sant Celoni. Per altra part, l’equip de govern
considera que aquest tema no és tan urgent com per demanar que els
cartells s’instal·lin abans de la festa major. En definitiva, la posició inicial del
grup municipal socialista és la de valorar positivament la idea que proposa la
moció i estar oberts a que es pugui encaminar per altres conductes més
idonis que no sigui una moció al Ple.

El Sr. Segarra manifesta que lògicament les JERC i el grup municipal d’ERC
estan disposats a fer extensiva la seva proposta a totes les organitzacions i
entitats solidàries per tal que es pugui obrir un debat participatiu, si això
comporta que s’arribi a assolir l’objectiu que s’han plantejat.

El Sr. Pascual pregunta quina és la millor manera de lligar la qüestió.

El Sr. Arenas diu que seria millor presentar la proposta per altres conductes
de participació (fòrums de cultura, entitats solidàries...).

El Sr. alcalde demana que, com a mínim, la proposta s’hagi debatut amb les
entitats solidàries, independentment de que després l’ajuntament pugui
estimar-la o no convenient. La idea de donar difusió al caràcter solidari de
Sant Celoni li sembla lloable, però les coses es demostren caminant.
L’objectiu de l’ajuntament era arribar a la recomanació de destinar el 0,7%
del pressupost municipal a cooperació amb el tercer món, i així s’està fent,
però si hi ha d’haver un cartell que ho digui, aquesta és una qüestió que cal
debatre més profundament en els fòrums que convingui. Per a ell el més
important és la feina positiva que s’està fent des de l’ajuntament en el marc
de la solidaritat i voldria demanar als diferents grups municipals que
participin en accions relacionades amb aquest àmbit, com ara la recepció
dels nens saharauis d’aquest estiu o la recent celebració de l’aniversari del
GRIMM, en què no hi havia cap representant dels grups de l’oposició.
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El Sr. Segarra diu que entén que la proposta dels cartells informatius s’ha de
debatre, però si el grup municipal d’ERC l’ha portada al Ple en forma de
moció és perquè coneix la sensibilitat de l’equip de govern en afers de
cooperació i perquè posar el nom de Sant Celoni a les entrades de la vila
dient que és solidari amb els pobles del món, no és cap fal·làcia, sinó tot el
contrari, una realitat de la que hem d’estar molt orgullosos perquè dignifica i
magnifica  tots els ciutadans que vivim al municipi. Per tant, està  d’acord en
que ha de ser una proposta plural, però voldria que el tema no s’allargués
massa i que es pogués consensuar abans de finals del 2001.

Després d’aquestes intervencions, per unanimitat, el Ple municipal acorda
deixar sobre la taula la moció presentada pel grup municipal d’ERC i
reconduir-la per altres vies de participació ciutadana per a un debat més
plural.

18.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
SUBSCRIT ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE SANT CELONI I DE RIELLS I
VIABREA, PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL.

El Sr. alcalde explica que els 480 habitants del nucli de La Batllòria fan difícil
plantejar-se la possibilitat de creació d’una llar d’infants municipal. El
municipi veí de Riells i Viabrea, molt més gran que La Batllòria, es venia
plantejant des de feia 3 ò 4 anys la perspectiva d’instal·lar una llar d’infants
municipal, que finalment s’ha autoritzat per part del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat. Finalment la construcció de l’edifici on
s’ubicarà la llar d’infants s’iniciarà passades les vacances i el servei podria
estar en funcionament a principis de l’any proper. El regidor de La Batllòria
va establir contactes fa temps amb l’ajuntament de Riells i Viabrea per
estudiar la possibilitat de que els nens de La Batllòria poguessin gaudir
d’aquest servei i en els darrers dies s’ha estat parlant i preparant esborranys
del conveni entre els ajuntaments dels dos municipis.

Continua dient el Sr. alcalde que la urgència de portar al Ple aquest punt ve
donada perquè aviat entrarem en període de vacances i perquè la signatura
d’aquest conveni farà que la dimensió de la construcció sigui més gran de la
prevista inicialment per l’ajuntament de Riells i Viabrea (es passarà de 40 a
65 places). Amb aquest conveni s’obre la possibilitat de que els nens de La
Batllòria puguin anar a una llar d’infants en un municipi colindant, en un
edifici de nova construcció i amb tots els requisits que exigeix l’actual
legislació. Per la seva part, l’ajuntament de Sant Celoni contribuirà
econòmicament per cada plaça d’alumne matriculat al centre que procedeixi
de Sant Celoni i La Batllòria.
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El Sr. Pujol explica que la llar d’infants s’ubicarà en uns terrenys al darrera
de la piscina de Riells i Viabrea. L’edifici serà un sistema novedós que vol
experimentar la Generalitat de Catalunya consistent en mòduls prefabricats
units, que aparentment no sembla que siguin mòduls. Les obres estan
adjudicades a l’empresa Dragados y Construcciones SA.

Després d’aquesta intervenció i per unanimitat de tots els assistents,
s’acorda aprovar la urgència de la proposta i incloure-la a l’ordre del dia.

A continuació es procedeix a debatre el contingut de la proposta, prèvia
lectura per part del Sr. secretari dels pactes que consten al conveni signat
entre ambdós ajuntaments.

Intervé el Sr. Pascual i diu que si l’ajuntament de Sant Celoni col·labora
econòmicament perquè els nens de La Batllòria puguin assistir a una llar
d’infants al municipi de Riells i Viabrea, es crearà un greuge comparatiu amb
els nens de Sant Celoni perquè aquí no existeix cap guarderia municipal. En
canvi els habitants de La Batllòria, pagant el nostre ajuntament, podran
disposar de la guarderia municipal d’un altre poble, quan aquí no es vol crear
aquest servei. No ho acaba d’entendre.

El Sr. alcalde diu que hi ha una diferència important. Tots sabem on està
situat el nucli de La Batllòria respecte de Sant Celoni i que fins al curs passat
hi havia un servei de guarderia que funcionava d’una manera irregular i a la
que també assistia quitxalla de Riells i Viabrea. L’ajuntament d’aquest
municipi està content perquè durant un temps ha estat “servit” en aquest
aspecte, però des de fa uns anys entenia que s’havia de buscar una solució
definitiva a un servei de llar d’infants que La Batllòria, per la seva població de
480 habitants i una ràtio de 7 ò 8 infants en edat de 0 a 3 anys difícilment
podia tenir, (és el mateix que passa a municipis com ara Gualba o Campins).
A través del conveni signat entre els ajuntaments de Sant Celoni i Riells i
Viabrea s’ha buscat una solució a aquest tema per una part del territori del
municipi. En quant a Sant Celoni, és intenció de l’ajuntament, com es deia al
programa electoral i com així ho ha reafirmat l’equip de govern, demanar a la
Generalitat de Catalunya la possibilitat de construir una llar d’infants
municipal. L’ajuntament de Riells i Viabrea ja té concedida la seva sol·licitud i
es tracta d’aprofitar l’oportunitat que es brinda. Si es té una visió tancada del
municipi es pot pensar que tots els serveis s’han d’ubicar dins el propi terme
municipal, però a Sant Celoni sempre que es presta un servei municipal s’ha
intentat no tenir en compte d’on prové la gent que en gaudeix (és el que
passa amb els usuaris de l’Escola d’adults, amb les persones inscrites al Pla
de transició al treball o amb nens d’altres pobles que van a la nostra escola
pública). La visió de Sant Celoni ha de ser oberta i, en el cas que ens ocupa,
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es tracta també de participar en una dinàmica de serveis públics
mancomunats. L’equip de govern considera que és una bona oportunitat que
s’ha d’aprofitar.

Aquest any, prossegueix el Sr. alcalde, l’ajuntament de Sant Celoni
demanarà al govern de la Generalitat de Catalunya una subvenció per poder
disposar d’una escola bressol municipal (s’ha obert el període de sol·licitud
per demanar-ho), i ja s’està mirant el lloc idoni on es podria construir. Val a
dir, però, que malgrat ser un servei responsabilitat de l’administració
autonòmica, la Generalitat té unes dotacions pressupostàries molt reduïdes
per aquest concepte, essent molt petita l’aportació que fa per alumne i any
en relació amb el cost que representa. Tot i això, l’ajuntament pensa tirar-ho
endavant, tal i com deia el programa electoral del grup municipal socialista.

El Sr. Pascual diu que inicialment el govern de la Generalitat havia promès
aquestes places en educació de 0 a 3 anys, però, tal i com ve actuant, al
final seran els municipis els qui acabaran pagant el cost de les llars d’infants.

El Sr. alcalde indica que en el programa electoral del PSC es parlava de
“facilitar l’oferta pública en educació per a nens i nenes de 0 a 3 anys”, però
això no vol dir que tot el cost hagi d’anar a càrrec de l’ajuntament perquè és
un servei que no pertoca donar als municipis. Es sol·licitarà a la Generalitat
el màxim que es pugui demanar per fer possible el projecte d’una guarderia
municipal ja que l’equip de govern entén que les llars d’infants són una
necessitat important, entre altres raons, perquè faciliten l’entrada de la dóna
al món laboral. De tota manera, s’ha de dir que quan hi hagut alguna situació
especial peremptòria, a vegades s’ha subvencionat o becat algun nen o
nena perquè pogués assistir a una guarderia privada.

Intervé la Sra. Lechuga i diu que li sembla molt bé la proposta i no s’oposarà
mai a res que pugui ser positiu per a La Batllòria. Però, si tal com s’ha dit ja
fa tres anys que es venia parlant de fer una guarderia municipal a Riells i
Viabrea, pregunta per què no es va dir res de tot això als pares de La
Batllòria que van venir aquí desesperats perquè es quedaven sense
guarderia per als seus fills. Com a mínim se’ls podia haver donat l’alè de dir
que existia aquesta possibilitat.

El Sr. alcalde respon que el que no farà mai és dir o apuntar esperances
d’una cosa que encara no està pactada ni signada i que no està a les seves
mans. Podia haver passat que la Generalitat no hagués acabat de tancar el
tema amb l’ajuntament de Riells i Viabrea. S’ha de ser prou prudent i no
aixecar expectatives que potser no s’acabaran de complir.
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La Sra. Lechuga pregunta per què no es feia el pacte al revés, si a La
Batllòria ja es disposava de l’edifici de la guarderia.

El Sr. alcalde explica aquest edifici no reuneix en absolut les condicions que
exigeix la legislació per poder-hi ubicar una llar d’infants, ni té la capacitat
d’alumnes (cap a 60) que tindrà l’edifici que es construirà a Riells i Viabrea.

El Sr. Pujol mostra una carta del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat, signada per la delegada territorial M. Aurora Danés i Valeri, que
diu textualment que “no té constància de l’existència de cap centre
d’educació infantil ubicat al carrer Miquel Mateu, número 4 al nucli agregat
de La Batllòria”, encara que hi hagi informacions contràries a això. En aquest
escrit també es diu que “l’obertura i el funcionament dels centres docents
privats que imparteixen ensenyament tant de règim general com de règim
especial se sotmetran al principi d’autorització administrativa. Atès que
aquest establiment desenvolupa activitats que no disposen d’autorització
administrativa del Departament d’Ensenyament, us comuniquem que no es
pot utilitzar la denominació de llar d’infants ja que no pot ser considerat un
centre docent.”

El Sr. alcalde indica que aquest escrit del Departament d’Ensenyament
reafirma que la guarderia de La Batllòria no estava autoritzada. No es pot
ubicar una llar d’infants en qualsevol local, encara que ens sembli que està
bé, sinó que ha de complir les estrictes condicions que exigeix el
Departament d’Ensenyament i passar les inspeccions oportunes. Considera
que la solució que s’ha aconseguit mitjançant el pacte amb l’ajuntament de
Riells i Viabrea és una bona sortida. Ens hem d’anar acostumant als serveis
mancomunats entre ajuntaments que redunden en un benefici econòmic i
possibiliten el tenir les coses endreçades.

El Sr. Pujol diu que el Sr. alcalde ha parlat de que feia 3 ò 4 anys que la
regidoria de La Batllòria i l’ajuntament de Riells i Viabrea venien parlant
d’aquest tema, i voldria aclarir que es tracta del contacte habitual entre
responsables polítics de dos pobles molt propers. La voluntat política de
l’equip de govern, manifestada en el programa electoral, era crear una llar
d’infants municipal, i porten més de tres anys intentant-ho. A la vista de que
fins ara no s’ha aconseguit, es va optar per pactar amb l’ajuntament de Riells
i Viabrea, que va estar disposat a acceptar aquesta col·laboració que ajudarà
al manteniment de l’edifici. Fins avui a 2/4 de 8 del vespre no s’ha signat el
conveni entre els dos alcaldes, amb la presència de secretaris dels
respectius ajuntaments. Per prudència no s’ha volgut presentar abans com
una cosa feta.
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La Sra. Lechuga diu que voldria “donar les gràcies” al Sr. Pascual per la
seva frase quan ha dit que els nens de La Batllòria aniran a la llar d’infants
de Riells i Viabrea pagant el nostre ajuntament. Li recorda al Sr. Pascual que
tenim el mateix ajuntament.

El Sr. Pascual diu que ell s’ha volgut referir a que és un greuge comparatiu
que els nens de La Batllòria puguin anar a una guarderia municipal i aquí a
Sant Celoni nucli no n’hi hagi cap.

El Sr. alcalde indica que encara que La Batllòria tingui més propera la llar
d’infants de Riells i Viabrea, el conveni també contempla la possibilitat de
que els nens de Sant Celoni hi puguin assistir. El conveni signat és un primer
pas totalment positiu i, com ja s’ha comentat, el que es farà ara des de
l’ajuntament és sol·licitar formalment a la Generalitat la construcció d’un nou
equipament escolar de 0 a 3 anys per a Sant Celoni.

El Sr. Pujol assenyala que el conveni signat donarà una sortida positiva a les
reclamacions que van fer en un anterior Ple els pares dels nens que es
quedaven sense llar d’infants a La Batllòria.

El Sr. Pascual diu que s’abstindrà en la votació fins que no pugui mirar-se el
conveni amb més calma. Suposa que és interessant, però una lectura ràpida
dels pactes com la que s’ha fet no li permet votar a favor.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que l’ajuntament de Riells i Viabrea té intenció de construir i posar en
marxa un servei de llar d’infants municipal, amb capacitat entre 40 i 65
alumnes, que imparteixi el primer cicle d’educació infantil, tot de conformitat
amb la normativa d’aplicació, als efectes de disposar de les instal·lacions
degudament condicionades així com de la plantilla de personal adequada a la
capacitat d'alumnes del centre, sempre amb possessió de les titulacions
preceptives.

Atès que recentment ha deixat de prestar servei el centre privat  “La Mainada”
que operava a La Batllòria, per la qual cosa l’ajuntament de Sant Celoni té
interès en facilitar, en la mesura del possible, l’escolarització de la mainada
batllorienca compresa entre els 0 i 3 anys.

Atès que per ambdues parts han estat sostingudes converses als efectes de la
possibilitat d’assistència de la referida mainada al centre que properament
posarà en servei l’ajuntament de Riells i Viabrea, que han donat com a resultat
una estreta col·laboració entre les dues parts.
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Atès que el model de finançament dels costos ordinaris de funcionament del
servei de llar d’infants municipal que es preveu dissenyar per part de
l’ajuntament de Riells i Viabrea ha de comprendre tres fonts, per una part
l’aportació del municipi, per una altra les aportacions d’altres administracions
públiques com la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona i per
últim l’aportació dels propis pares dels alumnes a través de la imposició del
corresponent preu públic o taxa segons s’escaigui.

Atès que als efectes de què l’ajuntament de Riells i Viabrea no es trobi amb la
necessitat de finançar la part que correspongui als alumnes matriculats al
centre i que siguin provinents de La Batllòria, es preveu, per aquest conveni, la
col·laboració de l’ajuntament de Sant Celoni en el finançament de la part de
despeses d’aquests alumnes.

A la vista dels antecedents consignats, a proposta de l’Alcaldia, per 14 vots a
favor de les senyores Gener i Lechuga i dels senyors Castaño, Arenas Serra,
Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Arenas Vilà, Figueras, Giol, Segarra i
Gómez, i amb l’abstenció del Sr. Pascual, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració subscrit entre l’ajuntament de
Sant Celoni i l’ajuntament de Riells i Viabrea per a la prestació conjunta del
servei de llar d’infants municipal.

Segon.- Notificar aquest acord a l’ajuntament de Riells i Viabrea per al seu
coneixement i als efectes escaients.

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

19.- ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LA RENÚNCIA FORMULADA PEL SR.
JOSEP M. PASCUAL ARENAS, CAP DE LLISTA DEL GRUP MUNICIPAL
D’IC-V-EPM, A LA SEVA CONDICIÓ DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT
DE SANT CELONI.

El Sr. Pascual explica que és un fet habitual en el grup municipal d’IC-V fer un
balanç a mitja legislatura i valorar si cal passar el relleu de regidor municipal al
següent de la llista electoral. En aquest cas s’ha cregut que és bo que entri un altre
company i que aprengui una mica l’entrellat del funcionament de l’administració
local. Per altra banda, pensa que la seva tasca fora de l’ajuntament serà molt
semblant a la que ha pogut fer des de dintre, perquè a fi de comptes estan a
l’oposició davant d’una majoria absoluta. Per tant, la feina que poden fer els grups
de l’oposició es limita molt a presentar propostes o a fer denúncies, i això tant es
pot fer essent regidor o com ciutadà. El temps, però, passa molt ràpid i aviat es
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podran tornar a veure les cares en les properes eleccions municipals. Quan ell va
entrar de regidor a l’ajuntament hi havia més ideologia i més projectes de poble i,
per contra, ara bàsicament es fa una feina més de gestió del dia a dia. Ell ha
intentat sempre fer una crítica de caràcter polític de la gestió de l’equip de govern,
procurant no personalitzar massa, encara que algunes vegades és imprescindible.
Espera, però, que ningú s’hagi ofès amb la seva feina d’oposició. El company de
grup que el substituirà és el Sr. Felip Comas, a qui la majoria ja coneix, i que avui
no és aquí present perquè casualment està de vacances. Espera el Sr. Pascual
que sigui acceptada la seva renúncia.

El Sr. Arenas Serra intervé per agrair, en nom del grup municipal socialista, la
contribució a la política local que ha fet el Sr. Pascual, que, pel que sembla,
continuarà fent des de fora de l’ajuntament. El felicita especialment per la seva
manca de personalisme a l’hora d’exercir d’oposició política, cosa que s’ha de
valorar molt positivament. La seva ha sigut una crítica política de discrepància amb
alguns aspectes de la gestió de l’equip de govern, però sempre amb un caire més
polític que no personal.

El Sr. Figueras diu que la voluntat del grup municipal de CiU seria votar que no a
la renúncia del Sr. Pascual perquè així pogués continuar com a regidor, però donat
que tampoc aconseguirien la majoria, votaran que sí. Li agraeixen la seva
participació en la política municipal, amb el seu tarannà raonable, coherent i
incisiu.

Intervé el Sr. alcalde i diu que voldria també agrair la col·laboració del Sr. Pascual
en aquests darrers dos anys. La crítica al qui governa sempre dol, però la seva ha
estat una crítica del tot entenedora i de caire constructiu basada en punts de vista
de vegades diferents. El grup municipal d’IC-V ha coincidit amb l’equip de govern
en algunes coses i en d’altres no, però per això existeixen forces polítiques
diferents. Com ja s’ha comentat, el Sr. Pascual ha mantingut en tot moment el
respecte a les persones i les discrepàncies s’han mantingut sempre a nivell polític i
no pas en temes personals. El grup municipal socialista ha estat obert sempre ha
parlar amb tots els grups municipals, especialment amb els més progressistes
d’esquerra, i el Sr. Pascual sap que es va plantejar a IC-V la possibilitat d’arribar a
acords de govern. Va semblar, però, que no era l’hora de parlar-ne. També s’ha
intentat un apropament a ERC, perquè tot i tenir una majoria absoluta, l’equip de
govern entén que sempre és millor un govern ampli de gent que es mulli a l’hora
de prendre decisions. Potser més endavant podrà haver-hi una entesa i serà
possible sumar esforços per fer factible un govern conjunt de les forces
d’esquerra. Algunes institucions, com ara la Diputació de Barcelona, demostren
que és possible un govern de consens de base àmplia. El Sr. alcalde dóna
finalment les gràcies al Sr. Pascual per la seva tasca d’aquests dos anys i li diu
que ja s’aniran veient.

Després d’aquestes intervencions i,
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Vist l’escrit presentat al registre general de l’ajuntament de Sant Celoni en data
18 de juliol de 2001 pel Sr. Josep M. Pascual Arenas, regidor d’aquesta
corporació i cap de llista del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya – Verds –
Entesa pel Progrés Municipal (IC-V-EPM).

Atès allò que estableixen l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general, l'article 9.4 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i la Instrucció de 19 de juliol
de 1991 de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs
representatius locals.

Atès que d'acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general, correspon atribuir la condició de regidor d’aquesta
corporació al Sr. Felip Comas Dorca, qui ocupava el segon lloc a la llista
electoral de la candidatura concorrent per la coalició d’Iniciativa per Catalunya
– Verds – Entesa pel Progrés Municipal (IC-V-EPM) a les eleccions locals
celebrades el 13 de juny de 1999.

És per tot això que, a proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi
Ambient, Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:

Primer.- Acceptar i prendre raó de la renúncia a la seva condició de regidor de
l’ajuntament de Sant Celoni formulada pel Sr. Josep M. Pascual Arenas en
escrit de data 18 de juliol de 2001.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, amb la petició
que procedeixi, d'acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985 del règim
Electoral General i la Instrucció de 19 de juliol de 1991 de la Junta Electoral
Central, a atribuir la condició de regidor d'aquesta corporació al Sr. Felip
Comas Dorca.

Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde per a la signatura de qualsevol documentació
necessària per a l’execució del presents acords.

20.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DE LA
CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.

L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la següent  correspondència
rebuda darrerament a l'ajuntament de Sant Celoni, i la corporació se’n dóna
per assabentada:
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 Dues cartes del president de la Diputació de Barcelona, Sr. Manuel
Royes, comunicant la concessió dels següents ajuts, en el marc del
Protocol General de col·laboració i cooperació amb les entitats locals
“Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat”:

Sala juvenil “El Safareig”............................ 1.800.000 pessetes
Actuacions diverses a equipaments
esportius municipals................................... 5.000.000 pessetes

 Una nota del nou delegat territorial del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, Sr. Alfons Vilarrasa i
Cagigós, informant del seu nomenament i posant-se a disposició
d’aquesta Alcaldia.

 Un escrit de la Sra. Mercè Civit, responsable de la Secretaria de la Dona
de Comissions Obreres de Catalunya, convocant a aquesta Alcaldia per
al dia 14 de juny a la constitució de l’agrupació per desenvolupar un
projecte emmarcat en la Iniciativa Comunitària Equal, dirigit a intervenir
en les situacions de desigualtat de les dones en el mercat de treball.

 Una carta de la Sra. Marta Lacambra, directora de l’Agència Catalana de
l’Aigua, informant que per als anys 2002 i 2003 està prevista una inversió
del 50% del cost total de la infrastructura que ha de permetre
l’abastament d’aigua des de la xarxa regional d’Aigües Ter-Llobregat als
municipis de Cànoves i Samalús, Cardedeu, Llinars del Vallès, Sant
Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere
de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba
Sasserra.

 Una nota del secretari general de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques agraint la tramesa de la “Moció de suport a la Plataforma per
a la Defensa de l’Ebre i per a l’adhesió al seu manifest”, aprovada pel Ple
municipal el passat 22 de març d’enguany.

 Una carta del president del Consell Esportiu del Vallès Oriental agraint i
felicitant a l’ajuntament de Sant Celoni per l’acte de cloenda de les
activitats comarcals dels jocs escolars corresponents a aquest curs, que
es va celebrar a Sant Celoni el passat 16 de juny d’enguany.

 Una carta del president delegat de l’àrea d’Esports de la Diputació de
Barcelona agraint la participació de la gent gran de Sant Celoni, que va
desenvolupar una sessió d’activitat física en el marc del 3r Saló de la
Gent Gran de Catalunya - FiraGran 2001, que es va celebrar els dies 13
a 17 de juny al Moll de la Barceloneta (Port de Barcelona).
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 Un escrit de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí agraint la
col·laboració rebuda des de l’ajuntament de Sant Celoni, per fer possible
que diversos nens que viuen en campaments de refugiats puguin passar
les vacances d’estiu al nostre municipi acollits per famílies de casa
nostra. Així mateix, es convida a l’Alcaldia a assistir a la Festa Solidària
que tindrà lloc el dia 22 de juliol a Granollers amb la participació de nens
sahrauís, famílies acollidores i tots els ciutadans que ho desitgin.

 Una nota del Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús informant del seu
nomenament com alcalde de l’ajuntament d’Arenys de Mar, fruit del pacte
de govern subscrit ara fa dos anys.

 Les notificacions de dues resolucions del Director General de Comerç i
President del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial de
Catalunya, per les quals s’atorguen a l’ajuntament de Sant Celoni les
següents subvencions:

• Una aportació de 4.626.886 pessetes per les obres d’arranjament del
carrer Sant Pere.

• Una aportació de 4.914.821 pessetes per les obres d’arranjament de
la Carretera Vella.

21.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA
I PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ EN EL MES DE JUNY DE 2001.

L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions dictades
durant el mes de juny de 2001, i la corporació se’n dóna per assabentada:

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DE JUNY DE 2001

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
01 Modificació llicència d’obres de construcció d’un tram de clavegueram
01 Alta padró d’habitants
01 Alta padró d’habitants
01 Incoació expedient proposant a l’interessat un acord d’indemnització
01 Alta padró d’habitants
01 Contractació per l’organització del Casal d’en Loni
01 Imposant sanció de trànsit a Antonio Molins Bordoy
01 Estimant el recurs presentat pel Sr. Martí Pascual Clopés
01 Aprovant projecte del Pla d’idoneïtat i viabilitat Fundació Alfons Moncanut
01 Prorrogant autorització de la reserva d’aparcament del carrer Torras i Bages
01 Prorrogant autorització d’ocupació de vorera a Mrunner SL
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01 Imposant sanció de trànsit a Vicenç Rodellas Bergés
01 Aprovant despeses de nòmines, dietes i interessos
01 Concedint pròrroga de reserva d’aparcament a Residencial Sant Martí
01 Concedint autorització per col·locació de taules “El Cafetó”
01 Concedint autorització per col·locació de taules “La Volta”
01 Atorgant una bestreta a la Unió de Botiguers i Comerciants
04 Reprogramar la centraleta de l’OAC
04 Concessió llicència d’obres a Agustí Pla Borrell
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Incoant expedient sancionador al bar cafeteria AMMO SCP
04 Alta padró d’habitants
04 Incoant expedient sancionador al bar Ateneu
04 Incoant expedient sancionador al bar Giol
04 Baixa padró d’habitants
04 Baixa padró d’habitants
04 Aprovant certificació d’obres d’urbanització carrer Rec de La Batllòria
04 Aprovant despesa del Pacte Territorial del Baix Montseny
04 Aportant al Fons Català de Cooperació liquidació quota soci
04 Concedint subvenció a l’Associació Catalana d’Amics Poble Saharaui
04 Concedint subvenció a l’Associació de Veïns del Baix Montseny
04 Atorgant subvenció a la Junta de Compensació Urbanització Can Coll
04 Atorgant subvenció a escoles per despeses de materials
05 Concessió llicència municipal a Talleres del Tordera SL
05 Concessió llicència d’obres a Josep Valls Davi
05 Alta padró d’habitants
05 Baixa padró d’habitants
05 Aprovant despesa per l’elaboració del dictamen pericial 526/97
05 Aprovant certificació d’obres d’enjardinament d’un solar
05 Aprovant pagament a l’ajuntament de Gualba per la taxa d’escombraries
05 Adjudicant l’organització de l’Esport Jove 2001 a GARBI
05 Retornant garantia dipositada per Jordi Blas Solanas
05 Nomenant Secretari de la Junta Local de Seguretat a Sergi Boronat
05 Requerint sol·licitud d’autorització municipal de la parada 22
05 Atorgant subvenció a l’AMPA de l’escola Pallerola
05 Atorgant bestreta a compte de subvenció
05 Atorgant bestreta a compte de subvenció
05 Atorgant bestreta a compte de subvenció
06 Acceptant renúncia de Pilar Rueda García
06 Concessió llicència d’entrada de vehicles al carrer Major 256
06 Prendre coneixement de l’informe emes per l’interventor
06 Concessió llicència d’obres a Deltacolor SA
06 Concessió llicència d’obres a Josep Maria Saula Bassi
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Baixa padró d’habitants
06 Encomanar facultat d’acarament de còpies de documents
06 Aprovant factura lliurada per Miquel Llach Mas
06 Aprovant despesa pels treballs d’impressió per l’Estiu d’en Loni
07 Alta padró d’habitants
07 Aprovant despesa per un dispensador d’aigua potable
07 Aprovant despesa pel subministrament de tres escales d’alumini
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07 Aprovant pressupost de la programació d’estiu temporada 2001
07 Imposant sanció de trànsit al Sr. David Caballero Rios
07 Imposant sanció de trànsit al Sr. Juan Matas Lloret
07 Imposant sanció de trànsit a Talleres Ballester SCP
07 Aprovant despesa pel manteniment de l’aigua de la piscina Munic
07 Aprovant concessió d’una subvenció a l’Associació Forestec
08 Concessió llicència municipal per venda de productes pirotècnics
08 Concessió llicència d’entrada de vehicles a la Carretera Vella 13
08 Concessió llicència d’obres a Isabel González Gómez
08 Concessió llicència d’obres per canviar el paviment d’un carrer
08 Arxivar l’expedient 3/63 per la instal·lació d’un taller
08 Alta padró d’habitants
08 Alta padró d’habitants
08 Alta padró d’habitants
08 Aprovant despesa per renovació d’assegurança núm. 50836090
08 Aprovant factura presentada per Construccions J.A. Barbany SL
08 Aprovant factura presentada per Construccions J.A. Barbany SL
08 Aprovant contractacions per homenatge a la Vellesa de La Batllòria
08 Aprovant certificació d’obres d’urbanització lliurada per Jaevam SL
08 Adjudicant contractació per prestació del servei de menjador
08 Concessió de drets funeraris a Juan Miguel Sánchez Olmos
08 Aprovant despesa pel subministrament de l’edició Pintura Catal.
08 Generar crèdits a la partida de l’Estat de Despeses
08 Aprovant factura lliurada per Quibac SA
09 Concedint autorització per col·locació de taules al Bar Corbaire
09 Concedint autorització per col·locació de taules al Bar Eladio
10 Contractar a Montserrat Pérez per suport administratiu a Recursos Humans
11 Decretar l’arxiu de l’expedient 844/98 de Construccions Allué SA
11 Concessió llicència d’obres per obertura de rasa sobre vorera
11 Concessió llicència ambiental per a la instal·lació d’aparcament
11 Concessió llicència d’obres a Gabriel Sánchez Camacho
11 Concessió llicència d’obres a Juan González Uroz
11 Concessió llicència d’obres a Manuela Ruiz Gil
11 Concessió llicència d’obres a Rubén González Mallat
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Imposant sanció al Sr. David Guardia Solanas
11 Alta per omissió al padró d’habitants
11 Fent-se càrrec d’una despesa la corporació imposada pel SC Trànsit
11 Aprovant despesa per la compra d’un ordinador
12 Concessió llicència municipal per venda de productes pirotècnics
12 Concessió llicència municipal per obertura d’una indústria
12 Aprovant liquidació dels drets fiscals d’unes obres
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Aprovant liquidació dels drets fiscals d’unes obres
12 Aprovant liquidació dels drets fiscals d’unes obres
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12 Nomenar funcionari d’agent de la Policia Local a Àngel Garcia
12 Nomenar funcionari d’agent de la Policia Local a Rafael Coto
12 Aprovant despesa per la compra de dos servidors informàtics
12 Aprovant despesa pel subministrament de tasses de poliestirè
12 Aprovant despesa per la instal·lació d’una xarxa local al Safareig
13 Concessió llicència d’entrada de vehicles
13 Concessió llicència d’entrada de vehicles
13 Concessió llicència d’obres a la Comunitat de Veïns del carrer Jaume I 10
13 Concessió llicència d’obres a Jaume Calls Missé
13 Concessió llicència d’obres a Miquel Àngel Ruiz Villalba
13 Estimant reclamació efectuada pel Sr. Enrique Hernández
13 Baixa padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
14 Concessió llicència d’entrada de vehicles per Jorge de Mingo
14 Aprovant despesa per la renovació d’una assegurança
14 Baixa padró d’habitants
14 Alta per omissió al padró d’habitants
14 Alta per omissió al padró d’habitants
14 Acceptant renúncia formulada per Julián Bruno Montón
14 Desestimant sol·licitud formulada per Julián Bruno Montón
14 Aprovant despesa pel subministrament d’elements de senyalització
14 Concedint autorització per col·locació de taules al Frankfurt Tere
15 Concessió llicència d’ocupació de l’habitatge al carrer Vall de Llor 19
15 Aprovar el pagament d’endarreriments de l’any 2000 i 2001
15 Concessió llicència d’entrada de vehicles al carrer Girona 65
15 Concessió llicència d’entrada de vehicles al carrer Santa Anna 5
15 Concessió llicència d’entrada de vehicles al carrer Les Amèriques 48
15 Concessió llicència d’obres a Carme Magem Oms
15 Alta padró d’habitants
15 Concedint l’ajornament demanat per M. Dolors Berenguer
15 Concedint l’ajornament demanat per Eduard Casadevall
15 Aprovant despesa d’assegurança d’accidents curs natació i futbol Sala
15 Aprovant despesa d’assegurança de l’edifici de la Rectoria Vella
15 Atorgant bestreta a compte de la subvenció que atorga la Corporació
15 Baixa padró d’habitants
15 Contractar a G Hernández per fer la substitució d’estiu de la biblioteca
15 Contractar a J. Maria Sánchez per fer de vigilant d’incendis
15 Aprovant certificació de despeses de març 2001 de l’estació depuradora
15 Aprovant liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
15 Atorgant bestreta a la Coral Briançó de la subvenció de la Corporació
15 Aprovant despesa per la contractació de treballs de controls atmosfera
18 Prendre coneixement de l’informe emès per l’Interventor
18 Denegar la sol·licitud d’Ana Marqués Lozano
18 Concessió llicència d’obres a Gas Natural
18 Concessió llicència municipal per la instal·lació de carburants
18 Concessió llicència d’obres a Àngel Isanta Vilella
18 Concessió llicència d’obres a Comunitat de Veïns del carrer Abat Oliva 6
18 Concessió llicència d’obres a Maria Dolors Oranich Paytuví
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Contractació del personal controlador de taula del torneig de futbol sala
18 Contractar a Montserrat Mesa per suport administratiu a la Policia Local
18 Demanant còpies a Serveis Tècnics del informes a Josep Pascual
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18 Incoant expedient sancionador al bar musical Llum de Lluna
18 Incoant expedient sancionador al bar musical Llum de Lluna
18 Incoant expedient sancionador al bar musical Llum de Lluna
18 Incoant expedient sancionador al bar musical Llum de Lluna
18 Incoant expedient sancionador al bar musical Llum de Lluna
18 Imposant sanció de trànsit a Javier Serrat Belmonte
18 Imposant sanció de trànsit a Josefa Torres Pastrana
18 Confirmant la sanció imposada a Rubén González Mallat
18 Imposant sanció de trànsit a Vicenç Ibáñez Cardona
19 Concessió llicència d’ocupació dels habitatges dels carrers Bruc i Creu Roja
19 Adscriure temporalment un despatx al Safareig
19 Autoritzar el canvi de titularitat del bar del carrer Girona 24
19 Concessió llicència d’obres a Joaquim Oliveras Pagès
19 Concessió llicència d’obres a Joaquim Oliveras Pagès
19 Concessió llicència d’obres a Joan Perarnau Cullell
19 Concessió llicència d’obres a Martí Ginesta Arderiu
19 Aprovar la llista provisional d’aspirants per la plaça d’agent de la Policia Local
19 Alta padró d’habitants
19 Alta padró d’habitants
19 Baixa padró d’habitants
19 Alta per omissió al padró d’habitants
19 Aprovant la relació de liquidacions de la taxa de tancaments de carrers
20 Atorgant permís d’abocament a BP OIL España, SA
20 Denegar a JMD Áridos y Hormigones SL la llicència ambiental
20 Concessió llicència municipal Comercial de Festes i Revetlles SL
20 Concessió llicència d’obres a Gas Natural
20 Concessió llicència ambiental per a la instal·lació d’un taller
20 Concessió llicència d’obres a Antoni Framis Oranich
20 Concessió llicència d’obres a Francesc Oliveras Fradera
20 Concessió llicència d’obres a Gerardo Ruiz Argüeso
21 Autoritzant la perllongació de l’horari de tancament  del bar Turó
21 Prendre coneixement de l’informe emès per l’interventor
21 Autoritzant la perllongació de l’horari de tancament de la terrassa Ateneu
21 Autoritzant la perllongació de l’horari de tancament de la terrassa Berlín
21 Autoritzant la perllongació de l’horari de tancament terrassa Llum de Lluna
21 Alta padró d’habitants
21 Autoritzant la perllongació de l’horari de tancament de la discoteca Belfast
21 Autoritzant la perllongació de l’horari de tancament del bar Berlín
21 Autoritzant la perllongació de l’horari de tancament de la discoteca BPM
21 Autoritzant la perllongació de l’horari de tancament del bar Cafè de Nit
21 Contractar a Vicente Arroyo per realitzar una substitució
21 Alta per omissió al padró d’habitants
21 Aprovant despesa per la contractació de treballs de direcció  i coordinació.
21 Autoritzant la perllongació de l’horari de tancament del bar Llum de lluna
21 Aprovant despesa pel subministrament de mobiliari per a la piscina municipal
21 Autoritzant la perllongació de l’horari de tancament del bar Pride
22 Concessió llicència d’ocupació de l’habitatge del carrer Esteve Cardelús 2
22 Aprovant assignació d’alguns treballadors als llocs de treball
22 Alta padró d’habitants
22 Baixa padró d’habitants
22 Autoritzant al Casal Quico Sabaté l’ús d’un espai públic
22 Imposant sanció de trànsit a Maria Barnola Pascual
22 Imposant sanció de trànsit a Marta Paretas Castellar
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24 Contractar a Manuel Prado per realitzar les tasques de consergeria Ateneu
25 Concessió llicència d’ocupació de l’habitatge del carrer Sant Joan 12
25 Prendre coneixement de l’informe emès per l’interventor
25 Concessió llicència d’obres a Comunitat de Propietaris del carrer Major 81
25 Concessió llicència d’obres a Martí Cucurella Cruixent
25 Concessió llicència d’obres a Maravillas Olmo Martín
25 Concessió llicència d’obres a Manuel Sánchez González
25 Desestimant recurs de reposició interposat per Alfonso Cañete
25 Alta padró d’habitants
25 Aprovant certificació d’obres de restauració del Pont Trencat per Alfa Polaris
25 Aprovant factura presentada per Alfa Polaris
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Baixa padró d’habitants
25 Aprovant el contracte per la instal·lació de 5 màquines de begudes calentes
25 Aprovant aportació al Consorci de Turisme  del Vallès oriental de l’any 2001
25 Aprovant despesa pel subministrament de material per l’emissora municipal
25 Aprovant relació de despeses i autoritzar el seu pagament
25 Sol·licitant una subvenció a la Direcció General de Patrimoni Natural
25 Aprovant despesa pels treballs d’impressió de 300 llibres
25 Estimant recurs de Reposició presentat per Ignasi Sánchez de la Torre
25 Confirmar sanció imposada a Joaquim Fariñas Ruiz
25 Confirmar sanció imposada a José Maria Sánchez Carrillo
25 Declarar aprovada la nomenclatura dels carrers de La Batllòria
25 Aprovar despesa pel subministrament d’una porta a l’escola Pallerola
26 Acordant una nova pròrroga per la presentació d’un control reglamentari
26 Concedir llicència d’activitats classificades per a la instal·lació magatzem
26 Revocar el 1er acord de la resolució de l’alcaldia de 12 de gener de 2001
26 Aixecar l’ordre de suspensió d’una resolució 2 de maig de 2001
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Baixa padró d’habitants
26 Concedir al personal funcionari i laboral gratificacions del mes de maig 2001
26 Concedir al personal funcionari i laboral com. de productivitat mes juny 2001
26 Atorgar una subvenció al club Esportiu Sant Celoni
26 Aprovant despesa pel subministrament d’una xarxa a la pista de Les Borrelles
27 Concedir llicència d’activitat per a la instal·lació d’una oficina de la Caixa
27 Facilitar a Josep Tarragó Pou les fotocòpies dels informes oportuns
27 Aixecar l’ordre de suspensió de la resolució de la Caixa de Pensions
27 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
27 Alta padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
27 Baixa padró d’habitants
27 Baixa padró d’habitants
27 Aprovant despesa pel subministrament del material per publicitat Festa Major
27 Aprovant despesa per la inserció dels telèfons de l’ajuntament de Sant Celoni
27 Aprovant despesa pel subministrament i instal·lació d’una tanca metàl·lica
27 Concedint subvenció a l’Associació de Veïns Les Borrelles
27 Concedint autorització per a la col·locació de taules al Bar Rafa
28 Atorgar permís d’abocament a Tallers Pernias SCP
28 Alta padró d’habitants
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28 Aprovant expedient de contractació per l’execució del sector P-2 Les Torres
28 Aprovant factura de Construccions Deumal SA
28 Aprovant despesa per contractació del treballs de coordinació per obres
29 Concessió llicència d’obres per obertura de rasa al carrer Lluís Companys
29 Concessió llicència municipal per obertura d’un taller al carrer Les Vernedes 2
29 Concessió llicència municipal per obertura d’una activitat de fabricació pinsos
29 Concessió llicència d’obres a Joaquima Pagès Coll
29 Concessió llicència d’obres a Micaela Bach Massuet
29 Concessió llicència d’obres a Xavier Vulart Brunell
29 Concessió llicència d’obres a Xavier Vulart Brunell
29 Aprovant factura pel control de l’explotació de la depuradora
29 Aprovant factures de la Festa Homenatge a la Vellesa  realitzat a La Batllòria
29 Generar de crèdits a la partida de l’estat de despeses
29 Aprovant despeses de nòmines, dietes, interessos, amortitzacions
29 Aprovant concessió d’una subvenció a Victoria Domínguez Martín
30 Canvis de domicili presentats durant el mes de maig de 2001

LLISTA DE RESOLUCIONS DE GOVERNACIÓ MES JUNY

Dia Resolució
07 Imposar sanció a l’empresa Via del Corso
18 Arxivar expedient sancionador Sra. Carme Jinjaume Olite
18 Imposar sanció al Sr. Manuel Garcia Troyano
18 Arxivar expedient sancionador a l’empresa Said Baix Montseny
20 Imposar sanció al Sr. Bamburaba Jikineh
20 Arxivar expedient sancionador Sr. Carles Cunyat Borrell
20 Imposar sanció al Sr. César Gómez Cortada
20 Arxivar expedient sancionador a l’empresa Fundació Baix Montseny
20 Imposar sanció al Sr. Josep Sarreta Tomàs
20 Arxivar expedient sancionador Sra. Laura Marfil Sánchez
27 Imposar sanció multes lot 103
29 Arxivar expedient sancionador Sra. Ana M. Prat Boada
29 Imposar sanció a la Sra. Carmen Morán Pareja
29 Arxivar expedient sancionador empresa Finques Bueno Comas SCP
29 Imposar sanció al Sr. José Alonso Garcia
29 Donar fi i arxivar expedient sancionador al Sr. José Alonso Garcia
29 Arxivar expedient sancionador Sr. Juan Guirado Garcia
29 Imposar sanció a la Sra. Lídia Moreno Palacios
29 Imposar sanció a la Sra. Lourdes Paituví Garcia
29 Imposar sanció a la Sra. Lourdes Paituví Garcia
29 Arxivar expedient sancionador Sra. Maria Morales Luque

22.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN EL MES DE JUNY DE 2001.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de la contractació urgent de diferent
personal feta durant el mes de juny de 2001.
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Atès que durant el mes de juny d’enguany s'ha procedit a la contractació del
següent personal: una persona de suport administratiu per a l’àrea de
Recursos Humans, una persona per a realitzar tasques de substitució del
personal de la biblioteca durant el període d’estiu, un vigilant d’incendis del
parc Montnegre Corredor durant la temporada d’estiu, quatre persones per a
realitzar tasques de controladors de taula del torneig de futbol sala, una
persona de suport administratiu per a la Policia Local, un subaltern per a
tasques de consergeria de l’Ateneu i una persona per substituir un peó adscrit
a l’àrea de Medi Ambient.

Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència ha procedit a la contractació
del personal descrit anteriorment.

Atès allò establert a l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de personal.

L'Alcaldia informa al Ple de la contractació temporal del següent personal, i la
corporació se’n dóna per assabentada:

Juny 2001

Montserrat Pérez Zamora Auxiliar administrativa
Gemma Hernández Figuerola Administrativa
José M. Sánchez Campos Vigilant d’incendis
Eudald Moles Avariento Controlador de taula torneig futbol sala
M. del Mar González Sánchez Controladora de taula torneig futbol sala
Laura Peña Pio Controladora de taula torneig futbol sala
Patrícia Rios Redondo Controladora de taula torneig futbol sala
Montserrat Mesa Martí Auxiliar administrativa
Manuel Prado García Subaltern
Vicente Arroyo González Peó

23.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. alcalde distribueix entre els grups polítics municipals una còpia de les
respostes per escrit a dues de les tres preguntes formulades pel grup
municipal d’IC-V que van quedar pendents en el darrer Ple ordinari. Falta
contestar la pregunta referida a les activitats extractives en el municipi que,
per la seva complexitat, s’està encara elaborant la resposta.

A continuació, els grups municipals procedeixen a formular les següents
preguntes a l’equip de govern:
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Prec que formula el grup municipal d’ERC:

 Al regidor d’Obres i Serveis, Sr. Pedro Checa: Acabar l’obra
d’arranjament del carrer Ramon i Cajal (al costat de Can Fradera), ja
que, al treure la reixa de clavegueram del terra, ha quedat un sot.

El Sr. Checa indica que això està a punt de solucionar-se. Aquesta setmana
s’ha reomplert el forat amb sauló i grava, i s’està a l’espera de que una
empresa proporcioni l’asfalt en calent per deixar-ho acabat del tot.

Preguntes q ue formula el grup municipal d’ERC:

 Al Sr. Antoni Pujol: Pel proper curs, La Batllòria tindrà servei de
guarderia? Si és que no, quins plans teniu per donar servei als pares
i mares de La Batllòria?

Diu el Sr. Segarra que, amb el que ha explicat anteriorment el Sr. Pujol, dóna
per contestada la pregunta.

 Quines accions i informacions donarà la Sra. regidora Adela Gener
als pares i mares davant les reclamacions fetes a l’Estiu Jove i a
nosaltres (ERC) per la manca de puntualitat, pel canvi d’activitats
programades (curs de natació, etc), en definitiva, una baixada de
qualitat de servei respecte altres anys?

La Sra. Gener respon que no té constància que s’hagi formulat cap
reclamació a l’Estiu Jove per part dels pares dels nens que hi han assistit i
que ningú ha vingut personalment a manifestar-li cap queixa al respecte.
Demana als regidors del grup municipal d’ERC que si els ha arribat alguna
reclamació, que li passin a ella perquè la pugui contestar per escrit.

El Sr. Segarra pregunta si no s’ha personat cap pare o mare a queixar-se als
funcionaris del Safareig sobre aquesta qüestió.

La Sra. Gener explica que, com ja va passar l’any anterior, alguna mare ha
anat al Safareig a preguntar perquè els nens s’embruten de pintura.
Segurament és perquè no han llegit el paper que deia que portessin roba
vella. Però a ella personalment no ha acudit ningú, ni tampoc té cap
reclamació formal per contestar. Per altra part, no existeixen barems per
comprovar si s’ha produït una baixada de qualitat del servei de l’Estiu Jove.
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En tot cas, el que sí que es disposa és de les valoracions que s’han passat
als pares dels nens, i que són satisfactòries.

 Sra. regidora Adela Gener, després d’un any i mig de la fastuosa
presentació de “Punt 107 Ràdio Sant Celoni” i de la despesa que
s’ha estat esmerçant, com està la situació de les persones que hi
treballen voluntàriament com les que ho fan professionalment
(quantes?), quins són els objectius de la seva regidoria cara als
propers dos anys de mandat?

La Sra. Gener respon que les persones que col·laboren voluntàriament a
Ràdio Sant Celoni fan una proposta de programa i el tiren endavant.
Actualment a l’emissora municipal hi ha dues persones contractades a mitja
jornada. És cert que s’ha fet una gran inversió en equipaments tècnics i en
aquest moment el transmissor i el ràdio-enllaç situats al turó de la Mare de
Déu permeten que les emissions s’escoltin bé a tot el terme municipal de
Sant Celoni, quan abans només se sentien en el nucli de la vila. L’objectiu de
l’àrea de Comunicació es continuar potenciant Ràdio Sant Celoni com a mitjà
de comunicació, com a instrument de formació i com a servei, perquè no
s’ha d’oblidar que la ràdio forma part del Pla de Seguretat.

 Sra. regidora Adela Gener, no creu que la gestió que està portant el
Safareig no va enlloc? Què més ha de passar perquè vos canvieu
d’actitud i d’aptitud i que el Safareig torni a ser un lloc on tothom
pugui entrar sense perill de la seva integritat física?

La Sra. Gener diu que li sembla una afirmació molt forta en el seu
plantejament. De moment al Safareig no han agredit a ningú.
Aproximadament unes 4000 persones utilitzen anualment el servei
d’informació juvenil i unes 300 persones participen en els cursos que
s’organitzen tots els trimestres. El Safareig està treballant en una política
d’integració important conjuntament amb les àrees municipals de
Governació, Benestar Social, Educació i Esports, i en aquest moment el
Safareig és un referent a la comarca i sovint vénen expedicions d’altres llocs
per conèixer el treball que s’hi està fent (fa poc n’hem rebut una de Portugal).
La Diputació de Barcelona ens ha atorgat una subvenció econòmica, apart
d’ordinadors i de material. La Direcció General de la Joventut ens ha
concedit una informadora juvenil (que no han donat a cap altre municipi de la
comarca) durant vuit mesos, el sou de la qual serà pagat per la pròpia
Generalitat. Considera la Sra. Gener que la política que s’està duent al
Safareig és positiva, i l’equip de govern pensa continuar en aquesta línia
perquè hi creu.



67

Preguntes que formula el grup municipal del PP:

Davant dels greus incidents succeïts el passat 4 de juliol al pavelló d’esports,
després de finalitzar el partit de futbol sala entre els equips “El Safareig” i
“Trademplast Meconic”, amb el resultat de ferides i contusions de certa
consideració rebudes per dos jugadors del darrer equip, fa les següents
preguntes:

 El pare d’un dels nois agredits va parlar per telèfon amb el Sr.
alcalde per informar-li dels fets. L’única representant del govern
municipal que, no fent cas dels consells del Sr. alcalde, es va
interessar personalment “in situ” pel que havia succeït i per les
persones afectades, fou la regidora de Joventut Sra. Adela Gener.
Per què el Sr. alcalde li va aconsellar no fer acte de presència?

 Per què només hi va anar la regidora de Joventut?

 Per què el regidor d’Esports no va fer acte de presència?

 Per què el regidor de Governació tampoc va fer acte de presència?

 Per què no hi havia durant els partits presència de cap agent de la
Policia Local?

 Quines mesures es prengueren i quina és la situació actual?

El Sr. alcalde diu que es respondrà per escrit a aquestes preguntes del Sr.
Gómez, però li avança que els regidors que no eren presents al partit de
futbol sala és perquè estaven treballant en aquell moment o perquè a
vegades es fan partits a diferents indrets i els regidors no poden estar a tot
arreu. Per altra part, no tots els regidors acudeixen a veure els partits de
futbol sala o d’altres esports. Arrel de produir-se els incidents esmentats, va
parlar amb la regidora de Joventut, i de comú acord van quedar que ella
aniria urgentment a l’hospital per veure els ferit. Van quedar per trobar-se al
cap d’una estona i parlar-ne per veure com anava tot i si era necessari que
ell (el Sr. alcalde) també hi anés. Aquella mateixa nit, quan els pares dels
agredits eren a la Policia per fer la denúncia, ell també va personar-s’hi i es
va interessar per la integritat física de les persones que van intervenir a la
baralla. Es va fer el que s’havia de fer i l’equip de govern va estar on havia
d’estar, i ara la denúncia interposada segueix el seu curs normal.
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El Sr. Gómez reitera la pregunta de quines mesures es prendran i quina és
l’actual situació dels nois de l’equip del Safareig. Li recorda a la Sra. Gener
que abans ha dit que no s’havien produït agressions, i li demana no ho digui
això.

La Sra. Gener remarca que la pregunta d’ERC es referia a si hi havia hagut
agressions a l’edifici del Safareig, i en aquest local no se n’ha produït cap.
Però els esdeveniments esportius no són de la seva competència.

El Sr. Gómez li demana que es posi la mà al cor i digui la veritat.

La Sra. Gener diu que ella va cada dia al Safareig, però en canvi al Sr.
Gómez no li ha vist mai allà.

El Sr. alcalde demana que es facin preguntes concretes i no afirmacions ni
suposicions. El tema del jovent és molt delicat i s’ha de tenir molt tacte i no
criminalitzar a joves i desplaçar-los com si no hi haguessin maneres
d’integrar-los i buscar solucions.

El Sr. Gómez diu al Sr. alcalde que allà ell amb la seva consciència.

Pregunta que formula el grup municipal del PP:

 Quina és la situació actual del funcionari d’aquesta corporació, el
sergent de la Policia Municipal Sr. Manuel Morales?

El Sr. alcalde explica que s’ha preparat un informe resum dels fets
ocorreguts en l’expedient del Sr. Manuel Morales, en què s’explica quina ha
estat l’actuació de l’ajuntament i quina és la situació actual. La sentència ha
sigut absolutòria i l’equip de govern ha considerat que era millor no recórrer-
la, per la qual cosa s’ha d’entendre que la sentència serà ferma. Ara s’ha de
concloure l’expedient administratiu que es va obrir, com és preceptiu, abans
de l’expedient penal. Recorda que en el seu moment, en un Ple de l’any
1995 i amb la presència de l’assessor jurídic de l’ajuntament, es va donar
compte a tots els grups municipals de l’expedient que s’havia iniciat i dels
informes que hi figuraven i es va creure convenient dirigir-se al Ministeri
Fiscal perquè aquest ho valorés i, si ho estimés convenient, tirés endavant el
procés penal.

El Sr. alcalde distribueix a tots els grups municipals l’informe que s’ha
elaborat.
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Preguntes que formula el grup municipal de CiU:

 Al regidor de La Batllòria, Sr. Antoni Pujol: està prevista alguna
actuació en relació a una part del clavegueram de La Batllòria que
va a parar directament a la riera, aprofitant que ara s’ha fet la nova
urbanització del sector de La Plana ?

El Sr. Pujol explica que de moment no hi ha una solució prevista. Es tracta
de les 3 ò 4 cases al final del carrer Major i el problema ve de les rasants de
construcció.

El Sr. alcalde indica que la planificació de les depuradores i dels col·lectors
és responsabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua, la qual té un pla de
depuració d’aigües residuals al que es van incorporant nuclis de població. Fa
uns mesos s’hi van incorporar els barris del Pont Trencat, del Sot de les
granotes i del Salicart amb estacions de bombeig a la depuradora municipal
de Sant Celoni. Però en el cas de La Batllòria no és fàcil que es construeixi
una depuradora per un nucli de població de 480 habitants, tot i que sembla
ser que la previsió de l’ACA és impulsar les aigües residuals de La Batllòria
cap a la depuradora de Riells i Viabrea.

La Sra. Lechuga diu que en principi era un problema de 3 cases, però ara ja
en són 8. Al Sr. Pujol la zona li agafa una mica lluny, però ella ho té a la
cantonada i les olors que li arriben són molt desagradables. Pregunta al Sr.
Pujol si ha anat a mirar com està. S’ha format com una mena de pou
d’aigües negres que ara està ple d’herba, i si un nen cau allà dins, tindrà
feina per sortir.

El Sr. Pujol diu que de moment no hi ha solució perquè els nivells no donen,
a no ser que es bombegi. Segurament la solució idònia serà quan es facin
arribar les aigües de La Batllòria a la depuradora de Riells i Viabrea, i es
pugui bombejar les aigües negres d’aquestes cases del final del carrer Major
i connectar-les també cap a la depuradora.

El Sr. alcalde diu que li preocupa que en un nucli amb una població de cap a
500 persones i en procés de creixement, les aigües residuals vagin
directament a la Tordera sense tractar. Com a municipi, el que es pot fer és
enviar una carta a l’ACA per demanar que La Batllòria s’incorpori al pla de
depuració d’aigües residuals.

La Sra. Lechuga diu que si de tant en tant s’hi fes anar una cuba per buidar
les aigües negres el problema seria menor.
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El Sr. alcalde recorda que cada administració ha d’assumir les seves
responsabilitats.

 S’ha indemnitzat o s’indemnitzarà a l’empresa Concordant SL per la
denegació de la llicència per la instal·lació de benzinera ?

El Sr. alcalde diu que no s’ha indemnitzat, i que aquest és un tema que no
està tancat perquè encara està sub iudice.

Com a comentari al marge, val a dir que no s’ha hagut de pagar cap
indemnització en el tema de la benzinera de la BP, que podia haver costat
centenars de milions a l’ajuntament de Sant Celoni per llicències d’obres i
d’activitats mal donades l’any 1989. Afortunadament aquest és un procés
judicial que sí s’ha tancat i en el que l’ajuntament ha vetllat pels interessos
del municipi.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió a les
00:35 hores de la nit i s'estén la present acta de la que jo, el secretari
municipal, en dono fe.

L’alcalde     El secretari
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