
1

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2001.

Sant Celoni, 30 d’octubre de 2001.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:00
hores de la nit, en primera convocatòria i sota la presidència del Sr.
alcalde Joan Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió
ordinària del Ple de l'ajuntament, les regidores Adela Gener
Sánchez i Josefa Lechuga Garcia, i els regidors Josep Arenas Serra,
Josep Capote Martín, Miquel Vega Vega, Francesc Garcia Mundet,
Antoni Pujol Rovira, Pedro Checa Rubio, Raul Casado Jiménez, Jordi
Arenas Vilà, Jaume Figueras Coll, Francesc Giol Planas, Josep Alsina
Lloreda, Ramon Segarra Montesó, César Gómez Sinobas i Felip
Comas Dorca, assistits pel secretari de la corporació José Luis
González Leal i amb la presència de l'interventor accidental Joan
Muntal Tarragó.

El Sr. alcalde obre la sessió i es procedeix a tractar els punts
continguts a l’ordre del dia.

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

Pren la paraula el Sr. Alsina i diu que el grup municipal d’ERC entén
que l’acta recull tot el que es va parlar en l’últim Ple, com ha de
ser. L’únic que els agradaria, encara que saben que no és possible,
és que l’acta recollís l’entonació i les formes emprades pel regidor
Sr. Garcia Mundet quan parlava amb el regidor del grup municipal
d’ERC, Sr. Segarra. L’acta no reflecteix aquestes formes ni
l’entonació, però a través de l’emissora municipal Ràdio Sant
Celoni, s’ha pogut escoltar el to amb què el Sr. Garcia es va dirigir
al grup municipal d’ERC.
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Així mateix, continua dient el Sr. Alsina, també vol demanar al Sr.
Garcia que es retracti de les paraules que va pronunciar en l’últim
Ple quan, dirigint-se al Sr. Segarra, li va dir que “el ladrón piensa
que todos son de su misma condición”.

El Sr. alcalde indica que en aquests moments s’està tractant el
punt corresponent a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, i
entén que això que demana el Sr. Alsina seria motiu d’un prec o
d’una pregunta. Per altra part, a vegades en les sessions de les
Corts o del Parlament es veuen persones que estan semi-
adormides, que llegeixen el diari, que fan alguna rialleta o ganyota
o que comenten alguna cosa per sota veu al seu company. Les
actes no poden recollir tot això i només faltaria que haguessin de
recollir l’entonació que es dóna a una frase, afirmació o negació.

El Sr. Gómez diu que ha vist que queda recollit en l’acta el
suggeriment que va fer i, per tant, està d’acord en aprovar-la.

Després d’aquestes intervencions i en no formular-se cap
reparament a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, el qual
s'ha distribuït juntament amb la convocatòria d'aquest Ple, per
unanimitat, s'acorda la seva aprovació.

2.- PRESA DE RAÓ DE LA CREDENCIAL EXPEDIDA EN FAVOR
DEL SR. FELIP COMAS DORCA, DEL GRUP MUNICIPAL
INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS, PRESSA DE
POSSESSIÓ I JURAMENT DEL CÀRREC DE REGIDOR DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.

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,
cap de llista del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya – Verds –
Entesa pel Progrés Municipal (IC-V-EPM), renunciant a la seva
condició de regidor d’aquesta corporació.

Atesa l’acceptació d’aquesta renúncia per part del Ple municipal en
sessió del dia 24 de juliol de 2001 i la posterior tramitació davant la
Junta Electoral Central, als efectes de l'expedició de nova credencial
en favor del Sr. Felip Comas Dorca, del grup municipal d’IC-V-EPM.
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Atès que en data 16 d’agost de 2001 es va expedir per part de la
Junta Electoral Central, la corresponent credencial de regidor
d'aquesta corporació en favor del Sr. Felip Comas Dorca.

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

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

Únic.- Prendre raó i acceptar la credencial expedida per la Junta
Electoral Central en favor del regidor Sr. Felip Comas Dorca, del grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya – Verds – Entesa pel Progrés
Municipal (IC-V-EPM), donant-li possessió del càrrec.

El Sr. Comas formula la promesa d’acatament constitucional i pren
possessió del càrrec de regidor, donant-li el Sr. alcalde la
benvinguda en nom de tots els membres de la corporació.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DEL SR.
FELIP COMAS DORCA, DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA
PER CATALUNYA - VERDS COM A MEMBRE EN DIVERSOS
ÒRGANS COL·LEGIATS DEL MUNICIPI.

Atès que arrel de les eleccions municipals celebrades al juny de
1999 la llista corresponent a Iniciativa de Catalunya – Verds -
Entesa pel Progrés Municipal (IC-V-EPM) va obtenir una regidoria,
la qual cosa comportà la pressa de possessió del Sr. Josep Maria
Pascual Arenas com a regidor municipal.

Atès que el Sr. Josep Maria Pascual Arenas va dimitir de la seva
condició de regidor municipal, cosa que va ser acceptada per acord
del Ple de la corporació adoptat en sessió de data 24 de juliol de
2001 que, a la vegada, ha motivat el nomenament del Sr. Felip
Comas Dorca com a nou regidor per la llista d’Iniciativa per
Catalunya – Verds – Entesa pel Progrés Municipal.
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Atès que el Ple municipal de l’ajuntament de Sant Celoni en sessió
del dia 22 de juliol de 1999 va prendre, entre altres, l’acord de
nomenar representants de la corporació a diversos òrgans
col·legiats, entre els quals nomenà el Sr. Josep Maria Pascual
Arenas.

Atès que per al normal funcionament dels diversos òrgans
col·legiats del municipi és necessari procedir a cobrir la vacant
provocada per la dimissió del Sr. Josep Maria Pascual Arenas.

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

Primer.- Nomenar al regidor Felip Comas Dorca com a
representant d’aquesta corporació, en nom del grup municipal
Iniciativa per Catalunya - Verds – Entesa pel Progrés Municipal, als
òrgans col·legiats següents:

• Comissió informativa de Comunicació
• Comissió informativa d'Educació, Cultura, Esports, Joventut,

Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat
• Comissió informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica i

Recursos Humans
• Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient, Manteniment

i Serveis, La Batllòria i Governació
• Comissió Especial de Comptes
• Consell Escolar Municipal
• Fundació Alfons Moncanut
• Organisme Autònom Rectoria Vella
• Comissió de seguiment per al trasllat de la indústria Derivados

Forestales SA

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

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE FIXACIÓ DE LES
FESTES LOCALS CORRESPONENTS A L’ANY 2002.

Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de
les catorze festes laborals, dues seran locals, i que per Decret de la
Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes locals
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seran fixades per Ordre del Conseller de Treball de la Generalitat
de Catalunya, a proposta dels municipis respectius.

Atès que l’acord municipal de fixació de les festes locals ha de ser
adoptat pel Ple de l’ajuntament, tal i com disposa l’article 46 del
Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.

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.- Proposar a la Conselleria de Treball de la Generalitat de
Catalunya que, de conformitat amb l’article 37.2 del Reial Decret
Legislatiu 1/1995, de 24 març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut dels treballadors i l’article 46 del Decret
2001/1983, de 28 de juliol, la fixació per a l’any 2002 de les festes
locals següents:

• Sant Celoni: els dies 9 de setembre i 11 de novembre de
2002.

• La Batllòria: els dies 26 d’agost i 18 de desembre de 2002.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Conselleria de Treball de la
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als efectes
escaients.

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA NOMENCLATURA DE
DIVERSOS CARRERS A NOUS NUCLIS DE RECENT
URBANITZACIÓ.

Explica el Sr. alcalde que, com ja es va comentar a la Comissió
informativa, es proposa batejar amb el nom de Francesc Macià el
carrer situat al final del carrer Marinada, que és l’únic carrer del
“Sot de les granotes” que encara resta sense nom. La proposta va
semblar bé perquè en aquella zona també hi ha un altre carrer que
porta el nom d’un president de la Generalitat, el carrer Lluís
Companys.
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El Sr. Comas indica que en el programa electoral d’IC-V es
proposava posar el nom d’alguna dona als nous carrers del
municipi, perquè la majoria porten el nom d’homes. No li sembla
malament el nom de Francesc Macià, però considera que s’hauria
de començar a posar el nom d’alguna dona.

El Sr. alcalde indica que a la darrera legislatura es va donar el nom
de Mercè Rodoreda a una plaça de nova creació. Progressivament
les dones s’han anat integrant a tots els llocs de la societat, però
encara cap dona ha sigut presidenta de la Generalitat. De tota
manera és cert que a Sant Celoni hi ha pocs carrers que portin el
nom d’una dona, i es recull aquesta idea de cara als nous carrers
que quedin per batejar, per exemple, als sectors Les Torres i
Residencial Esports.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès l’escrit presentat pels Srs. Esteve Gordón Costa i Glòria
Moreno Carreras en el que demanen la nomenclatura del carrer on
tenen el seu domicili, atesos els problemes que els hi comporta.

Atès que per part del regidor de Cultura s’ha proposat com a nom
del nou carrer el de Francesc Macià.

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 del carrer situat al
Pla de Palau com a Francesc Macià. La situació geogràfica concreta
del carrer es grafia en el plànol que obra 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 un termini d'informació pública de vint dies
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'edictes municipal, a l'efecte de que qualsevol persona interessada
pugui presentar les observacions o suggeriments que consideri
convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest període de
temps no s'ha formulat cap observació o suggeriment, aquest
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acord inicial quedaria aprovat definitivament, 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, i la FAVESC, així com a la resta d'entitats,
agrupacions locals i institucions interessades.

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

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI SIGNAT AMB
L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA PER A
LA CREACIÓ I MANTENIMENT DEL NOU CENTRE D’EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA “ESCOLA PÚBLICA DE LA TORDERA”.

El Sr. Casado explica que l’escola pública La Tordera ha començat a
funcionar aquest curs escolar 2001-2002, amb 8 nens de Santa
Maria de Palautordera, 4 nens de Vallgorguina i 12 nens de Sant
Celoni. Actualment l’escola està ubicada en un edifici de la zona
esportiva del barri de El Temple de Santa Maria de Palautordera.
L’edifici s’ha hagut de condicionar per a que pugui acollir
provisionalment l’escola. El cost de les obres d’adequació del local
ha estat de 6.676.638 pessetes, de les quals la meitat les ha
aportat l’ajuntament de Sant Celoni.

El Sr. Figueras diu que en el conveni es preveu que, per a la
construcció de l’edifici definitiu, l’ajuntament de Santa Maria de
Palautordera farà la cessió del terreny i l’ajuntament de Sant Celoni
ho compensarà. Pregunta si s’ha valorat l’import d’aquesta
compensació.

Respon el Sr. alcalde que encara no s’ha valorat perquè sembla ser
que l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha de requalificar
el terreny on s’ubicarà la nova escola. S’ha parlat amb el
Departament d’Ensenyament i la zona que es proposa ha semblat
idònia perquè està a cavall de barris dels dos municipis.
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L’ajuntament de Sant Celoni disposa d’algun terreny en terme
municipal de Santa Maria de Palautordera que podria ser utilitzat
per fer una permuta. La idea és que la meitat del terreny de la
nova escola sigui propietat de l’ajuntament de Sant Celoni i que, en
cas que l’escola desapareixés, tornés a revertir en el nostre
municipi.

Diu el Sr. Figueras que li sembla que s’ha iniciat algun tràmit per al
contracte de consultoria per a la redacció del projecte.

El Sr. alcalde contesta que això no s’ha iniciat encara. Existeix el
compromís de tramitar-ho i finançar-ho conjuntament entre els dos
ajuntaments, i s’apunta en el conveni la possibilitat de que la
Generalitat de Catalunya rescabali la despesa que comporta la
redacció del projecte tècnic.

Comenta el Sr. Figueras que ens hem de felicitar.

El Sr. alcalde diu es tracta d’un projecte novedós i és bo que cada
dia es vagin mancomunant més serveis entre diferents municipis
perquè això repercuteix en una rebaixa dels costos i en una millora
dels serveis que es donen al ciutadà. Sembla ser que som bastant
pioners en el tema d’una escola mancomunada perquè només se
n’han engegat dues: la nostra i, paral·lelament, una altra a
Vilassar. No hi havia cap altra experiència anterior d’aquest tipus
en el país, i s’ha de dir que la posada en funcionament per a aquest
curs ha estat molt positiva.

El Sr. Alsina diu que des del grup municipal d’ERC es vol donar la
benvinguda a les propostes de mancomunar serveis. Ja fa dos
anys, el seu grup va proposar que es mancomunés amb
l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera el servei de grua
municipal, però el grup socialista s’hi va oposar. Entén que en el
futur es poden arribar a mancomunar més serveis amb altres
municipis, fet que ens revertiria a tots cap a millor.

El Sr. alcalde intervé per fer un aclariment: el grup municipal
socialista no es va oposar a mancomunar la grua. L’ajuntament de
Sant Celoni feia un servei de grua totalment legal i en condicions
(per concurs i amb unes taxes de cobrament aprovades), però
l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera ho portava d’una altra
manera i no complia amb les mateixes condicions. Això era de la
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seva responsabilitat, però l’equip de govern entenia que a Sant
Celoni s’havia de fer bé, per la qual cosa no es podia mancomunar
de moment el servei de grua. Estan oberts, però, a mancomunar
altres serveis amb ajuntaments veïns en qüestions com ara el
transport urbà, perquè consideren que és positiu.

El Sr. Capote explica que, en el tema de la grua, l’altre ajuntament
feia les coses per altres vies i no es pot mancomunar un servei que
es presta en condicions diferents. De tota manera, l’ajuntament de
Sant Celoni té prou entitat com per tenir una grua pròpia. En
ocasions, malgrat que es tingui voluntat de mancomunar serveis,
no és possible fer-ho si no s’acompleixen els requisits per ambdues
bandes.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que els ajuntaments de Sant Celoni i de Santa Maria de
Palautordera van signar el dia 6 de juny de 2000 un protocol de
col·laboració per sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya la creació d’un centre mancomunat
d’educació infantil i primària. La petició, auspiciada per sengles
Consells Escolars Municipals, venia donada pel manifest creixement
demogràfic d’ambdós municipis, que es palesava molt especialment
als barris Baix Montseny i Verge del Puig de Sant Celoni i El Temple
i El Virgili de Santa Maria de Palautordera.

Atès que, als efectes del compliment d’allò pactat al protocol
signat, es va instar a la Generalitat de Catalunya, administració
educativa competent, la construcció i obertura d’un nou centre
d’ensenyament infantil i primari, de tal manera que es pogués
disposar d’ell en el termini més breu de temps.

Atès que la Generalitat de Catalunya ha considerat adequada la
creació del nou centre escolar d’educació infantil i primària que
portarà per nom “Centre Mancomunat d’Educació Infantil i Primària
La Tordera”, que és previst que comenci les seves activitats el curs
2001-2002.

Atès que no es disposarà fins el curs 2004-2005 de la seu definitiva
del nou centre escolar, als efectes de la seva posada en marxa per
al curs escolar 2001-2002 es preveu l’habilitació de l’espai de
titularitat del municipi de Santa Maria de Palautordera consistent
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en una part de l’equipament cívic - esportiu situat al barri de El
Temple, on s’ubicarà provisionalment el centre fins que no es
disposi d’un edifici definitiu.

Atès que els locals disponibles per a la ubicació provisional del nou
centre educatiu no estan adaptats per a l’ús escolar, per la qual
cosa s’ha redactat una memòria tècnica amb la finalitat de definir
les actuacions necessàries per deixar l’edifici apte per a l’ús
escolar, el pressupost de la qual ascendeix a 6.676.638 pessetes,
IVA inclòs (Annex I).

Atès que als efectes de l’adequació de l’edifici i del funcionament
posterior de l’equipament és necessari regular la manera de portar
a terme les obres necessàries, així com el manteniment posterior,
tot per tal d’assolir una gestió àgil, eficient i amb una alta qualitat
de servei.

Atès que també com a previsió de futur, de cara a la disposició de
la seu definitiva del centre, és necessari regular la manera en què
es portarà a terme la redacció del projecte constructiu del centre,
així com la previsió de cessió a la Generalitat de Catalunya dels
espais necessaris per a la construcció del nou centre, també, en
aquest punt, és necessari procedir a la compensació necessària
entre ambdós municipis.

Atès que per a la deguda definició i constància de tot el que fins
aquí ha estat apuntat, es va redactar un conveni que recull i fixa
tots aquests aspectes, el qual després d’àmplia discussió entre les
dues parts, ha estat signat amb data 24 de setembre de 2001.

Atès que el conveni, a la seva disposició final, preveu que les seves
determinacions no entraran en vigor fins que es dugui a terme
l’aprovació del mateix per part dels Plens municipals, és necessari
instruir el corresponent expedient que permeti aquesta aprovació i,
com a conseqüència, l’entrada en vigor del conveni.

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals i
a la vista del text del conveni.

A proposta de la Comissió informativa d'Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
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Primer.- Aprovar el conveni signat entre l’ajuntament de Sant
Celoni i l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera per a la
creació i manteniment del nou centre escolar d’ensenyament
infantil i primari “Escola Pública de La Tordera”

Segon.- Notificar aquest acord als interessats en el termini de deu
dies comptats des de l'endemà de la seva adopció, així com també
comunicar aquest acord, adjuntant una còpia del conveni, a la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya als efectes d’allò disposat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya.

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

7.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA INICIATIVA PER
A L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC D’ENSENYAMENT
INFANTIL DE PRIMER CICLE, DE LA SOL·LICITUD DELS
AJUTS CORRESPONENTS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
I DEL COMPROMÍS D’IMPLANTACIÓ DEL SERVEI.

El Sr. Casado explica que la intenció de l’ajuntament és que en un
futur puguem disposar a Sant Celoni d’una escola bressol i la idea
és demanar una subvenció per poder accedir a fer-la. A veure si
aquesta vegada tenim sort i rebem la subvenció.

El Sr. Giol demana on està prevista la ubicació d’aquesta escola
bressol.

El Sr. Casado diu que això s’està estudiant

El Sr. Giol pregunta, però, si per demanar la subvenció s’ha de dir
on està previst ubicar l’escola.

El Sr. alcalde explica que per demanar la subvenció s’ha de
trametre un projecte amb un emplaçament aproximat. Com ha dit
el regidor d’Educació, i com ja es va comentar en un anterior Ple,
s’estava a l’espera de que sortís la convocatòria amb la normativa
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d’aquestes subvencions per tal d’implementar el servei de llar
d’infants a Sant Celoni. L’equip de govern sap que si es comença
un tema com aquest, l’ajuntament haurà de fer un esforç econòmic
important perquè les escoles bressols són serveis que vénen molt
mal retribuïts o finançats per part de l’administració autonòmica.
Algun Conseller d’Ensenyament va adquirir en el seu moment el
compromís de crear vàries mils de places d’educació infantil, però
si s’estan creant aquestes places és perquè els ajuntaments posen
el terreny, construeixen l’edifici i tiren endavant l’escola quan la
subvenció és molt minsa. Actualment les subvencions que atorga la
Generalitat no arriben a 100.000 pessetes any per alumne, quan el
cost és molt superior. La construcció de l’edifici també té un màxim
de subvenció de 20.000.000 pessetes que és una quantitat molt
petita per l’obra que s’ha de fer.

Tot i això, continua dient el Sr. alcalde, entén que l’escola bressol
és un servei molt important, que es pot prestar des del sector
privat però que també s’ha de donar des de l’ajuntament. El
projecte que s’ha redactat preveu 2 línies amb 6 unitats escolars,
per a 82 alumnes en total. Seria un pas qualitatiu i quantitatiu
important, malgrat que pot representar un important dèficit anual
per a l’ajuntament. Malgrat això, l’equip de govern considera que
és important apostar per aquesta opció perquè totes les famílies
puguin portar els nens més petits a l’escola, però també
especialment per afavorir la integració de la dona al món del treball
i evitar que hagi de fer un parèntesi en la seva dedicació laboral
durant els primers anys de vida del nen. En principi, la idea que
s’està perfilant és que la llar d’infants s’ubiqui on actualment hi ha
la caserna de la Guàrdia Civil perquè aquest espai (que no pas
l’edifici) reuneix condicions adequades.

El Sr. Alsina, en nom del grup municipal d’ERC, demana a l’equip
de govern que deixi sobre la taula aquest punt perquè hi ha una
manca d’informació. En aquests moments l’ajuntament té un estudi
engegat sobre les necessitats de la població de Sant Celoni d’entre
0 i 3 anys, estudi que encara no ha finalitzat. Per altra part, ni el
Consell Escolar Municipal, ni les escoles que formen part d’aquest
consell, ni els grups municipals que formen l’ajuntament han estat
informats del que es vol fer en el tema de l’escola bressol. És a dir,
s’està portant al Ple la sol·licitud d’una subvenció que caduca el 30
de desembre, quan encara internament no s’ha donat prou
informació. Si hi ha temps fins a final d’any per demanar aquesta
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subvenció, no entén perquè s’ha de portar ara a aprovació del Ple.
Que els tècnics preparin tota la informació corresponent i després
ens expliquin quines són les necessitats socials de Sant Celoni pel
que fa als nens de 0 a 3 anys (que no creu que ho sàpiga ni el
propi equip de govern perquè l’estudi no està finalitzat) i en què
consistirà aquesta escola bressol. Per tant, si no hi ha cap
imperiositat per demanar la subvenció, proposa que es deixi aquest
punt sobre la taula fins a un proper Ple en què ja es disposi de
l’estudi encarregat, s’hagi informat al Consell Escolar Municipal i
que totes les escoles hagin pogut dir-hi la seva.

El Sr. Casado explica que avui hi ha hagut una reunió de la
Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal i s’ha explicat el
tema de l’escola bressol. Tothom ha entès molt bé perquè es
portava aquest punt al Ple d’avui. L’equip de govern considera
important que vagi a aquest Ple per una senzilla raó: es tracta de
demanar diners per poder fer una escola bressol a Sant Celoni. En
el pròxim Consell Escolar Municipal es parlarà d’aquest tema i es
presentarà l’estudi de les necessitats de la població de 0 a 3 anys,
posteriorment en el mes de desembre es farà una jornada de
treball en la que participaran diferents àmbits del món educatiu. La
Comissió Permanent s’ha mostrat d’acord en què es porti avui al
Ple i que es tracti a la reunió del Consell Escolar Municipal que serà
el dia 20 de novembre. El que no es pot fer és perdre el carro
d’una subvenció, senzillament perquè sinó ens quedarem enrera.

El Sr. Alsina diu que el grup municipal d’ERC entén que la proposta
del regidor d’Ensenyament és totalment bona, però estaria molt
més justificat que el Ple municipal aprovés sol·licitar una subvenció
per a una escola bressol en base als resultats de l’estudi de les
necessitats de la població de 0 a 3 anys, que no pas demanar la
subvenció simplement amb el compromís de tenir l’escola en marxa
el dia 1 de gener de 2003. És molt fàcil i costa molt poc fer-ho bé.
Tot està en marxa: s’està treballant en l’estudi, el Consell Escolar
està convocat i la convocatòria de subvencions no caduca fins al 30
de desembre. Aleshores portem la feina ben feta, amb tot el
material al darrera, i que ens concedeixin la subvenció.

El Sr. alcalde indica que, com ja ha explicat el regidor d’Educació,
el tema s’ha tractat a la Comissió Permanent del Consell Escolar
Municipal i s’ha informat que es portaria avui al Ple. Si la
Permanent hagués considerat que era millor esperar, s’hauria
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deixat sobre la taula. Teòricament aquesta convocatòria de
subvencions per als anys 2002-2003 acabava el mes de setembre,
però han allargat el termini de presentació fins al desembre. Si no
s’aconsegueix l’ajut que es demana, possiblement l’ajuntament
engegaria el projecte de llar d’infants sense subvenció, malgrat que
en aquest cas seria encara més costós.

L’equip de govern considera que és bo aprovar-ho avui i després
preparar tota la documentació necessària per presentar al
Departament d’Ensenyament, recollint tant el que ha dit la
Permanent com el que es digui al Consell Escolar Municipal. S’ha de
dir que paral·lelament es tramita una subvenció via FEDER en
l’apartat que promou eliminar la discriminació de la dona en el món
del treball, perquè un dels camins que ho poden aconseguir és
facilitar que la societat disposi de més places escolars de 0 a 3
anys. Per altra part, sense tenir l’estudi a les mans, només veient
el padró d’habitants ja s’observa que hi ha mancances escolars en
aquest grup de població.

El Sr. Alsina diu que el seu grup votarà a favor de la proposta
perquè aquest punt estava en el seu programa electoral, igual com
estava en els programes d’altres partits. Lamenta, però, la
improvisació en què ha caigut l’equip de govern una vegada més,
en voler aprovar les coses quan la feina no està feta. Ells només
reclamen que no hi ha cap premura de temps perquè això es pugui
tirar endavant en un proper Ple (perquè suposen que es farà un
altre Ple abans del 30 de desembre), i aleshores es disposaria de
tota la informació i tot estaria molt més justificat. D’aquesta
manera de fer de l’equip de govern, el grup municipal d’ERC en diu
improvisació.

El Sr. Figueras manifesta que l’opinió del grup municipal de CiU és
confluent amb la que han manifestat els companys d’ERC, a la vista
de l’expedient. Dins ell hi ha un informe del Departament
d’Ensenyament en què planteja la ubicació de l’escola bressol a
l’escola Pallerola.

El Sr. alcalde indica que inicialment es plantejava instal·lar-la allà.

El Sr. Figueras continua dient que en l’expedient també hi ha altra
documentació que planteja construir l’escola bressol a la caserna
de la Guàrdia Civil. Sembla que s’hi està treballant, però falta
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arrodonir-ho. Aquest també era un punt del programa electoral de
CiU i consideren que la voluntat de l’equip de govern és bona. Per
tant, el grup municipal de CiU li dóna un vot de confiança perquè
actuï de la millor manera per aconseguir l’ajut econòmic i tirar
l’escola bressol endavant.

El Sr. alcalde diu que tots els grups municipals estan en una
mateixa línia o semblant, ja que tots els programes electorals
incloïen aquest tema. Si no recorda malament, el programa del
PSC parlava d’afavorir la implantació d’una escola bressol en el
municipi. Però afavorir vol dir que hi han de contribuir altres
administracions, per no fer-ho tan feixuc. Seria bo que els grups
que estan lligats amb el govern de la Generalitat fessin arribar
l’esforç que representa per a un municipi tirar endavant un
equipament d’aquest tipus, tant pel que fa a l’obra com a tota la
despesa que genera després. L’equip de govern ha vist altres
municipis en què aquesta experiència està funcionant d’una
manera molt interessant, però que els representa un esforç molt
important per cobrir el dèficit anual. No fa gaires dies es va anar a
visitar una escola bressol a Castelldefels, d’un volum similar a la
que es planteja a Sant Celoni (de 82 places escolars), que
representa un dèficit de més de 50 milions de pessetes cada any.
Seria convenient que grups com CiU o el PP fessin arribar al govern
de la Generalitat la necessitat de que la construcció i el
manteniment de les escoles bressol anés a càrrec de l’administració
autonòmica i s’hi destinessin partides econòmiques molt més
importants per tirar endavant aquestes escoles. Conclou el Sr.
alcalde dient que és important que tots els grups municipals
estiguin d’acord en aprovar aquest punt.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que el municipi de Sant Celoni no disposa d’oferta pública, o
sostinguda amb fons públics, per atendre l’escolarització de la
població de 0 a 3 anys i que per això, l’ajuntament de Sant Celoni
té interès en promoure la creació de 82 places escolars de primer
cicle d’educació infantil en un centre docent de titularitat municipal,
centre que ha d’iniciar la seva activitat abans de l’1 de setembre de
2003.

Atès que l’article 7 de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, estableix que les
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administracions públiques tenen l’obligació de garantir un nombre
suficient de llocs escolars per atendre l’escolarització de la població
que vulgui cursar els ensenyaments de l’educació infantil.

Atès que per l’Ordre de 3 de juliol de 2001, el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya obre convocatòria
pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la
consolidació de places escolars de primer cicle d’educació infantil
en centres de titularitat municipal, on, dins les seves bases
reguladores, s’exigeix que l’ajuntament es comprometi a executar
les obres si es concedeix la subvenció del Departament
d’Ensenyament

Atès que de, de conformitat amb la base 2 de l’annex 1 de l’Ordre
de 3 de juliol de 2001 citada, poden ser beneficiaris de les
subvencions les corporacions locals de Catalunya que, amb
posteritat al 15 de juliol de 2001, hagin presentat el projecte de
creació de places d’educació infantil de primer cicle davant el
Departament d’Ensenyament i que, una vegada aprovat aquest
projecte, efectuïn dins del termini previst a la convocatòria
l’activitat per a la qual han sol·licitat la subvenció, per la qual cosa
és necessari l’elaboració i presentació del projecte esmentat.

Atès que aquest ajuntament té la ferma intenció de crear el centre
d’educació infantil de dues línies, 6 unitats i 82 alumnes, per a
donar servei a la població de Sant Celoni.

Atès que l’Ordre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya de 3 de juliol de 2001, per la qual s’obre convocatòria
pública per a la concessió de subvencions per a la creació i
consolidació de places escolars de primer cicle d’educació infantil
en centres de titularitat municipal, exigeix que el Ple de la
corporació manifesti el compromís ferm del municipi d’executar les
obres si es concedeix la subvenció del Departament
d’Ensenyament.

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals.

A proposta de la Comissió informativa d'Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:
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Primer.- Aprovar la iniciativa per a la implantació del primer cicle
d’educació infantil en un centre públic de titularitat municipal,
configurant-lo com a servei de caràcter municipal.

Segon.- Sol·licitar de la Generalitat de Catalunya l’autorització del
projecte de creació de places d’educació infantil de primer cicle per
a la implantació d’un centre de dues línies, 6 unitats i 82 places.

Tercer.- Sol·licitar del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya els ajuts corresponents al projecte que
sigui presentat, tot de conformitat a l’Ordre de 3 de juliol de 2001.

Quart.- Assumir el més ferm compromís d’aquesta corporació
d’executar les obres si es concedeix la subvenció del Departament
d’Ensenyament.

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.

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SIGNAR ENTRE
L’IMSERSO I LA FUNDACIÓ ONCE PER A LA COOPERACIÓ I
INTEGRACIÓ SOCIAL DE PERSONES AMB DISCAPACITATS,
ALS EFECTES DE LA REDACCIÓ D’UN PLA ESPECIAL
D’ACTUACIÓ PER A L’ACCESSIBILITAT.

El Sr. alcalde explica que el passat 24 de juliol el Ministeri de
Treball i Assumptes Socials i la Fundació ONCE van signar un
conveni que ofereix als ajuntaments la possibilitat d’accedir a
subvencions d’aquest ministeri per tal de fer un pla o estudi per
eliminar les barreres arquitectòniques, tant a edificis com al carrer,
pensant en les persones amb discapacitats. La idea passa per
adherir-se al conveni, elaborar el Pla d’accessibilitat de tot el
municipi i programar un pla d’etapes per a la seva aplicació. La
signatura del conveni també possibilita que després es puguin
demanar subvencions i ajudes per realitzar les obres necessàries
per tal de tenir el poble amb les mínimes barreres arquitectòniques
que sigui possible.

Després d’aquesta intervenció i,
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Atès que el passat 24 del mes de juliol es va subscriure un nou
conveni de col·laboració entre el Ministeri de Treball i d’Assumptes
Socials (IMSERSO) i la Fundació ONCE, que regula la participació
conjunta d’ambdues institucions en el desenvolupament d’un
programa integral d’accessibilitat i d’investigació de noves
tecnologies.

Atès que el conveni té vigència fins el 31 de desembre de 2003, i
substitueix el que va ser subscrit el 16 de juny de 1998.

Atès que dins d’aquest conveni es regulen diverses línies d’actuació
que es defineixen en les següents:

• Redacció de plans, projectes i estudis d’accessibilitat
• Execució d’obres d’accessibilitat
• Adaptació del transport mitjançant el taxi

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni ha contactat amb les
associacions representatives de les persones amb mobilitat
reduïda, als efectes de col·laborar amb elles de cara a la supressió
de les barreres a la mobilitat dels col·lectius representats
considerant que, com a pas previ, és necessari disposar d’un Pla
d’accessibilitat.

Atès que, d’acord amb l’anterior es considera adequat adherir-se al
conveni subscrit entre l’IMSERSO i la Fundació ONCE als efectes
d’obtenir els ajuts necessaris per a la redacció d’un Pla
d’accessibilitat del municipi.

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals.

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 el conveni a signar amb l’IMSERSO i la Fundació
ONCE pel qual es regula una relació de col·laboració entre les tres
institucions als efectes de la redacció d’un Pla especial
d’accessibilitat al municipi de Sant Celoni, el text del qual obra a
l’expedient.
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Segon.- Comunicar aquest acord a l’IMSERSO i a la Fundació
ONCE per al seu coneixement i als efectes de la signatura del
conveni.

Tercer.- 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.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DELS ACORDS
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
D’UN TRAM DEL CARRER PITARRA.

El Sr. Alsina diu que, tal com ja es va parlar a la Comissió
informativa, la proposta del grup municipal d’ERC és que en el tram
del carrer Pitarra que ja disposa de tots els serveis (voreres,
enllumenat públic i asfaltat) els veïns paguin el 50% de les
contribucions especials. Semblava que aquesta proposta seria
recollida per l’equip de govern i els ha sorprès que no sigui així. Per
tant, el grup municipal d’ERC hi votarà en contra.

El Sr. Garcia explica que el criteri que fa servir normalment l’equip
de govern per aplicar les contribucions especials al 50% o al 90%
ve en funció de les obres que es fan al carrer. Per exemple, en les
obres de la Carretera Vella i del carrer Sant Pere o en les reformes
d’enllumenat públic s’apliquen contribucions especials amb el 50%
a càrrec dels veïns i el 50% a càrrec de l’ajuntament, perquè ja es
disposa de les instal·lacions (en mal estat, però hi son) i es
desmunten completament per fer-les totes de nou. A efectes
d’aplicar contribucions especials, el carrer Pitarra s’ha dividit en dos
sectors. En el primer sector (on ERC proposa que s’apliquin les
contribucions especials al 50%) es mantenen els fanals i l’asfaltat
del carrer i només s’amplien les voreres. En el seu moment, quan
els veïns d’aquest tram, van fer la capa de reasfaltat amb
autorització de l’ajuntament, ja se’ls va informar que el dia que
s’urbanitzés tot el carrer les voreres s’haurien de fer més amples.
En aquell moment els veïns van fer un bon negoci perquè van
treure rendiment de les obres que s’estaven fent a l’entorn, i per
un preu bastant mòdic van poder posar una capa de reasfaltat i
van tenir un enllumenat on ells pagaven el material i l’ajuntament
aportava la resta. Si es miren els imports de les obres, es pot
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veure que la diferència entre el tram 1 i el tram 2 és molt
important perquè en el tram 1 només es fan les voreres i en el
tram 2 s’ha de fer tota la urbanització completa (incloses les
voreres). En aquest segon tram les contribucions especials que
s’apliquen als veïns són del 90%. Si al tram 1 només s’apliqués el
50%, també hauríem de fer pagar en el tram 2 el 50% del cost de
les voreres. Només en el cas de que un carrer ja disposi de tots els
serveis i es refacin de nou, s’utilitza el criteri d’aplicar les
contribucions al 50%.

El Sr. Alsina considera que la justificació que està donant el regidor
d’Urbanisme és des del seu punt de vista correcta, però el grup
municipal d’ERC entén que en el carrer Pitarra, com bé diu el Sr.
Garcia, hi ha dos trams, un dels quals ja estava asfaltat (ho van fer
els veïns), l’any 1995 els camions d’una empresa de construccions
de Sant Celoni van trencar part de l’asfalt i ara es vol fer pagar als
veïns el nou asfaltat. Existeix un escrit entrat a l’ajuntament, signat
per tots els veïns, dient que els camions d’una empresa de Sant
Celoni van trencar la part del carrer que puja cap al carrer Aribau i
ara se’ls vol fer pagar a ells el 90% del cost. Aquests veïns tenen
voreres, enllumenat i el carrer asfaltat. Per tant, d’acord amb el
criteri que s’ha aplicat a altres carrers de Sant Celoni, entenem que
és just aplicar també aquí el 50% de les contribucions especials. Li
ha semblat entendre que el Sr. Garcia deia, amb una certa
tonalitat, que els veïns d’aquest tram de carrer li havien fet un gol i
per això ara ell justifica que les contribucions especials se’ls hi
apliquin al 90%.

El Sr. alcalde diu que cadascú entén el que vol entendre. El regidor
Sr. Garcia ha dit que els veïns del tram 1 del carrer Pitarra van
aprofitar que s’estaven urbanitzant altres carrers més propers i,
amb autorització de l’ajuntament, van asfaltar el seu carrer. Els hi
va sortir bé de preu perquè ja tenien les màquines allà. Això s’ha
fet també en algun altre lloc, si no recorda malament va passar al
carrer Eduard Domènech, en què el projecte d’urbanització arribava
fins a un punt i altres veïns s’hi van voler afegir, amb el vistiplau
de l’ajuntament, asfaltant-se més tros de carrer del que estava
previst inicialment. No fa gaires dies uns veïns del Turó han
demanat autorització per posar una capa de grava-ciment al seu
carrer, pagant-ho ells i en el benentès que el dia que s’urbanitzi el
carrer, aquesta capa s’haurà de desmuntar.
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El Sr. Garcia diu que, com ha dit el Sr. alcalde, cadascú entén el
que li sembla.

El Sr. alcalde indica que fent una senzilla operació es comprova que
en el tram 2 del carrer Pitarra (que és on s’ha de fer la urbanització
completa) el cost de les obres és de 23.527 pessetes per ml de
façana i en el tram 1 (on només s’amplien les voreres) el cost és
de 11.384 pessetes per ml de façana, és a dir, menys de la meitat
que en el tram 2. Igualment, en funció de l’edificabilitat de les
finques, el tram 2 costa 1.897 pessetes per m2 edificable i el tram
1 costa 799 pessetes per m2 edificable. En definitiva, s’han tingut
en compte els elements de què disposen un tram i l’altre, i el cost
de les obres que falta per fer s’aplica als veïns mitjançant
contribucions especials al 90%. L’ajuntament només pretén que es
pagui el que és just i normal, com en qualsevol carrer, i que no hi
hagin tractes diferents de l’ajuntament vers uns veïns i altres.

El Sr. Alsina diu que el Sr. alcalde està fent un joc de mans amb els
números i no està responent al que ha dit el grup municipal d’ERC.
En aquest cas els números són el menys important. Aquí el que
s’està dient és que aquests veïns tenien uns serveis (vorera,
enllumenat públic, asfaltat), que una part d’aquest asfalt va ser
aixafat per una empresa de Sant Celoni, que hi ha un escrit dels
veïns del carrer dient això mateix i que ara se’ls vol fer pagar una
altra vegada el 90% d’aquest asfaltat, de la modificació de les
voreres i de l’enllumenat. Per això, el grup municipal d’ERC votarà
que no a aquest punt.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació provisional, si escau, de la
imposició i ordenació de contribucions especials per a la realització
de les obres d’urbanització del carrer Pitarra d’aquesta vila.

Atès que per resolució d’aquesta Alcaldia de data 25 de juliol de
2001 es va aprovar definitivament el projecte d’obres d’urbanització
del carrer Pitarra de Sant Celoni, el pressupost del qual puja la
quantitat de 6.284.312 pessetes.

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

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

A la vista de l'anterior, a proposta de la Comissió informativa
d’Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans, per 10 vots a
favor de la senyora Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra,
Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado i Arenas Vilà, amb 3 vots
en contra dels senyors Alsina, Segarra i Gómez, i amb 4 abstencions
de la senyora Lechuga i dels senyors Figueras, Giol i Comas, el Ple
municipal ACORDA:

Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats
per l'execució de les obres d’urbanització del carrer Pitarra de Sant
Celoni.

Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als
propietaris beneficiats per l'execució de les referides obres
d’urbanització, d'acord amb els següents paràmetres d'aplicació:

a) Tram I:
Cost previst de les obres ............................... 1.830.884 ptes
Honoraris de redacció i  direcció de projecte .........51.265 ptes
Total cost tram............................................. 1.882.149 ptes

Tram II:
Cost previst de les obres ............................... 4.282.259 ptes
Honoraris de redacció i  direcció de projecte .......119.903 ptes
Total cost .................................................... 4.402.162 ptes

b) El cost conjunt per l'administració serà de 6.284.311 pessetes.

c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 90% del
cost suportat per l'administració, és a dir, 5.655.880 pessetes,
que constituirà la base imposable del tribut.

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

10.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DELS ACORDS
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
D’UN TRAM DEL CARRER MN. JACINT VERDAGUER.

El Sr. alcalde explica que es tracta de tirar endavant l’expedient de
contribucions especials que ha de fer possible la urbanització
d’aquest tram del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, un carrer
bastant cèntric i important que dóna accés a l’estació de Renfe i a
l’aparcament de la Plaça de l’Estació.

Intervé el Sr. Figueras i diu que el Sr. alcalde acaba de fer resum
molt concret en què ha citat l’accés a Renfe i a l’aparcament. El
grup municipal de CiU considera que és important que es faci la
urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer però resulta que,
tal com està prevista, l’obra té un cost de 70 milions de pessetes,
el 90% del qual el suportaran els veïns. Sempre que es planteja
l’aplicació de contribucions especials sorgeix la discussió de quina
és la seva justificació. Si es tracta de creació o ampliació de nous
serveis està justificat que s’imposin contribucions especials perquè
el fonament de poder carregar aquest tribut als veïns és el benefici
especial que aquests aconsegueixen gràcies a les obres que fa
l’ajuntament en el seu carrer.

En aquest cas, en una banda del carrer Mossèn Jacint Verdaguer
només hi ha un únic veí, que és Renfe, i en l’altra banda no hi ha
massa veïns. Des de CiU s’entén que fer suportar un cost tant
important, com són 70 milions de pessetes, a uns pocs veïns no és
just ni és ponderat, tenint en compte el benefici especial que
s’aconsegueix tal com està projectada l’obra. Perquè amb aquesta
obra no només s’asfaltarà el carrer, sinó que el municipi guanyarà
unes quantes places d’aparcament que seran poc aprofitades pels
veïns del carrer, perquè la majoria disposen de garatge i qui en
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sortirà més beneficiat serà Renfe perquè tindrà un millor accés i
una sèrie de places d’aparcament per als usuaris del seu servei.

Aleshores, prossegueix el Sr. Figueras, entén que no és just tal
com es proposa aplicar les contribucions especials perquè els veïns
de la vorera de la banda del Montseny obtenen un benefici limitat.
Diferent seria que se’ls hi construís un parc on poguessin passejar,
però el fet d’asfaltar i d’instal·lar unes places d’aparcament sí que
és una millora, però no justifica que se’ls carregui amb el 90% del
cost de les obres. Per tant, demana el Sr. Figueras que es ponderi
aquesta contribució en quant als veïns de la vorera del Montseny i
es disminueixi el percentatge que han de pagar, o bé assumint
l’ajuntament un percentatge més elevat (que ho permet la llei) o
bé intentant carregar al veí més beneficiat (Renfe) una aportació
més important.

El Sr. Garcia diu que amb les obres d’urbanització del carrer Mossèn
Jacint Verdaguer es perden places d’aparcament respecte de les que
hi ha actualment. Per altra part, i pensant en els veïns, el projecte
contempla la construcció d’una petita plaça i la instal·lació d’unes
travesses en el talús de Renfe per minorar una mica el soroll que fan
les màquines a l’arrencar al matí (que és una de les queixes dels
veïns), així com un talús amb gespa i bancs. És cert que se
n’aprofitarà tothom, però igual com en tots els carrers que es fan a
Sant Celoni dels que se n’aprofita tothom que hi passa. En quant a
les contribucions especials, l’equip de govern té clar que ha de
passar a Renfe l’import que li correspon, que està al voltant dels 19
milions de pessetes.

El Sr. Arenas Serra indica que, com ha dit el Sr. Figueras a l’inici de
la seva intervenció, sempre que es porten a aprovació contribucions
especials, sorgeix el mateix tema del percentatge. En aquest cas,
l’equip de govern considera que s’ha de mantenir el mateix criteri
que sempre per evitar discriminacions o tractaments diferenciats
amb altres parts del municipi. El fet que el carrer Mossèn Jacint
Verdaguer disposi d’una zona d’aparcament i sigui una via per entrar
a una zona d’aparcament més gran com és la Plaça de l’Estació, és
totalment comparable amb altres carrers com l’Esteve Cardelús o el
Passeig de la Rectoria Vella que també disposen o condueixen a
zones d’aparcament, i per tant s’han d’utilitzar els mateixos barems.
Per altra part, com ja s’ha dit, Renfe també tindrà les seves
liquidacions i encara que actualment en una banda del carrer hi hagi
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pocs veïns, el dia de demà poden ser molts perquè hi ha espais que
resten per edificar.

El Sr. Gómez pregunta quin percentatge han pagat els veïns de les
Illes Belles per la plaça que s’ha construït allà.

El Sr. alcalde respon que els veïns de les Illes Belles que donen a la
plaça, han pagat el seu carrer per contribucions especials al 90%,
com qualsevol altre veí de Sant Celoni.

El Sr. Gómez indica que, d’aquesta mateixa manera, els veïns del
carrer Mossèn Jacint Verdaguer haurien de pagar només el carrer, i
que la plaça, la gespa i els bancs que es diu que es construiran, ho
pagui l’ajuntament.

El Sr. Garcia contesta que en aquest cas això ho paga Renfe.

El Sr. Gómez demana que s’aclareixi si Renfe paga o no paga.

El Sr. alcalde explica que és la primera vegada que a Renfe se li
giraran contribucions especials per la urbanització d’un carrer, cosa
que no s’havia fet en cap dels diferents governs municipals
anteriors. No hi ha, però, garantia de cobrar aquestes contribucions
especials per una sèrie de raons i de lleis. Quan es va urbanitzar la
Plaça de l’Estació, a Renfe no se li van girar contribucions però hi va
haver una bona entesa amb aquesta companyia (que era propietària
d’una bona part dels terrenys), entesa que va fer possible la
urbanització de la plaça, evitant que es demanés cap expropiació.
Entén també l’equip de govern que s’ha d’apostar pel transport
públic i que la urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer
afavorirà la connexió de l’estació de ferrocarril amb el carrer Doctor
Trueta.

El Sr. Alsina diu que ja fa molts anys que s’està lluitant perquè
aquest carrer s’urbanitzi, perquè pot ser un dels eixos principals per
a evitar la saturació de l’entrada a Sant Celoni pel carrer Doctor
Trueta. En la passada legislatura i en l’anterior ja es va mirar
d’urbanitzar i, una vegada més, es demostra la incapacitat de l’equip
de govern de tirar postures endavant. Ara s’està fent, però pagant
els veïns. Fent jocs malabars amb els números, com feia abans el
Sr. alcalde, per tenir els serveis bàsics (voreres, enllumenat públic,
asfaltat i clavegueres) els veïns del carrer Pitarra paguen unes
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23.000 pessetes per ml de façana i als veïns del carrer Mossèn
Jacint Verdaguer els hi sortirà per unes 80.000 pessetes el ml. Això
és quatre vegades més.

D’altra banda, continua dient el Sr. Alsina, els veïns d’aquest carrer
també es veuen afectats perquè en el seu costat paguen per
longitud de façana i volum edificable i a l’altre costat Renfe només
pagarà per façana perquè allà no hi ha volum edificable. Això fa que
els veïns es vegin gravats en un percentatge d’un 25% més en
l’afectació de les contribucions especials. És a dir, que per tenir els
mateixos serveis que els veïns del carrer Pitarra, pagaran quatre
vegades més, segons els seus números. És per això que el grup
municipal d’ERC entén que l’ajuntament hauria de fer-se càrrec de
tot el que no siguin els serveis bàsics (enllumenat, asfaltat, voreres i
clavegueram).

El Sr. alcalde voldria fer un aclariment: teòricament en aquest carrer
es pagaran per metre lineal de façana 15.000 pessetes. Per altra
part, en aquest carrer l’edificabilitat és diferent, podent-se edificar
en alçada bastant més que en altres carrers.

El Sr. Garcia indica que Renfe també té edificació en el seu costat,
en concret una edificació de 1.209 m2.

E Sr. Comas pregunta perquè aquesta documentació de què disposa
el Sr. Garcia no estava a l’expedient aquest matí.

El Sr. Garcia respon que a l’expedient hi figura tota la documentació
que fa referència a l’aprovació de la contribució, però no el
repartiment de quotes entre els veïns.

El Sr. Comas pregunta que, si l’expedient del carrer Mossèn Jacint
Verdaguer està en la mateixa condició que l’expedient del carrer
Pitarra, perquè en aquest últim sí que hi constava el repartiment de
quotes als veïns.

El Sr. Garcia explica que, tant en el carrer Pitarra com en el carrer
Mossèn Jacint Verdaguer com en la Carretera Vella, el que es porta
avui a aprovació del Ple és l’import total de la contribució. El que
passa és que en el carrer Pitarra el tècnic va anar més endavant i hi
va adjuntar el llistat de les quotes individuals, però al carrer Mossèn
Jacint Verdaguer no s’ha anat tan de pressa.
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El Sr. Comas diu que, pel que entén, l’equip de govern vol que
s’aprovi una cosa de la que no estan fets els números. Es coneixen
els imports totals, però no el que haurà de pagar cada persona.

El Sr. Garcia diu que ara no correspon aprovar el que pagarà
cadascú, sinó l’import total que es finançarà per contribucions
especials.

El Sr. Comas diu que saben l’import total a què pujarà l’obra, però hi
ha una sèrie de coses que desconeixen, per exemple, si el promotor
que ha construït el bloc de pisos pagarà o no. Es vol fer un carrer
sense saber encara ni qui pagarà ni quant.

El Sr. alcalde indica que cada òrgan municipal té unes facultats i, en
aquest cas, al Ple de l’ajuntament li correspon l’aprovació de l’acord
global d’imposició i ordenació de les contribucions especials per
poder finançar les obres d’urbanització del carrer. Les quotes
individuals les aprovarà posteriorment la Comissió de Govern, amb
els números que s’acabaran de fer.

El Sr. Comas insisteix en que es demana que s’aprovi l’aplicació de
contribucions especials al carrer Pitarra, amb tota la documentació, i
en canvi es vol que s’aprovi l’aplicació de contribucions especials al
carrer Mossèn Jacint Verdaguer, en l’expedient del qual hi falten
documents.

El Sr. Capote respon que no és que en aquest expedient hi faltin
documents, és que en l’altre n’hi ha de més.

El Sr. alcalde diu que en l’expedient del carrer Pitarra consta el
repartiment de quotes perquè ja estava tot calculat.

El. Sr. secretari explica que en aquest moment el que es porta a
aprovació del Ple és l’acord d’imposició de les contribucions especials
(que és l’acte pel qual l’administració manifesta la voluntat de que
els veïns paguin aquest tribut), i l’acord d’ordenació d’aquestes
contribucions, és a dir, la determinació dels paràmetres generals: la
base imposable, el cost, el percentatge en què participaran els veïns
i l’administració i els criteris de repartiment (que en aquest cas són
el volum edificable i longitud de façana). Un cop aprovats pel Ple
aquests elements generals del tribut i altres determinacions que
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consten a la proposta d’acord, s’exposa al públic tot l’expedient i, si
no hi ha al·legacions, queden definitivament imposades i ordenades
les contribucions especials. A partir d’aquí es procedeix a establir les
liquidacions individuals, en base als paràmetres generals aprovats.
Aquesta és la fase de gestió, que és competència de la Comissió de
Govern.

Per tant, continua explicant el Sr. secretari, en l’expedient que es
porta a aprovació del Ple no és necessari que hi hagi la
documentació referent al repartiment concret de les contribucions
especials. Això serà necessari que hi sigui en el moment que la
Comissió de Govern hagi d’aprovar les quotes individuals
provisionals i després, quan l’obra estigui acabada, les definitives. El
fet de que el repartiment figuri avui en l’expedient del carrer Pitarra,
però no en l’expedient del carrer Mossèn Jacint Verdaguer és una
qüestió de que els tècnics han tingut més o menys temps per fer-ho.
En tot cas, és una documentació que abunda, però no és una
documentació estrictament necessària.

El Sr. Comas diu que sembla com si es vulgui amagar
documentació. Si en el carrer Pitarra s’ha donat, entén que en l’altre
expedient també s’havia de donar.

El Sr. secretari respon que, d’acord amb la legalitat, no és
estrictament necessària aquesta documentació.

El Sr. Comas pregunta què estan fent aquí els grups de l’oposició, si
després les quotes les aprova l’equip de govern.

El Sr. alcalde explica que l’ajuntament té uns criteris i que gràcies a
l’aplicació de la mateixa fórmula igual per a tothom s’han pogut tirar
endavant una gran quantitat de carrers a Sant Celoni. En el carrer
Sant Francesc (que també va paral·lel a la via) els veïns van haver
de pagar el 90% de les obres mitjançant contribucions especials.
Fins ara, però, mai no s’havien girat contribucions especials a Renfe.
El càlcul de les contribucions es feia igual en funció dels paràmetres
que s’havien aprovat (ml de façana i m2 d’edificabilitat), el que
passa és que a vegades la part de Renfe la posava l’ajuntament del
pressupost propi o es pagava via subvenció. Per altra part, si ara
estiguéssim aprovant l’aplicació de quotes individuals de les
contribucions especials, qualsevol dels membres del Ple que tingués
personal o familiarment alguna propietat en el carrer Mossèn Jacint
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Verdaguer, no podria estar present mentre s’estigués tractant el
tema.

El Sr. Comas diu que això és relatiu.

El Sr. alcalde respon que no és pas relatiu.

El Sr. Comas diu que ell ha pogut llegir en algun paper que algú es
va equivocar i va participar en una votació que no devia.

El Sr. alcalde indica que quan un regidor o algun dels seus familiars
directes té una propietat en un carrer, surt de la sala sempre que el
Ple estigui tractant de les contribucions especials d’aquell carrer.
Però a vegades pot passar que algú desconegui si és o no soci d’un
determinat club.

Per altra part, prossegueix el Sr. alcalde, en relació al tema
esmentat pel Sr. Comas de la gent que ha comprat un pis nou al
carrer Mossèn Jacint Verdaguer, s’ha de dir que aquí passa com en
altres carrers de Sant Celoni en què durant molts anys el costum era
que primer es feien les cases, sense que el carrer estigués asfaltat
ni disposés dels serveis, i la gent que comprava una casa ja sabia
que hauria de pagar quan el carrer s’urbanitzés. Normalment, els
veïns saben que l’ajuntament gira contribucions especials a tothom
que és propietari del carrer que s’ha de fer, i si algú ho ha impugnat
davant els tribunals, aquests han donat la raó a l’ajuntament.

Intervé el Sr. Arenas Serra i diu que, si no ha entès malament, li ha
semblat que en un moment donat el Sr. Comas ha dit que no li
semblava bé que algunes qüestions les aprovés la Comissió de
Govern.

El Sr. Comas replica que ell no ha dit això.

El Sr. Arenas Serra diu que a ell li ha semblat entendre que el Sr.
Comas preguntava què hi fan al Ple els regidors de l’oposició, si la
Comissió de Govern té la potestat d’aprovar les quotes de les
contribucions especials. S’ha de dir que així és tal com està estipulat
legalment, i no és pas anticonstitucional. Fa un moment que el Sr.
Comas acaba de prometre la Constitució i amb el que ha dit en
aquest tema, ha entrat en una contradicció.
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El Sr. Garcia voldria fer només un aclariment: les dades que té de
les finques propietat Renfe vénen a raó de la pregunta formulada
per escrit pel grup municipal d’IC-V, que es respondrà en l’apartat
de precs i preguntes. No és que ell disposi de més informació que
ningú, sinó que arrel de la pregunta formulada, ha demanat que els
tècnics municipals li preparessin documentació de la superfície i el
cost aproximats que s’imputaran a Renfe.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació provisional, si escau, de la
imposició i ordenació de contribucions especials per a la realització
de les obres d’urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer,
entre el carrer Doctor Fleming i el carrer Doctor Trueta d’aquesta
vila.

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

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

A la vista de l'anterior i a proposta de la Comissió informativa
d’Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans, per 10 vots a
favor de la senyora Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra,
Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado i Arenas Vilà, i amb 7
vots en contra de la senyora Lechuga i dels senyors Figueras, Giol,
Alsina, Segarra, Gómez i Comas, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats
per l'execució del projecte d’obres ordinàries d’urbanització del
carrer Mossèn Jacint Verdaguer, entre el carrer Doctor Fleming i el
carrer Doctor Trueta.

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

a) Cost previst de les obres ............................. 63.926.778 ptes
Honoraris de redacció de projecte................... 1.789.950 ptes
Honoraris de direcció de projecte.................... 1.789.950 ptes
Adquisició de sòl........................................... 2.081.539 ptes
Total final .................................................. 69.588.217 ptes

b) El cost suportat per l'administració serà de 69.588.217
pessetes.

c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 90% del
cost suportat per l'administració, és a dir, 62.629.395
pessetes, que constituirà la base imposable del tribut.

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

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

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

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

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

Sisè.- Remetre's, en allò que no estigui previst en aquest acord i en
aplicació de l'article 34.3 de la Llei d’hisendes locals, a l'Ordenança
general de contribucions especials vigent al municipi de Sant Celoni.
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Setè.- Acordar l'exigència per avançat del pagament de les
contribucions especials en funció del cost previst, en base a l'article
33.2, de la Llei d’hisendes locals, un cop els acords d’imposició i
ordenació hagin estat adoptats de manera definitiva.

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

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

Desè.- Advertir els propietaris afectats de què podran constituir
l'Associació Administrativa de Contribuents en els termes i als
efectes d'allò que disposen els articles 36 i 37 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre.

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

11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD D’UNA
BESTRETA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS IMPOSADES
PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
D’UN TRAM DE LA CARRETERA VELLA.

El Sr. Figueras pregunta que si l’import total de les obres ascendeix
a 105 milions de pessetes, aquesta és la quantitat que ara es
girarà.

El Sr. secretari explica que es demana una bestreta de l’import
nominal, és a dir, el 50% d’aquests 105 milions de pessetes, i que
quan les obres acabin ja es liquidarà la diferència.

El Sr. Figueras pregunta si no es descompten ni la baixa en
l’adjudicació de l’obra, ni la subvenció que hi ha concedida.
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El Sr. alcalde indica que ja se n’ha parlat amb la comissió de veïns
de la Carretera Vella que fan el seguiment de les obres.

El Sr. Figueras pregunta si es té coneixement de quant s’ha gastat
fins ara.

El Sr. Garcia respon que la primera certificació que han acceptat els
tècnics municipals és de dos milions de pessetes, malgrat que
l’empresa adjudicatària demanava molt més.

Comenta el Sr. Figueras que al més de desembre es giraran 50
milions de pessetes i només i se n’han gastat 2.

El Sr. alcalde explica que segurament a finals del mes de desembre
s’hauran gastat bastant més dels 50 milions que es giraran als
veïns com a bestreta.

El Sr. Garcia diu que s’ha pactat amb la comissió de veïns quan es
volia pagar la bestreta.

El Sr. alcalde diu que el més normal és demanar una bestreta quan
es comença l’obra, encara que no hi hagi cap cetificació
presentada, perquè així l’ajuntament pugui disposar d’un romanent
per anar pagant. Però aquest ajuntament acostuma a demanar la
bestreta quan l’obra ja està bastant avançada, com és d’esperar
que estigui aquesta a finals de desembre.

Diu el Sr. Alsina que, tal com es va comentar a la Comissió
informativa, sembla que a l’obra de moment no es preveu cap
desviació de pressupost.

El Sr. Garcia diu que és aviat per dir si hi haurà cap desviació,
perquè algunes partides es poden desviar, però d’altres es poden
assumir.

El Sr. Segarra indica que, donat que en aquest tram s’han trobat
amb dificultats, poden passar dues coses: que s’hagi negociat amb
l’empresa i aquesta ho assumeixi, o que l’empresa digui que allò
que no estava en el projecte val tants diners i que hi hagi desviació
en l’import final.
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El Sr. Garcia diu que hi va haver un preu contradictori amb la llosa
de formigó, però que podia ser assumit amb el rebaix de terres que
s’ha fet.

El Sr. Segarra diu que així, doncs, no hi haurà desviació.

El Sr. Garcia respon que no es pot afirmar si hi haurà desviació o
no fins que l’obra no estigui acabada. Un dels problemes de
treballar en carrers antics és que moltes vegades els plànols no
reflecteixen la realitat que hi ha sota el paviment. Això està
passant tant a la Carretera Vella com al carrer Sant Pere.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que el Ple de l’ajuntament de Sant Celoni, en sessió de data
22 de març de 2001 va aprovar de manera provisional els acords
d’imposició i ordenació de contribucions especials per a la
realització de les obres d’urbanització de la Carretera Vella, tram
comprès entre el carrer Doctor Trueta i el carrer Anselm Clavé
d’aquesta vila.

Atès que els acords van ser degudament exposats al públic per un
termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes inserits al Butlletí
Oficial de la Província número  86 del dia 10 d’abril de 2001, al
diari El Periódico de 30 de març de 2001 i al tauler d'edictes de la
corporació i, un cop transcorregut el termini, van ser resoltes les
al·legacions presentades i aprovats de manera definitiva els acords
citats.

Atès que per acord de la Comissió de Govern de data 3 de juliol de
2001 es van aprovar les quotes provisionals, que van ser
notificades als interessats ens els dies següents.

Atès que un cop presos definitivament els acords d’imposició i
ordenació de contribucions especials s’ha iniciat l’execució de les
obres, malgrat que es preveu que es perllonguin amb la seva
duració fins a 4 mesos.

Atès que per evitar tensions de tresoreria, tant en les arques
municipals com en els subjectes passius del tribut es considera
necessari avançar l’exigibilitat del mateix als efectes de distribuir-lo
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en el temps sense que el seu cobrament es vegi acumulat al final
de l’execució de les obres.

Vistos els informes de la Secretaria i de la intervenció municipals i
a la vista del projecte de text de l’Ordenança fiscal.

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

Primer.- Sol·licitar dels subjectes passius de les contribucions
especials imposades per a la realització de les obres d’urbanització
de la Carretera Vella, aprovades de manera definitiva per acord del
Ple de la corporació de data 5 de juny de 2001 i publicades al
Butlletí Oficial de la Província número 152 de 26 de juny de 2001,
una bestreta equivalent a la totalitat de les seves quotes, a compte
de l’acreditament del tribut, que es demanarà en dos pagaments
de conformitat amb el següent detall:

a. Primer pagament del 50% sobre la totalitat de les quotes
corresponents a cada subjecte passiu, a satisfer amb data 31 de
desembre de 2001.

b. Segon pagament del 50% sobre la totalitat de les quotes
corresponents a cada subjecte passiu, a satisfer amb data 1
març de 2002.

Segon.- Determinar que la resta del tribut s’acreditarà en el
moment de la finalització de les obres, reiterant, de conformitat
amb l’art 31,3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, que les quotes liquidades són provisionals
tenint caràcter de mera previsió fins que es produeixi la finalització
de l’obra i la liquidació definitiva del tribut.

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

Quart.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes
de què pugui signar quanta documentació sigui procedent als
efectes de l’efectivitat dels acords presos.
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En finalitzar aquest punt de l’ordre de dia, el regidor Sr. Giol
s’incorpora de nou a la sessió del Ple que es celebra

12.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2001 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2001.

El Sr. Arenas Serra explica que es tracta de la primera modificació
del pressupost municipal d’enguany, tot i que en realitat és la
segona, perquè la primera es va fer només per a la incorporació del
superàvit de l’any passat. La modificació que avui es porta a
aprovació representa un 4,8% de la despesa corrent del pressupost
ordinari.

Globalment una modificació de crèdit significa canvis en diferents
partides del pressupost. En aquest cas específic representa dotar de
més finançament unes inversions (que tot i estar previstes, s’ha vist
que variava el seu cost un cop s’ha disposat del projecte), i també
finançar inversions noves que es consideren indispensables o que
estratègicament interessa molt que es realitzin en aquest exercici
(com ara el Pont Romà, el qual és essencial dotar de finançament
per poder acabar la 2a fase de l’obra i no perdre una subvenció del
FEDER).

Continua explicant el Sr. Arenas Serra que tot aquest finançament
procedeix de majors ingressos obtinguts (de l’obertura
d’establiments, de contribucions especials imposades l’any 2000,
d’una venda de patrimoni, etc.) i de baixes d’altres partides, que
acostumen a ser degudes a una bona gestió dels recursos. Un
exemple d’això és la baixa que s’ha aconseguit en la despesa per
redacció de projectes tècnics, ja que molts d’aquests projectes s’han
fet des dels propis Serveis Tècnics municipals gràcies a una
optimització dels seus recursos humans. Així mateix, gràcies a haver
fet noves negociacions amb entitats bancàries, s’ha aconseguit reduir
els percentatges dels interessos bancaris que l’ajuntament ha de
pagar. A la memòria que conté l’expedient s’especifiquen punt per
punt quines són les modificacions en les despeses i d’on procedeix el
seu finançament.

El Sr. Gómez pregunta quants milions de pessetes representen
aquests desplaçaments.
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El Sr. Arenas Serra respon que en despesa corrent es tracta d’un
4,8% del pressupost ordinari. Estem parlant de 59 milions de
pessetes en un pressupost de 1.900 milions.

Comenta el Sr. Gómez que, com ja va dir en el seu moment, el
pressupost municipal es va fer de qualsevol manera, sortís com
sortís, i ara comencem a tenir desviacions perquè no es va saber
calcular partida per partida el que es necessitava. Si les partides
haguessin variat en un o dos milions, hi estaria d’acord; però s’està
parlant de més de 50 milions de pessetes. Es fan els pressupostos
“pel broc gros”.

El Sr. Arenas Serra respon que aquesta és una opinió molt personal,
però l’equip de govern se sent orgullós de que gairebé a finals d’any
la desviació del pressupost sigui només d’un 4,8%. Li agradaria
saber en quins percentatges es mouen altres administracions. A
més, totes les partides que es modifiquen tenen la seva raó de ser i
estan argumentades amb una sèrie de raonaments del perquè es
fan.

El Sr. alcalde diu que el pressupost municipal és una eina de treball i
no és quelcom inamovible. A vegades durant l’any sorgeixen diverses
qüestions que cal afrontar o, per contra, algunes inversions no es
poden realitzar per manca de subvencions que s’esperaven d’altres
administracions. Com deia el regidor d’Hisenda, la desviació equival
al 4,8% de la despesa ordinària (1.233 milions), i estem en uns
paràmetres absolutament normals i corrents.

El Sr. Figueras diu que, com tot a la vida, aquesta és una qüestió
interpretable. El regidor d’Hisenda considera determinats moviments
de partides com a bona gestió dels recursos. Però veient l’execució
dels pressupostos dels exercicis de 2000 i de 2001, potser algunes
d’aquestes desviacions són degudes a vegades a una no massa bona
gestió del pressupost. Per tant, el grup municipal de CiU s’abstindrà
en la votació d’aquesta modificació de crèdit.

El Sr. Alsina manifesta que el grup municipal d’ERC, essent
conseqüent amb el que va votar en l’aprovació del pressupost i
entenent que una modificació de crèdit no deixa de ser un canvi de
recursos, s’abstindrà en la votació.
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Intervé el Sr. Capote per fer un comentari en relació a les partides
de personal eventual que es modifiquen per dotar-les de més
finançament. En la seva opinió, els grups municipals vinculats amb
els partits que ostenten el govern de la Generalitat de Catalunya, (en
aquest cas CiU, amb el recolzament del PP) podrien fer alguna cosa
en aquest tema. La Generalitat va delegant cada vegada més
competències (com ara els serveis socials), però, malgrat que els
sous del personal pugen, els ajuts que l’ajuntament rep per aquests
serveis estan congelats i cada any falten més diners per cobrir el
cost del servei, diners que ha d’acabar posant l’ajuntament. S’ha de
ser conseqüent i qui voti avui en contra d’aquesta modificació de
crèdit, ha de tenir valor i coratge per exposar al seu  partit i a la
Generalitat que no pot ser que els ajuntaments hagin de fer-se
càrrec de determinats serveis que són competència de
l’administració autonòmica (com ara passarà amb l’escola bressol).
És molt fàcil dir que l’equip de govern no fa les coses ben fetes, però
considera el Sr. Capote que tots els grups municipals, cadascú pel
seu costat, haurien de fer arribar aquestes inquietuds a instàncies
superiors. Aquesta és una responsabilitat de tots els grups.

El Sr. Gómez creu que la responsabilitat l’haurien de tenir des del
primer dia. Ara, quan l’equip de govern es troba així, demana llavors
l’ajuda a tothom. Ell farà el que podrà, però no perquè el Sr. Capote
li exigeixi.

El Sr. alcalde diu que, com a representants dels ciutadans, han de
fer sempre el que puguin per tal d’afavorir a la societat en conjunt,
però en especial al nostre municipi. No s’ha d’interpretar com deia el
Sr. Gómez que estem “amb l’aigua al coll”, que no és així. La Llei
reguladora del règim local deixa molt clar quines són les
responsabilitats del municipi (que a Sant Celoni s’estan complint amb
escreix) i quines són les obligacions d’altres administracions. Hem de
ser tots conscients que no és possible que més del 40% dels
recursos de l’ajuntament se’n vagin en serveis que no li són propis.
L’administració local és “el parent pobre” de les administracions, és a
la que se li reclamen més coses però que té menys recursos. Fins ara
la prioritat han estat les autonomies i l’administració local ha quedat
una mica oblidada. Actualment està en discussió el tema del
finançament local, i tota la gent que estem als ens locals, tant al
govern com a l’oposició, estem interessats en que es potenciï aquest
finançament en interès de la població.
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Després d’aquestes intervencions i,

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

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

Vist l’informe emès per l’Interventor de l’ajuntament.

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

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit
2/2001 mitjançant concessió d'un crèdit extraordinari (C.E.) i
suplement de crèdit (S.C.)  al següent tenor:

A) Despeses finançades amb ingressos corrents:

S.C. Partida 01.432.131: 8.092.923 ptes. Personal eventual Urbanisme
S.C. Partida 01.422.131: 1.894.784 ptes. Personal eventual Ensenyament
S.C. Partida 01.313.131: 5.652.591 ptes. Personal eventual Escola adults
S.C. Partida 01.313.131: 3.222.644 ptes. Personal eventual B. Social
S.C. Partida 01.463.131: 5.907.604 ptes. Personal eventual Comunicació
S.C. Partida 01.121.131:    576.752 ptes. Personal eventual R. Humans
S.C. Partida 01.444.131: 4.852.025 ptes. Personal eventual Medi Ambient
S.C. Partida 01.322.131: 8.033.805 ptes. Personal eventual P. Econòmica
S.C. Partida 01.121.160: 3.659.591 ptes. Seguretat Social
S.C. Partida 01.422.227.09: 2.750.000 ptes. Treballs aula informàtica IES
S.C. Partida 01.511.210:  3.000.000 ptes. Treballs manteniment lleres
S.C. Partida 01.452.212: 1.750.000 ptes. Manteniment instal·lacions esports
S.C. Partida 01.511.611.05: 1.800.000 ptes. Remodelació carrers
S.C. Partida 01.452.622.16:  5.386.308 ptes. Projectes equipaments esportius
C.E. Partida 01.453.632.51: 3.000.000 ptes.  Projecte tècnic delimitació Castell

                                                  Vilardell i poblat ibèric
S.C. Partida 01.432.622.25: 10.600.000 ptes. Adequació Can Ramis
S.C. Partida 02.432.611.02:  1.500.000 ptes. Senyalització La Batllòria
S.C. Partida 01.422.632.25:  1.000.000 ptes. Escola Pallerola
S.C. Partida 01.313.626:        500.000 ptes. Informàtica Escola adults
C.E. Partida 01.422.762.01: 3.112.818 ptes. Transferència capital Sta. Maria

      Palautordera per escola La Tordera
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C.E. Partida 01.516.601.17:   1.466.440 ptes. Pla Parcial Cementiri
S.C. Partida 01.433.625:  4.000.000 ptes. Mobiliari urbà
C.E. Partida 01.457.629:   3.700.000 ptes. Inversions biblioteca

TOTAL AUGMENT DESPESES:  95.458.285 PTES.

Finançament:

Majors ingressos de les partides que a continuació es relacionen:

Partida 311.03: Llicència obertura establiments: 6.059.000 ptes.
Partida 360.44: Contribucions esp. C/ Ramis i altres:   17.722.179 ptes.
Partida 360.38: Contribucions esp. C/ Montserrat i altres:  3.161.167 ptes.
Partida 360.41: Quotes urbanització UASU Sot Granotes: 1.768.895 ptes.
Partida 360.16: Quotes urbanització Pla de Palau:       26.353.332 ptes.
Partida 282:      Impost sobre construccions i obres:       3.061.512 ptes.

Total finançat amb majors ingressos:                   58.126.085 ptes.

Baixes de les següents partides:

Partida  01.011.310.00:    12.000.000 ptes. Interessos
Partida  01.511.601.02:    5.000.000 ptes. Enllumenat carrers
Partida  01.456.622.35:    2.000.000 ptes. Projecte Sax Sala
Partida 01.511.601.58:    3.400.000 ptes. Projecte urb. C/Mn. J. Verdaguer
Partida 01.511.601.91:         400.000 ptes. Projecte urb. C/ Pitarra
Partida 01.511.601.01:      2.800.000 ptes.  Projecte urb. Carretera Vella
Partida 01.441.632.40:      1.500.000 ptes. Pla director Clavegueram
Partida 01.511.601.92:         800.000 ptes. Projecte urb. C/ Fogars
Partida 01.511.601.93:    1.000.000 ptes. Projecte urb. Ps. Sant Guillem
Partida 01.511.601.00:      3.000.000 ptes. Direccions obres
Partida 01.422.629:            5.000.000 ptes. Adequació pati edifici Puigdollers
Partida 02.451.629:              432.200 ptes. Remolc gegants

Total finançat amb baixa partides:   37.332.200 ptes.

B) Despeses finançades amb ingressos de capital:

S.C. Partida 01.432.622.25: 33.843.781 ptes. Edifici C/ Consolat del Mar
S.C. Partida 01.453.632.62: 17.250.000 ptes. Pont Romà
S.C. Partida 01.511.601.58: 33.800.000 ptes. C/ Mn. Jacint Verdaguer

Total augment de despeses: 84.893.781 ptes.

Finançament:

Majors ingressos de les partida que a continuació es relaciona:
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Partida 600: Venda solars    24.250.000 ptes.
Partida 380.01: Reint. Pres. tancats       1.718.753 ptes.
Partida 360.16: Quotes urb. Pla Palau 10.970.838 ptes.
Partida 360.55: Contribucions especials  M. J. Verdaguer 26.800.000 ptes.

Total finançat amb majors ingressos:             
63.739.591 ptes.

Baixa partides per canvi finalitat préstec:

Partida 01.451.622.64: Projecte Ateneu          18.000.000 ptes.
Partida 03.222.629: Maquinària zona blava       3.154.190 ptes.

Total finançat amb baixa partides:  21.154.190 ptes.  Aquesta quantitat, juntament
amb els majors ingressos de les partides 380.01 i 360.16 es destinen a finançar la
partida 01.432.622.25.

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

13.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A
L’EXERCICI DE 2002.

El Sr. Arenas Serra explica que, com cada any, cal procedir a la
modificació de les Ordenances fiscals per al proper exercici.
Globalment es proposa per a l’any 2002 mantenir la línia dels
darrers anys, que no és altra que aplicar uns augments que no
siguin gravosos econòmicament per a la població, però que a l’hora
permetin garantir els ingressos necessaris per a la gestió dels
serveis municipals i per a les inversions previstes en el marc
d’actuació municipal d’aquesta legislatura. L’equip de govern
efectua una proposta d’augment equivalent al cost de la vida,
sense superar-lo en cap cas. L’augment de preus de la majoria dels
contractes subscrits pel municipi evolucionen sempre d’acord amb
l’IPC, però s’ha de dir que en els darrers cinc anys els impostos
municipals han crescut sempre per sota d’aquest IPC. Aquesta
realitat s’ha pogut aconseguir bàsicament per dues raons: per una
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bona gestió econòmica de tots els departaments de l’ajuntament i
per l’evolució positiva del creixement de la població.

Les modificacions que es proposen en les Ordenances fiscals per a
l’any 2002 són les següents:

• En l’Impost sobre Béns Immobles es proposa un tipus impositiu
del 0,59% que representa un augment de l’1,37%.

• En l’Impost d’Activitats Econòmiques es proposa un augment
mig entre les diferents categories per zones del municipi del
2,83%. S’ha de tenir en compte, però, que per al nucli urbà de
Sant Celoni l’augment és del 2,65%. Els comerços de La
Batllòria estan una mica per sota. Es continua mantenint la
bonificació del 50% de la quota d’aquest impost durant els tres
primers anys de les noves activitats.

• En l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica s’aplica un augment
del 3,4% i també es manté la bonificació del 50% de les tarifes
per a vehicles que utilitzin energies alternatives i menys
contaminants.

• En l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de
Naturalesa urbana es congela el tipus impositiu i es manté la
bonificació del 30% en les transmissions per herència.

• En quant a les taxes, algunes es congelen (com la de runes
procedents de la construcció i la d’ocupació de via pública) i
altres es modifiquen (com ara la de zona blava, per la
incorporació de noves màquines expenedores de tiquets, amb
una amortització calculada en 10 anys). Pel que fa a la taxa de
recollida d’escombraries, que sempre mereix una consideració
especial, es preveu un augment del 3,2%, sense que s’apliqui
cap increment especial com l’any passat amb motiu de la
incorporació de la recollida selectiva.

En definitiva, prossegueix el Sr. Arenas Serra, estem parlant d’un
2,05% de modificació a l’alça de les Ordenances fiscals. Tenint en
compte que aquest percentatge està per sota de l’IPC, la
modificació que es proposa no representa cap augment de la
pressió fiscal sobre els ciutadans, objectiu que sempre s’ha marcat
l’equip de govern. Per altra part, aquesta proposta s’ha debatut en
les reunions individuals mantingudes amb agents econòmics de la
vila com són l’Associació d’Empresaris del Baix Montseny, la Unió
de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni i les grans indústries del
municipi.
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El Sr. Comas pregunta quin percentatge puja la taxa per
estacionament en zona blava.

El Sr. Arenas Serra explica que aquesta taxa s’incrementa en un
7,17%, per tal que en 10 anys es pugui amortitzar la nova
maquinària expenedora de tiquets, adequada a les noves monedes
de l’euro.

El Sr. Comas pregunta si l’ajuntament disposa d’un llistat de les
persones de Sant Celoni que cobren per minusvalia.

El Sr. Vega respon que sí es disposa d’una relació d’aquelles
persones que reben prestació per aquesta causa.

Pregunta també el Sr. Comas si els dissabtes no es pagarà per
estacionar en zona blava.

El Sr. Capote contesta que els dissabtes a la tarda no es pagarà,
però al matí sí.

Intervé el Sr. Alsina per manifestar que la proposta d’increment de
les Ordenances fiscals per a l’any 2002, per sota de l’IPC, així com
les justificacions donades pel regidor d’Hisenda, entren dins de la
postura que ha defensat el grup municipal ERC en els darrers anys.
Però el que realment els ha sorprès i no hi estan d’acord és amb
l’augment del 7,17% que s’aplica a la taxa per estacionament en
zona blava. A la Comissió de Govern del dia 2 d’octubre es va
adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació de 12
màquines expenedores de tiquets a les zones d’estacionament
regulat, i un dels punts de la justificació de l’adjudicació del
contracte diu textualment: “Atès que la maquinària expenedora de
tiquets instal·lada inicialment ha estat amortitzada amb escreix,
arribant a ésser obsoleta, i més si tenim en compte que el proper
mes de gener de 2002 entrarà en circulació la nova moneda única
europea, cosa que obliga de manera indefectible a la substitució
d’aquestes màquines.” Si les màquines actuals s’han amortitzat
amb escreix, el grup municipal d’ERC opina que es poden adquirir
noves màquines sense necessitat d’incrementar la taxa un 7,17%.
És per això, conclou el Sr. Alsina, que el seu grup votarà en contra
de la modificació de les Ordenances fiscals, malgrat estar d’acord
amb l’increment de la resta d’impostos i taxes.
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El Sr. Capote diu que el grup municipal d’ERC està d’acord en
l’augment dels impostos més importants (IBI, IAE, vehicles...) i en
canvi no està d’acord en l’augment d’un 7% de la taxa de la zona
blava, percentatge que no representa més de 4 ò 5 pessetes.
Voldria recordar que quan l’ajuntament va rescatar l’explotació de
la zona blava (després de 5 anys de fer-ho una empresa
contractada), es va passar d’obtenir anualment 13 milions de
pessetes a obtenir-ne 8 milions, perquè es va abaixar la pressió de
control. És evident que els guanys aconseguits per aquells empresa
van amortitzar les màquines. Però l’ajuntament no ha anat mai
amb ànim de lucre i els beneficis que s’obtenen per aquesta taxa
reverteixen en senyalització viària i no van pas a la caixa única de
l’ajuntament. Aquest és un acord votat per tothom en un Ple,
(també pel Sr. Alsina). Així doncs, en què quedem ? És que les
coses que es voten un dia, ja no valen al cap del temps ? No és
seriós allò de que “donde dije digo, digo Diego”. El Sr. Alsina va
votar que els diners recaptats gràcies a la zona blava revertissin en
la via pública, i ara no pot afirmar que l’ajuntament s’hagi enriquit
amb aquesta taxa.

En opinió del Sr. Capote, si s’està d’acord en l’increment que es
proposa aplicar en els tres impostos principals, no és prou
justificació per votar en contra de la modificació de les Ordenances
fiscals el fet que la zona blava s’apugi un 7,17%, percentatge que
només representa 4 ò 5 pessetes. Que el Sr. Alsina digui el que
vulgui perquè se l’escolti per la ràdio...

El Sr. Alsina respon que el Sr. Capote té raó en el que ha explicat.
Però ell no està dient pas això, simplement pregunta perquè s’ha
de repercutir un 7% d’augment en la taxa per aparcar en zona
blava, quan sabem de sobres que les màquines noves també
amortitzaran simplement incrementant cada any la taxa d’acord
amb l’IPC, sense haver de recórrer a un augment més gran.
Aquesta és una taxa més, però tant important com els altres
impostos. El grup municipal d’ERC votarà en contra de la
modificació de les Ordenances fiscals només perquè no està d’acord
amb el tema de la zona blava, ja que les pujades dels altres
impostos entren dins dels barems de l’IPC i es consideren
correctes.
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El Sr. Gómez diu que, si es compara amb altres pobles, Sant Celoni
(amb els seus 13.000 habitants) és la població més cara i on els
impostos són més elevats. Molta gent marxa a viure a Santa Maria
de Palautordera per això. L’equip de govern intenta “matar la
gallina dels ous d’or”, fins que la gent algun dia els hi doni el que
es mereixen.

El Sr. Arenas Serra diu que segons el Sr. Alsina la taxa per
estacionar en zona blava no hauria de superar l’IPC i ha parlat
d’altres municipis. Només voldria recordar-li que a Granollers (on
ERC forma part del govern municipal) la taxa de recollida
d’escombraries, que afecta a tots els ciutadans, s’ha apujat del 12
al 178%.

El Sr. Alsina diu que a Sant Celoni també es va incrementar
aquesta taxa en un 10 ò 12% quan hi va haver un canvi o augment
del servei.

El Sr. Arenas Serra indica que també en aquest cas la taxa de la
zona blava augmenta només per poder pagar el servei. Per altra
part, en relació al que ha comentat el Sr. Comas, s’ha de tenir en
compte que es disposarà d’una nova maquinària que ens permetrà
moltes més coses a nivell tecnològic. A Sant Celoni hi ha engegat
un Pla de dinamització del comerç (promogut per l’ajuntament, la
UBIC, la Generalitat i la Diputació) i a través de les noves
tecnologies, si l’ajuntament ho creu necessari, es poden fer
convenis, negociacions o promocions a favor d’aquest pla.

El Sr. alcalde comenta que la modificació de les Ordenances fiscals
que es proposa comporta només un augment del 2,05% en la
globalitat dels impostos i taxes municipals. Això representa una
disminució de la pressió fiscal perquè, encara que la previsió del
govern era que l’IPC augmentés enguany un 2%, al mes de
setembre ja estàvem al 3,4%. Aquesta disminució de la pressió
fiscal ha vingut succeint en els darrers quatre o cinc anys en els
principals impostos municipals. Per exemple, en els últims anys
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica ha augmentat un 13%
quan l’IPC ha pujat un 18%. En el tema de les escombraries (tot i
que es tracta d’una taxa i que és bo que les taxes arribin a cobrir el
cost del servei), des de l’any 1996 al 2002 els increments estan pel
voltant de l’IPC.
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Continua dient el Sr. alcalde que la responsabilitat de l’equip de
govern és mantenir els serveis i millorar-los. Fa 10 anys a Sant
Celoni hi havia 30 ò 40 carrers sense asfaltar i enllumenar, i els
veïns van col·laborar aportant el 90% del cost de les obres
d’urbanització. Però després és obligació de l’ajuntament la neteja
d’aquests carrers (servei pel que no s’aplica taxa, sinó que es paga
directament del pressupost municipal), la seva senyalització, el
cost de l’enllumenat públic, etc. Els ajuntaments han de tenir
recursos per a fer front a aquestes despeses i si això es fa
disminuint la pressió fiscal, el ciutadà ho ha de valorar. Els regidors
del grup municipal d’ERC (amb qui l’equip de govern se sent
bastant proper, i a qui es va oferir la possibilitat de participar en el
govern municipal), si algun dia arriben a governar veuran que per
mantenir serveis i implantar-ne de nous, és necessari fer números.
Només cal veure que en municipis com ara Granollers, Igualada o
Manresa (en què ERC intervé en el govern municipal amb altres
grups) les mitjanes d’increment de les Ordenances fiscals són
superiors a les que es proposen a Sant Celoni. Els augments que
aplica cada ajuntament són els necessaris per cada una d’aquestes
viles, i és bo que ho tirin endavant. Recentment un dels regidors
d’ERC a Granollers, el Sr. Manel Balcells, deia en una publicació
que molta part dels ingressos dels ajuntaments s’han de dedicar a
serveis que no són propis de l’administració local. Tornant al tema
de la taxa per estacionament regulat, com ja s’ha comentat, el que
es vol és que la zona blava funcioni millor, amb més bona
maquinària, i que faci realment de zona de rotació de
l’estacionament, cosa que afavorirà el comerç a la nostra vila.

Per altra part, prossegueix el Sr. alcalde, el Sr. Gómez diu que
Sant Celoni és el poble més car de les poblacions de 13.000
habitants i “erra el tiro” quan d’entrada el compara amb una
població com Santa Maria de Palautordera que té 6.000 habitants.
Quan es fan aquestes afirmacions s’han de poder contrastar els
números. Considera que en quant a impostos i taxes, Sant Celoni
està en un terme mig respecte altres poblacions de la comarca amb
un número similar d’habitants. També s’ha de veure els serveis que
les poblacions ofereixen al ciutadà. Per sort, Sant Celoni a vegades
no només ha d’oferir serveis als habitants del propi municipi sinó
també als pobles de la rodalia i és important que es puguin
continuar mantenint aquests serveis de caràcter supramunicipal.
Ha dit el Sr. Gómez (referint-se a l’equip de govern) que “la gent
us donarà el que us mereixeu”. A cadascú la gent li dóna el que es
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mereix i els resultats electorals són els que són. En les darreres
eleccions municipals el grup municipal del PP va tenir els pitjors
resultats obtinguts en totes les eleccions locals celebrades a Sant
Celoni en aquesta etapa de la democràcia. Cadascú que faci la
lectura que vulgui. Els ciutadans valoren els serveis que tenen
actualment i els que tenien abans, i l’increment en els impostos
que això ha comportat (que és el que estem tractant en aquest
punt de l’ordre del dia). Considera el Sr. alcalde que la disminució
de la pressió fiscal és positiva per a un municipi i hi ha paràmetres
que denoten que Sant Celoni és un poble viu, tant a nivell de
comerç com d'ocupació (som una de les poblacions de 13.000
habitants en amunt que tenen menys atur), tot i que el Sr. Gómez
digui que els impostos que es paguen són molt cars. I això és
producte de la iniciativa de privada, però també del gra de sorra
que hi posa l’administració pública en promoure plans de
dinamització i temes de formació necessaris al nostre municipi. Els
resultats són palpables i evidents.

El Sr. Gómez manifesta que ell no ha dit que Sant Celoni fos com
Santa Maria de Palautordera. Els dos pobles no tenen punt de
comparació. Només ha dit que la gent marxa de Sant Celoni per
anar a viure a Santa Maria de Palautordera per pagar molt menys, i
si Sant Celoni estigués en una línia normal segurament la gent no
marxaria.

El Sr. alcalde vol aclarir que Sant Celoni va creixent en número
d’habitants, però és totalment lícit que la gent busqui altres llocs a
l’entorn per viure, si aspiren a alguna cosa que des de Sant Celoni
no es pot oferir. Per desgràcia, deu anys enrera la gent havia de
marxar perquè no trobava terrenys urbanitzats on poder edificar ni
pisos de nova construcció. Però en els últims anys s’han fet grans
passos endavant tant a Sant Celoni com a La Batllòria, i la mobilitat
de les persones va canviant. D’això en som tots testimonis.

El Sr. Capote diu que avui ha mirat el padró municipal i
actualment el número d’habitants ascendeix a 13.489 persones.
Això és sumar i no pas restar.

El Sr. Comas diu que està d’acord en què Sant Celoni està creixent,
però s’ha de reconèixer que molta gent del nostre municipi ha
marxat a viure als barris del Virgili o del Temple de Santa Maria de
Palautordera.
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El Sr. alcalde diu que no se n’amaga pas del fet que fa uns anys la
gent havia de marxar de Sant Celoni per falta de terrenys.

Després d’aquestes intervencions i,

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

Atès que en el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances
fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels
respectius acords d’imposició. En concret, l’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran
com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la
seva aplicació.

Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de
modificació han de contenir la nova redacció dels preceptes
afectats.

Atès que per aplicació de la Llei 46/1998, de 17 de desembre,
sobre introducció de l’euro, des de l’1 de gener de 2002 totes les
quanties econòmiques que hagin d’exigir-se han d’estar
determinades en la moneda euro.

Atès que encara que durant els dos primers mesos de l’any 2002
puguin continuar realitzant-se pagaments en la moneda pesseta,
les liquidacions a practicar per l’ajuntament necessàriament han de
ser quantificades en euros.

Atès que per tal de facilitar el compliment d’aquesta obligació legal
convé que les tarifes contingudes a les Ordenances fiscals
s’expressin en euros.

Atès que, de fet, no cal tramitar cap expedient de modificació
d’Ordenances quan l’única variació hagi de ser la substitució de la
moneda pesseta per l’euro, ja que a l’empara del que estableix
l’article 7 de l’esmentada Llei 46/1998: “Las referencias contenidas
en cualquier instrumento jurídico a importes monetarios tendrán la



50

misma validez y eficacia, ya se expresen en pesetas o en euros,
siempre que dichos importes se hayan obtenido con arreglo al tipo
de conversión y reglas de redondeo previstas.”

Atès que tanmateix, es considera convenient donar publicitat a les
tarifes de determinades Ordenances expressades en euros, que
han de regir des de l’1 de gener de 2002. Aquest acte respon a la
voluntat municipal de prestar als ciutadans la informació i
l’assistència previstes per l’article 5 de la Llei 1/1998, de 26 de
febrer, de drets i garanties dels contribuents, on es preveu la
publicació de texts actualitzats de les normes tributàries.

Atès que les circumstàncies anteriors justifiquen que mitjançant el
present dictamen s’adoptin tres tipus d’acords amb rellevància en
les Ordenances fiscals que han de regir des de l’1 de gener de
2002:

a) Modificació de les Ordenances reguladores dels impostos
municipals, amb ple respecte a les prescripcions i límits de
tipus fixats legalment.

b) Modificació de les Ordenances reguladores de taxes municipals,
que implica variació quantitativa de l’import de tarifes diferent
de la mera conversió de monedes, justificada mitjançant els
informes tècnico econòmics corresponents.

c) Aprovació de l’aplicació del principi d’equivalència nominal,
recollit a l’article 8 de la Llei 46/1998, pel que fa a les tarifes
de les Ordenances fiscals detallades a l’acord cinquè, les quals
quedaran expressades en euros per tal que puguin regir a
partir de l’1 de gener de 2002 i no suposaran increment
respecte a les tarifes vigents l’any 2001.

Atès que pel que fa a l’Ordenança General, redactada a l’empara
de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i l’article 12 de la Llei d’hisendes locals, on es
possibilita que les entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de
cada entitat, es considera convenient procedir a la seva
actualització.
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Atès que, verificat que en relació a les taxes per prestació de
serveis públics o realització d’activitats administratives de
competència local que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que
preveu l’article 24.2 de la Llei 39/1988.

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

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, per 11 vots a favor de la senyora
Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia,
Pujol, Checa, Casado, Arenas Vilà i Comas, amb 3 vots en contra
dels senyors Alsina, Segarra i Gómez i amb 3 abstencions de la
senyora Lechuga i dels senyors Figueras i Giol, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2002 i
següents.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2002 i
següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:

Ordenança fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal núm. 2 Reguladora de l’Impost sobre activitats

econòmiques
Ordenança fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de

tracció mecànica
Ordenança fiscal núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre increment de

valor dels terrenys de naturalesa urbana
Ordenança fiscal núm. 10 Reguladora de la Taxa per les entrades de

vehicles a través de les voreres i les reserves
de via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena

Ordenança fiscal núm. 12 Reguladora de la Taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants
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Ordenança fiscal núm. 14 Reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries

Ordenança fiscal núm. 15 Reguladora de la Taxa per prestació de
serveis en cementiris locals

Ordenança fiscal núm. 16 Reguladora de la Taxa per la retirada i
immobilització de vehicles a la via pública

Ordenança fiscal núm. 13 Reguladora de la Taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en les vies
públiques municipals

Tercer.-  Aprovar l’aplicació del principi d’equivalència nominal
incorporat a l’article 8 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre,
sobre introducció de l’euro, pel que fa a les tarifes contingudes a
les Ordenances següents:

Ordenança fiscal núm. 7 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la
volada de la via pública.

Ordenança fiscal núm. 9 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues

Ordenança fiscal núm. 11 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Ordenança fiscal núm. 17 Taxa per expedició de documents
administratius

Ordenança fiscal núm. 18 Taxes per la intervenció administrativa en
activitats i instal·lacions que es desenvolupin
o realitzin en el terme municipal

Ordenança fiscal núm. 19 Taxa per concessió de llicències d’autotaxi i
altres vehicles de lloguer

Ordenança fiscal núm. 20 Taxa per serveis generals
Ordenança fiscal núm. 23 Taxa per la prestació del servei municipal de

control d’animals de companyia

Així com a les tarifes pel subministrament d’aigua, conservació de
comptadors i connexions a la xarxa.

Les noves tarifes, expressades en euros, es contenen en document
annex i són equivalents a les vigents en 2001.

Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a
què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances
número 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles, número 2,
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reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques, número 3,
reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i número
4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana, és coincident amb el model aprovat per la
Diputació de Barcelona i publicat el 10 d’octubre de 2001.

Essent així, i per tal d’evitar despeses de publicitat excessives, un
cop aprovats definitivament els respectius acords es procedirà a la
publicació individualitzada de les tarifes com únic element de
determinació necessària pels ajuntaments. Pel que fa al text
explicatiu i complementari de les Ordenances referenciades en
aquest apartat, es publicarà la remissió al model aprovat i publicat
per la Diputació.

Cinquè.- Indicar que les modificacions de l’Ordenança General i de
les Ordenances reguladores dels impostos i les taxes relacionades a
l’acord tercer no comporten increment de quotes i vénen motivades
per la introducció de l’euro i la conveniència d’actualitzar els seus
textos, a l’empara del que preveu l’article 5 de la Llei 1/1998, de
26 de febrer, de drets i garanties dels contribuents.

Sisè.- Els acords definitius en matèria d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2002, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial
de la Província sota els criteris següents:

1) Es publicaran íntegrament les tarifes les quanties de les quals
s’hagin modificat respecte a les vigents en l’exercici 2001 i
també els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat
per la Diputació.

2) Mitjançant remissió al text / model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 10
d’octubre de 2001, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades a
l’acord quart.

Setè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’ajuntament els
anteriors acords provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui
tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes
previstos 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.

14.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE
L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2000.

El Sr. Figueras diu que el seu grup no votarà a favor d’aquest punt
perquè en l’expedient administratiu (com també en altres
expedients que ha consultat), els propis tècnics municipals han
formulat reparaments. En aquest cas l’interventor manifesta que no
s’han respectat alguns aspectes de les bases d’execució del
pressupost de l’any 2000, consistents en fer publicitat quan les
contractacions de personal tinguin una durada superior a tres
mesos i en convidar diferents empreses quan els contractes de
subministrament o de compra siguin superiors a determinades
quantitats. En molts dels expedients que formen part del compte
general es veu que no s’han respectat aquests paràmetres de les
bases d’execució i, per tant, el grup municipal de CiU no pot
aprovar el compte general.

El Sr. Capote explica que el fet de donar publicitat a les
contractacions de personal que tinguin una durada superior a tres
mesos va ser una proposta del Sr. Figueras que ell mateix va
recolzar de seguida. L’equip de govern ha sigut molt curós en tots
els casos, excepte en la contractació dels mestres de l’escola
d’adults perquè se’ls contracta per 8 mesos, quan s’acaba el curs
pleguen i al següent curs es torna a contractar les mateixes
persones. Com s’ha d’actuar en aquests casos? S’ha de fer
publicitat cada any? La proposta del grup municipal de CiU de
donar publicitat a les contractacions de més de tres mesos, diu el
Sr. Capote que li va semblar perfecte, però és impossible aplicar-la
als mestres de l’escola d’adults. Potser se n’hauria de parlar algun
dia, posar-nos d’acord en algunes premisses i veure si es podria
ser una mica més flexible en aquests casos concrets. Aquest tema
ha sortit ara, però l’equip de govern ja en volia parlar des de molt
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abans perquè comporta trencar un pacte acordat pel Ple municipal.
Llevat, però, d’aquests casos, l’acord es compleix sempre en totes
les contractacions de personal que es fan.

El Sr. alcalde diu que aquest tema s’haurà de revisar quan s’aprovi
el proper pressupost municipal, per tal d’encaixar les possibles
excepcions.

El Sr. Capote comenta també el cas dels Plans d’ocupació. Els
contractes que és fan en el marc d’aquests plans tenen una durada
de sis mesos i la tria de les persones contractades és una decisió
tripartita entre l’INEM, els sindicats i l’ajuntament. En aquests
casos els informes tècnics també són negatius perquè no se n’ha
fet publicitat d’acord amb allò pactat, malgrat que no correspon a
l’ajuntament triar les persones. Caldria afinar també aquest tema
per a evitar informes negatius.

El Sr. alcalde explica que el compte general va ser informat per la
Comissió de comptes, va ser sotmès a exposició pública, i tots els
grups municipals han disposat de temps i maneres per a poder-lo
analitzar. Després de la seva aprovació passarà a la Sindicatura de
comptes per a la seva revisió i estudi a nivell comptable. S’ha de
dir per a que se sàpiga que la Llei orgànica del tribunal de comptes
(de l’any 1982) obliga als ajuntaments a presentar els seus
comptes generals, i així s’ha anat fent cada any en aquesta
corporació des de l’any 1989.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del compte general de la
corporació de l’any 2000, integrat pel de l'ajuntament i el de
l'Organisme Autònom Local Rectoria Vella.

Atès que el referit compte ha estat informat per la Comissió de
comptes, així com exposat al públic pel termini de quinze dies,
prèvia publicació de l'oportú edicte en el Butlletí Oficial de la
Província, durant el qual termini i vuit dies més s'han pogut
presentar reclamacions contra el mateix, sense que se n'hagi
presentat cap.

Atès que per la Comissió de comptes s'ha considerat el compte que
se sotmet a aprovació suficientment rendit i justificat.
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Atès allò establert a l'article 193.4 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, 10 vots a favor de la senyora Gener
i dels senyors Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol,
Checa, Casado i Arenas Vilà, amb 4 vots en contra de la senyora
Lechuga i dels senyors Figueras, Giol i Gómez i amb 3 abstencions
dels senyors Alsina, Segarra i Comas, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar el compte general de la corporació corresponent
a l'exercici de 2000, integrat pel del propi ajuntament i el de
l'Organisme Autònom Local Rectoria Vella, tal com ha estat format
per la Intervenció municipal.

Segon.- Trametre còpia del referit compte general a la Sindicatura
de Comptes.

15.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOU CONVENI AMB
L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA ALS
EFECTES DE REGULAR LA SEVA COL·LABORACIÓ EN
L’ACTUACIÓ DE RECONSTRUCCIÓ DEL PONT TRENCAT.

El Sr. alcalde explica que aquest punt consisteix en l’aprovació d’un
conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Santa Maria de
Palautordera per fer possible el finançament de la segona fase de
les obres de reconstrucció del Pont Trencat o Romà, però s’ha
retirat de l’ordre del dia perquè primer es volia tenir el conveni
signat.

16.- APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MOCIÓ REFERIDA A LA
POLÍTICA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS PER A EQUIPAMENTS
ESPORTIUS.

El Sr. Arenas Serra llegeix els acords que es proposa aprovar.

El Sr. Figueras diu que aquesta moció s’ha fet a través de la
Federació de Municipis de Catalunya i representa un atac
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desmesurat i fora de lloc a la convocatòria de subvencions per a la
construcció d’equipaments esportius que ha fet la Generalitat de
Catalunya. El que està clar és que la Generalitat destina 6.000
milions de pessetes a ajudar a molts municipis en importants
inversions per equipaments esportius. No es pot titllar d’arbitrària i
de falta de motivació la concessió de les subvencions, atès s’han
atorgat d’acord amb les bases de la convocatòria i, si l’equip de
govern considera que aquestes bases eren incorrectes, el que havia
d’haver fet era impugnar-les o demanar la resolució de
l’adjudicació de les subvencions. Apart d’això, és important saber
que tant des del Departament de Cultura com des de la Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat existeix la voluntat de seguir
fent inversions en equipaments esportius arreu del país. En
definitiva, la mateixa problemàtica que manifesta el Sr. alcalde en
moltes ocasions d’haver de gestionar recursos escassos, succeeix a
tots els nivells de les administracions, tant a la local, com a
l’autonòmica, com a l’estatal. Quan s’elaboren els pressupostos
municipals es veu que moltes vegades alguns serveis no es poden
prestar perquè no hi ha prou recursos. A nivell autonòmic passa el
mateix. Per tant, el grup municipal de CiU no votarà a favor
d’aquesta moció que es presenta.

El Sr. Casado explica que 750 municipis de Catalunya han demanat
subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la construcció
d’equipaments esportius i només s’ha atorgat subvenció a 170
municipis. Si l’import total de les subvencions concedides és de
6.000 milions de pessetes i la demanda real ascendeix a 180.000
milions, és evident que alguna cosa ha fallat. L’equip de govern
considera que no s’han donat les subvencions amb criteri i per
argumentar-ho, diu el Sr. Casado, farà una mica d’història:

La Generalitat de Catalunya va elaborar el Projecte d’Instal·lacions
Esportives de Catalunya (PIEC), que conté un mapa de Catalunya
on s’especifiquen quines instal·lacions esportives precisa cada
municipi. Segons el PIEC a Sant Celoni li pertoca una piscina
coberta, una sala polivalent i un pavelló triple, i a més es diu que
Sant Celoni és cap d’agrupació, que vol dir que reuneix a diferents
municipis de la seva àrea d’influència. Si es miren les subvencions
atorgades per la Generalitat en el marc d’aquesta convocatòria per
a la construcció de noves instal·lacions esportives, es comprova
que ni Sant Celoni (malgrat ser cap d’agrupació) ni els seus
municipis d’influència no han rebut ni una pesseta de subvenció. En
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canvi, altres municipis caps d’agrupació han obtingut subvencions i
els seus municipis d’influència també. És a dir, no s’han respectat
les determinacions del PIEC que diuen que hi ha d’haver una
piscina en un voltant de trenta quilòmetres a la rodona. Els criteris
que s’han utilitzat en la concessió de les subvencions són
evidentment arbitraris des del moment en que la majoria dels
diners han anat a parar a municipis governats per ajuntaments
convergents (2.800 pessetes a municipis governats per CiU i 1.700
milions a municipis governats pel PSC). Això és bastant evident si
s’observa el llistat dels municipis que han estat subvencionats.
Alguns d’ells ja van rebre subvencions fa dos anys i ara se’ls hi
torna a donar. Sant Celoni fa 10 anys que no rep ni una pesseta
d’ajut econòmic per a una gran obra esportiva com ara un pavelló
o una piscina. No s’entén que a Sant Celoni no li hagi correspost
res en aquesta darrera convocatòria de subvencions.

Continua explicant el Sr. Casado que el que pretenen amb aquesta
moció, tant l’equip de govern com la Federació de Municipis de
Catalunya, és obligar a la Generalitat a que ampliï la partida de
diners de les subvencions per a la construcció de nous equipaments
esportius. Extraoficialment hi ha rumors de que no es vol ampliar la
dotació econòmica, sinó que es vol treure una altra convocatòria de
subvencions. Ell considera que el que s’ha de fer és una ampliació,
perquè si es fa una nova convocatòria es retardarà massa temps la
concessió de nous ajuts. En definitiva, en la moció es demana a la
Generalitat que sigui conseqüent amb la seva política esportiva i
que inverteixi en aquelles poblacions en què realment es necessita.
En la seva opinió, aquesta moció hauria de ser aprovada
conjuntament per tots els grups municipals, perquè Sant Celoni es
mereix un pavelló i una piscina coberta, independentment del color
polític de l’equip de govern i del color polític del govern de la
Generalitat.

Intervé el Sr. Gómez i diu que, segons ha manifestat el Sr. Casado,
l’any passat es van donar subvencions a altres municipis per a la
construcció de pavellons o piscines i sembla ser que a Sant Celoni
fa 10 anys que no se’ns ha donat res.

El Sr. Casado aclareix que fa aproximadament 10 anys que no s’ha
invertit a Sant Celoni una gran quantitat de diners en una gran
instal·lació esportiva.
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El Sr. Gómez pregunta, doncs, perquè en els últims quatre, cinc o
sis anys no es va començar a sol·licitar ajuts, i perquè fins ara no
s’ha demanat mai res.

El Sr. Casado explica que la raó és perquè fa set anys que la
Generalitat de Catalunya no treu cap convocatòria de subvencions
per a poder-hi optar. No s’han demanat subvencions perquè no hi
havia opció a fer-ho.

Intervé el Sr. Alsina i diu que li sap greu que el regidor d’Esports
s’hagi despertat del seu somni, però en aquest país nostre que és
Catalunya tenim els senyors de la Generalitat per un costat i els
senyors de la Diputació de Barcelona per un altre, i en la política
d’aquest país les coses van així. Des del grup municipal d’ERC i des
del partit d’ERC en general, estan lluitant perquè això no sigui així,
és a dir, perquè els senyors de la Diputació no afavoreixin només
els municipis socialistes i perquè els senyors de la Generalitat no
afavoreixin només els municipis convergents. La política d’aquest
país, però, és i així i és de lamentar que el Sr. Casado desperti ara
d’aquest somni, i que la seva piscina i el seu pavelló s’hagin anat
enlaire. És un projecte en què el grup municipal d’ERC també hi
estava molt interessat, però la Generalitat té aquesta manera de
fer. Així, doncs, recolzaran la moció que es presenta perquè
entenen que és totalment coherent i que s’han de respectar les
bases de les subvencions.

El Sr. Casado puntualitza que no és “la seva” piscina, ni “el seu”
pavelló, són la piscina i el pavelló del municipi i de la gent de Sant
Celoni.

El Sr. Alsina diu que quan ha parlat de somni s’estava referint amb
ironia a un escrit del Sr. Casado, però no voldria que s’ho agafés
malament. Aquest país funciona així: la Generalitat dóna
majoritàriament els seus ajuts a ajuntaments convergents i la
Diputació a ajuntaments socialistes.

El Sr. alcalde voldria matisar una cosa (en que molts ajuntaments
que no són socialistes hi estaran d’acord) i és que la Diputació de
Barcelona fa una tasca de recolzament directe als municipis (tant a
nivell tècnic com econòmic), siguin del color polític que siguin.
Normalment el pressupost de la Diputació, a diferència d’altres
pressupostos, no és votat en contra per part de cap grup perquè té
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una equanimitat molt més gran que els pressupostos d’altres
administracions. Tal com comentava el regidor d’Esports, d’acord
amb el projecte de la xarxa bàsica esportiva, la instal·lació que la
Generalitat considera prioritària a Sant Celoni és la piscina coberta,
perquè en 30 quilòmetres a la rodona no n’hi ha cap d’altra. Es va
dir des de la mateixa Generalitat que la piscina era necessària i que
la sol·licitud de subvenció per a la seva construcció seria ben
puntuada. Per això, l’equip de govern es queixa de dues coses: de
que no s’hagi donat cap subvenció al nostre municipi, que s’ho
mereix (almenys aquest equipament) i que no s’hagin fet públics
els barems de puntuació (se sap que a quins municipis s’han donat
subvencions i a quins no, però no se sap el  perquè). En qualsevol
concurs sempre hi ha d’haver unes puntuacions, malgrat que s’hi
pugui discrepar.

Per poder-ho comparar, prossegueix el Sr. alcalde, recorda que en
el tema de la xarxa bàsica de biblioteques, quan s’estava fent la
biblioteca de Sant Celoni va assistir a la inauguració de la de La
Garriga subvencionada també per la Diputació, malgrat tenir un
govern municipal de CiU. Paral·lelament també s’estaven fent
biblioteques a Santa Maria de Palautordera (amb govern de CiU) i
a Canovelles (amb govern del PSC). Hi havia, per tant, una
equanimitat en quant a inversions per a biblioteques. No voldria
que fos dit que la Diputació només afavoreix els governs
d’esquerres, quan es pot constatar que els seus criteris són
políticament neutres. Per altra part, hem pogut llegir a la premsa
que a Sant Cugat del Vallès el PP va negociar amb la Conselleria
d’Economia (mentre estava sortint la convocatòria de subvencions
per instal·lacions esportives) i va aconseguir el compromís d’una
dotació de més de 70 milions per a una instal·lació en aquest
municipi. En opinió del Sr. alcalde, això no és ètic i està
desmuntant el mateix Projecte d’Instal·lacions Esportives de
Catalunya. La Generalitat no actua amb equanimitat i per això
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques va emetre un
comunicat demanant a la Generalitat que es comprometés a
aportar 4.000 milions de pessetes més l’any vinent per a més
subvencions esportives. En principi, els ajuntaments que ens hem
presentat a la convocatòria d’enguany, demanem que no es faci
una nova convocatòria, sinó una ampliació. Els temes d’educació,
esports i sanitat són qüestions prioritàries en un govern local i el
govern de la Generalitat hauria de fer un major esforç de
col·laboració amb els ajuntaments.
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Intervé el Sr. Figueras per dir un parell de coses. En primer lloc no
voldria que es confongués la posició del grup municipal de CiU
davant d’aquesta moció amb el fet que com a regidors del municipi
són els primers interessats en que aquestes instal·lacions es puguin
fer realitat. Entenen, però, que aquesta moció es planteja des d’un
punt de vista polític i que, si en realitat es creu que hi ha hagut
arbitrarietat en la concessió de les subvencions, el que s’hauria de
fer és impugnar aquesta concessió, i si es considera que Sant
Celoni hi té més dret que altres municipis, s’ha de mirar
d’acreditar. Aprovant aquesta moció, poca cosa s’arreglarà. A més,
cal tenir en compte que amb 6.000 milions de pessetes davant
d’una demanda de 180.000 milions, es fa molt difícil poder arribar
a tothom. Tots voldríem tenir les millors instal·lacions per al nostre
poble, ells (els regidors de CiU) els primers, però entenen que
aprovant aquesta moció no avançarem de cara a obtenir per a Sant
Celoni aquestes instal·lacions.

El Sr. Casado insisteix en que la decisió d’atorgament de les
subvencions no és justa i, tal com molt bé ha dit el Sr. Figueras,
s’interposarà un recurs d’alçada davant del que pensen que és una
injustícia. El motiu, però, que tenen l’equip de govern i la Federació
de Municipis de Catalunya per presentar la moció és el de
pressionar a la Generalitat perquè ampliï la dotació econòmica de la
subvenció i que Sant Celoni pugui disposar de les instal·lacions
esportives que li corresponen.

El Sr. Giol diu que tot és política.

El Sr. alcalde diu que no s’han d’avergonyir de ser polítics. En totes
les subvencions hi ha d’haver uns barems clars per decidir a qui es
concedeixen i uns recursos suficients perquè el nostre país avanci
en tots els sentits. Si dels 180.000 milions de pessetes que han
demanat els municipis, només se’n disposa de 6.000 milions, entén
que s’hauria d’ampliar la dotació econòmica d’aquesta
convocatòria, a l’hora que es respecti allò que el PIEC assenyala
com a xarxa esportiva bàsica. Després de molts anys, la
Generalitat ha convocat aquestes subvencions, que teòricament es
regeixen per unes bases. No s’ha pogut conèixer, però, quins són
els barems de puntuació utilitzats i ni els mateixos tècnics del
Departament d’Esports de la Generalitat ens ho han pogut explicar
de manera que es veiés clar que no s’ha actuat amb arbitrarietat.
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El que es demana és l’ampliació dels diners destinats a la
subvenció perquè molts més municipis puguin gaudir d’unes
instal·lacions esportives que el mateix govern de la Generalitat
reconeix que són necessàries. Els municipis no disposen de
recursos suficients per construir aquestes instal·lacions i, per això,
és imprescindible l’ajut d’altres administracions.

El Sr. Giol diu que s’està tramitant des de la Generalitat una
ampliació de la subvenció en 4.000 milions més de pessetes, de
manera que la partida de 6.000 milions passarà a ser de 10.000
milions i això farà que es puguin subvencionar altres projectes que
han quedat inicialment fora. El grup municipal de CiU no s’adhereix
a la moció, però està d’acord en que les instal·lacions que Sant
Celoni demana són prioritàries.

Intervé el Sr. Arenas Serra per aclarir una qüestió que potser ha
quedat confosa. S’ha dit que Sant Celoni no ha rebut subvencions
per instal·lacions esportives des de fa molts anys. Com a
informació, s’ha de dir que la última subvenció que la Generalitat
va atorgar a Sant Celoni va ser per a la remodelació de les pistes
d’atletisme. Estem parlant de fa 7 anys i no va ser cap obra nova,
sinó el manteniment d’una instal·lació existent. Posteriorment quan
es va entreveure que s’obriria una línia de subvencions,
automàticament l’ajuntament de Sant Celoni va preparar tota la
documentació i projectes per demanar ajuts per al camp de futbol
de Can Sans i els seus vestidors. Però aquesta convocatòria no es
va arribar a obrir mai i, malauradament, per necessitats del
municipi, es va haver de fer l’obra pagant l’ajuntament la totalitat
del seu cost (amb col·laboració de la Diputació). I en aquesta
darrera convocatòria de subvencions per a instal·lacions esportives,
l’ajuntament de Sant Celoni ha tornat a formular noves sol·licituds,
en aquest cas per a nous objectius.

Després d’aquestes intervencions i,

El passat dia 13 de setembre va aparèixer a la pàgina web del
Departament de Cultura una Resolució, signada amb data 12 de
setembre pel Secretari General de l’Esport, en relació a l’expedient
de convocatòria de subvencions per a equipaments esportius en el
període 2001-2003.
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En la mencionada Resolució apareixia la relació provisional de
peticions de projectes a subvencionar (annex 1.a) on es detallaven
les entitats peticionàries, l’obra a subvencionar i les quantitats
dineràries assignades provisionalment. Aquestes quantitats
corresponen a l’atorgament a 170 municipis dels 700 que optaven
a la concessió de subvencions.

En la “fase inicial” en què ens trobem, la Secretaria General de
l’Esport ha d’elaborar, segons la base 9 de la Resolució de 15 de
novembre de 2000, “els programes territorial i sectorial, que
contenen una relació valorada i ordenada de manera motivada de
les diferents sol·licituds” tenint en compte els diferents criteris que
es detallaven en les bases 10, 11 i 12 de la mateixa Resolució.

L’elaboració d’aquests programes i, en concret, la relació valorada i
ordenada de manera motivada de les diferents sol·licituds no
apareix reflectida en la Resolució signada pel Secretari General el
passat dia 12 de setembre, ni s’ha fet pública.

Per tot això, a proposta de la Comissió informativa d'Educació,
Cultura, Esports, Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i
Sanitat, per 13 vots a favor de la senyora Gener i dels senyors
Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado,
Arenas Vilà, Alsina, Segarra i Comas i amb 4 vots en contra de la
senyora Lechuga i dels senyors Figueras, Giol i Gómez el Ple
municipal ACORDA:

Primer.- Reiterar la insuficiència de recursos que el Govern de la
Generalitat destina als equipaments esportius del país, després
d’una sequera que dura més de 7 anys.

Segon.- Denunciar la manca de criteri i l’aparent arbitrarietat en
l’atorgament de les subvencions.

Tercer.- Demanar la dotació en l’actual període 2001-2003 d’una
nova assignació pressupostària per fer front a les mancances
existents en matèria d’instal·lacions i equipaments esportius.

Quart.- Encomanar a les entitats municipalistes de Catalunya que
reclamin davant el Govern de la Generalitat l’acompliment
d’aquesta moció.
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Cinquè.- Donar trasllat dels presents acords al Secretari General
de l’Esport, al Conseller de Cultura, al President de la Generalitat
de Catalunya i al President del Parlament de Catalunya.

17.- APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MOCIÓ REFERIDA A LA
LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.

El Sr. Arenas Serra llegeix la part dispositiva de la moció.

El Sr. Alsina proposa que es deixi constància de que és una moció
presentada per tots els grups polítics que ho vulguin.

El Sr. Gómez diu que ell no està d’acord amb la moció i hi votarà
en contra.

El Sr. alcalde indica, per tant, que es farà constar que la moció està
presentada pels grups municipals del PSC, CiU, ERC i IC-V.

Després d’aquestes intervencions i,

Durant 20 anys la gran transformació de les nostres ciutats ha
estat possible gràcies a que els Ajuntaments han fet un gran esforç
inversor per donar resposta a les demandes i aspiracions
ciutadanes oferint els serveis que els hi són propis, però també
cobrint els dèficits en la manca de serveis d’altres administracions.

Tot això ho han fet amb un èxit incontestable els governs
municipals, de tots els colors polítics.

Però millorar la qualitat de vida dels ciutadans està lluny de ser un
projecte acabat. Una ciutat mai està acabada. Han aparegut noves
necessitats, nous problemes a resoldre. La necessitat d’un govern
municipal de seguir invertint a la seva ciutat no s’acaba mai.

I ara el Govern de l’Estat ens vol imposar una llei que és la més
gran agressió feta als Ajuntaments i també a les Comunitats
Autònomes, des de la recuperació de la democràcia. Una llei
totalment centralista, amb la qual el Govern de l’Estat pretén tenir
el control dels pressupostos locals i autonòmics.



65

Aquesta Llei regressiva vol impedir als governs locals el recurs a
demanar els crèdits necessaris, d’acord amb la seva situació
econòmic financera, per tal de poder donar resposta a les
necessitats de les seves ciutats.

A més, en aquests moments en què el govern del PP amenaça amb
eliminar l’IAE, sense negociar cap compensació financera que
garanteixi el manteniment de les finances municipals, aplicar
aquesta llei suposaria l’ofec financer dels Ajuntaments. Les finances
municipals no es poden mantenir en base a un increment continuat
dels impostos municipals als ciutadans.

Aquesta llei arriba en un moment de gran incertesa econòmica.
Aplicar-la significa anar en la direcció contrària del que es vol fer
als Estats Units i a Europa. Incentivar una major inversió pública
per reactivar l’economia. Per tant aquesta llei no aporta res a la
millora de l’economia, al manteniment dels llocs de treball i a la
competitivitat de les nostres ciutats.

Per totes aquestes raons, a proposta dels grups municipals del
PSC, CiU, ERC i IC-V, i d’acord amb el dictamen de la  Comissió
informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans,
per 16 vots a favor de les senyores Gener i Lechuga i dels senyors
Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado,
Arenas Vilà, Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Comas, i amb el vot en
contra del Sr. Gómez, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Instar al Govern de l’Estat a retirar i suspendre l’aplicació
de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària.

Segon.- Traslladar aquest acord de Ple als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, perquè
estudiïn totes les possibilitats jurídiques per tal d’interposar els
recursos que creguin adients en contra de l’aplicació d’aquesta Llei.

Tercer.- Fer arribar aquest acord a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’Associació Catalana de municipis, als Sindicats i a les
Associacions de veïns de la nostra ciutat.
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18.- APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MOCIÓ REFERIDA A LA
BONIFICACIÓ CONTEMPLADA EN L’IMPOST DE BÉNS
IMMOBLES EN FAVOR DE LES AUTOPISTES DE PEATGE.

El Sr. Arenas Serra llegeix la moció i proposa que, si tothom hi està
d’acord, es faci constar que la moció és presentada per tots els
grups municipals.

Tothom es mostra d’acord.

Després d’aquesta intervenció i atès que,

L’Impost sobre béns immobles constitueix el tribut municipal més
important i per això cal que l’Ajuntament procuri dur a terme la
seva gestió, liquidació i recaptació del mode més eficient possible.

Dins de la gestió de l’IBI, el reconeixement o denegació dels
beneficis fiscals amb estricte compliment del que preveu la
legislació vigent és essencial per a assolir que el nivell d’ingressos
liquidats i recaptats per l’ajuntament sigui el que li correspon.

En exercici de les competències municipals, es liquidà a “Autopistas
Concesionaria Española SA” (ACESA) les quotes d’Impost sobre
béns immobles corresponents als exercicis 1996 a 2000 sense
aplicar cap bonificació. Les susdites liquidacions es fonamentaven
en el fet que ACESA ha construït nous quilòmetres d’autopista en el
terme municipal de Sant Celoni amb posterioritat a 1 de gener de
1990 (data d’inici de vigència de l’IBI) i a més ostenta la condició
de concessionari a l’empara de la pròrroga autoritzada per la
Generalitat després d’aqueixa data.

Tant els informes jurídics de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, de la Federació de Municipis de Catalunya
com l’estudi emès per la Dirección General de Coordinación con las
Haciendas Territoriales de l’Administració Estatal avalen les
quanties de les quotes liquidades per l’ajuntament de Sant Celoni.

De l’estudi que s’acaba d’esmentar, es dedueix que les
concessionàries d’autopistes no podran gaudir de la bonificació del
95% en la quota de l’IBI en els següents supòsits:
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· Si han obtingut la concessió després del 31 de desembre de
1989.

· Durant el període de pròrroga de la concessió en els supòsits en
que aquesta hagués estat acordada després del 31 de desembre
de 1989.

· Per tots aquells terrenys que s’hagin pogut annexar a la
concessió com a conseqüència de la construcció de nous trams
d’autopista o per l’ampliació de nous carrils, sempre que aquesta
ampliació s’hagi efectuat després del 31 de desembre de 1989.

Tanmateix, el Tribunal Suprem en sentències de 16-10-2000 i 17-
10-2000, resolent el recurs de cassació en interès de la llei
interposat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, ha declarat que ACESA ha de gaudir de la bonificació del
95% en la quota de l’IBI durant tot el període de la concessió (fins
l’any 2016).

En acatament de la doctrina fixada pel Tribunal Suprem,
l’ajuntament de Sant Celoni s’ha vist obligat a anul·lar les següents
quantitats:

EXERCICI
QUOTA

ANUL·LADA
1996 14.024.396
1997 9.975.004
1998 10.184.479
1999 10.367.799
2000 10.611.964

TOTAL ANUL·LACIÓ 55.163.642

Vist el pronunciament del Tribunal Suprem, l’ajuntament entén que
caldria modificar o aclarir la Llei d’hisendes locals per tal de
garantir que les entitats concessionàries d’autopistes paguin
l’Impost sobre béns immobles quan concorrin les condicions de
subjecció i no exempció a l’impost.

Així mateix, i amb caràcter d’extrema urgència, l’ajuntament ha de
sol·licitar a l’Estat una compensació econòmica equivalent als
ingressos liquidats i que ha degut anul·lar en compliment de les
esmentades sentències del Tribunal Suprem.
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Per totes aquestes raons, a proposta de tots els grups polítics
municipals i d’acord amb el dictamen de la Comissió informativa
d’Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Sol·licitar a l’Estat que en la Llei de Mesures Fiscals,
Administratives i de l’Ordre Social per a l’exercici 2002, o en altra
Llei que es consideri procedent, s’aprovi una compensació
econòmica a favor dels ajuntaments que han liquidat l’Impost
sobre béns immobles a les entitats concessionàries d’autopistes de
peatge, i que han degut anul·lar el 95% de les quotes liquidades en
compliment de les sentències del Tribunal Suprem de dates 16-10-
2000 i 17-10-2000.

Aquesta compensació es formula a l’empara de l’article 9.3 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, en relació a la Disposició Transitòria Segona i la Disposició
Addicional novena de la mateixa Llei.

Segon.- Sol·licitar que la compensació econòmica que, conforme el
que s’exposa a l’acord anterior, s’aprovi a favor de l’ajuntament de
Sant Celoni ascendeixi a cinquanta-cinc milions cent seixanta-
tres mil sis-centes quaranta-dues pessetes (55.163.642
pessetes), import de les baixes aprovades en els ingressos
municipals que es liquidaren en els exercicis 1996 a 2000 i que van
finançar despeses efectivament realitzades.

Tercer.- Manifestar a l’Estat el perjudici causat a l’ajuntament de
Sant Celoni per a fer front a les obligacions reconegudes aplicades
als Pressupostos d’exercicis anteriors, finançats en una part
significativa amb els ingressos liquidats a l’entitat concessionària
de l’autopista, que han estat anul·lats.

Quart.- Sol·licitar a l’Estat que es promogui la pertinent
modificació legal per tal d’aclarir que les entitats concessionàries
d’autopistes de peatge han de satisfer l’Impost sobre béns
immobles quan es tracti de concessions aprovades o prorrogades
després d’1-1-1990, o quan els terrenys s’hagin incorporat a
l’autopista a partir de l’1-1-1990.
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A continuació, el Sr. alcalde pregunta si algun grup vol posar a
consideració del Ple municipal alguna moció per la via d’urgència.

El Sr. Figueras contesta afirmativament i procedeix a llegir la
següent moció:

MOCIÓ QUE PRESENTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI
LA JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA A TRAVÉS DEL GRUP
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ.

Atès que cada 12 d’octubre, diversos grups promouen a Barcelona
actes d’apologia del nazisme, del feixisme i del racisme.

Atès que els Estats i la Unió Europea han hagut d’emprendre
legislacions nacionals o comunitàries, com la tipificació de
l’apologia del genocidi, fins la creació al 1997 de l’Observatori
Europeu de fenòmens racistes i xenòfobs.

Atès que les autoritats locals tenen un paper cabdal a fer, donada
la seva proximitat a la ciutadania i la seva relació amb el teixit
associatiu.

Atès que els anteriors 12 d’octubre passats es van produir
enfrontaments que van acabar amb la detenció de persones que
mostraven el seu rebuig al racisme, al feixisme i a la intolerància.

Atès que diferents col·lectius socials, sindicats, veïns, etcètera, han
manifestat el seu rebuig a la celebració d’aquests actes, ni a
Barcelona ni enlloc.

La Joventut Nacionalista de Catalunya a través del grup municipal
de Convergència i Unió, proposa al Ple municipal de l’ajuntament
de Sant Celoni l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Sol·licitar a la Delegació de Govern que no autoritzi cap
manifestació o acte públic d’apologia del genocidi, del feixisme i del
nazisme.

Segon.- Rebutjar tota declaració o manifestació de grups polítics
on es faci apologia del racisme, la xenofòbia, el genocidi o la
discriminació en contra dels drets humans.



70

Tercer.- Assolir el compromís de declarar el municipi com a espai
antifeixista, tot negant la utilització dels espais públics per
activitats que inciten la discriminació racial, ètnica o cultural, o de
qualsevol altre tipus.

Quart.- Ratificar el compromís de defensa dels drets humans i de
suport i recolzament a les entitats que actuen i lluiten contra el
feixisme i la xenofòbia i en defensa de la convivència i el diàleg.

Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Delegació del Govern pel
seu coneixement.

Llegit el contingut de la moció, el Sr. Figueras explica que la
urgència ve motivada per la proximitat de la passada data del 12
d’octubre.

Per unanimitat de tots els grups municipals, s’aprova la urgència
de la moció.

El Sr. Arenas Serra diu que, fent una lectura ràpida de la moció, el
grup municipal del PSC discrepa només amb aquell paràgraf del
text que diu: “Atès que els anteriors 12 d’octubre passats es van
produir enfrontaments que van acabar amb la detenció de persones
que mostraven el seu rebuig al racisme, al feixisme i a la
intolerància.” De ben segur que algunes persones van ser
detingudes per aquestes circumstàncies, però també és cert que es
va detenir gent que feia aldarulls o que cometia actes penals. No es
pot posar a tothom en el mateix sac. Si alguns dels detinguts eren
bons i altres eren dolents no depèn de nosaltres, sinó que és un
tema que està en curs judicial. Proposa, per tant, treure aquest
atès de la moció, que no implica cap modificació en el contingut
dels acords.

Tothom es mostra d’acord i, per unanimitat de tots els grups
polítics, s’acorda aprovar la moció presentada pel grup
municipal de CiU, amb eliminació del paràgraf 4t que diu
textulament: “Atès que els anteriors 12 d’octubre passats es van
produir enfrontaments que van acabar amb la detenció de persones
que mostraven el seu rebuig al racisme, al feixisme i a la
intolerància.”
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Seguidament el Sr. Alsina explica que en l’últim Ple es va deixar
sobre la taula una moció presentada per les Joventuts d’ERC, a
través del grup municipal d’ERC, referida a la col·locació a les
entrades de Sant Celoni d’un rètol amb el text “Sant Celoni,
municipi dels Països Catalans, solidari amb els pobles del món”. Les
Joventuts d’ERC han estat parlant amb diferents entitats sobre
aquesta proposta i han obtingut el suport de varies d’ells. La
setmana que ve es reuniran amb el regidor Josep Arenas per
consensuar la moció i portar-la al següent Ple. De moment, però,
es continua deixant sobre la taula.

19.- 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:

 Una carta de la Direcció General de Relacions Exteriors de la
Generalitat de Catalunya acusant rebuda de l’escrit tramès per
l’ajuntament de Sant Celoni comunicant la moció aprovada per
la Comissió de Govern d’adhesió a la resolució del conflicte al
Sàhara Occidental, alhora que es felicita a aquesta corporació
per les seves exemplars mostres de solidaritat.

 Un escrit del president delegat de l’àrea d’Educació de la
Diputació de Barcelona comunicant la concessió d’una subvenció
de 1.147.500 pessetes per la realització de tallers i altres
activitats educatives en el marc Programes d’Acció Educativa
Local.

 Dos escrits de la Direcció General de Promoció Cultural de la
Generalitat de Catalunya informant de la concessió de dues
subvencions per a la Programació estable d’activitats culturals
de caràcter professional que organitza l’ajuntament de Sant
Celoni: 430.125 pessetes per al programa de música i 960.690
pessetes per als programes de teatre i dansa.

 Una nota del cap de la Comissaria Local de Granollers per agrair
als membres de la Policia Local i en especial al caporal número
116, la col·laboració prestada en la detenció d’un presumpte
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agressor sexual veí de Sant Celoni, després d’alguns mesos
d’investigacions.

 Una carta de l’alcalde de l’ajuntament de Santa Maria de
Palautordera notificant l’aprovació per part del seu Ple
municipal, en sessió del passat 11 d’octubre, el conveni amb
l’ajuntament de Sant Celoni per a la creació i sosteniment del
nou centre mancomunat d’educació infantil i primària “La
Tordera”.

20.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L'ALCALDIA I PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ EN ELS MESOS
DE JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2001.

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

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DE JULIOL DE 2001

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
01 Autoritzar al Bar Ateneu a modificar l’horari d’obertura de la terrassa
01 Autoritzar al Bar Berlin a modificar l’horari d’obertura de la terrassa
01 Autoritzar al Bar Llum de Lluna a modificar l’horari d’obertura de la terrassa
01 Contractar a Antonia Montal Nicolau per fer suport administratiu per acumulació
01 Contractar a Bonifacia Sande Corbacho per realitzar tasques d’orientadora laboral
01 Contractar a Dolors Agut Herrando per fer tasques de treballadora familiar
01 Contractar a Josep M. Oliveras Fernández per fer tasques de jardiner
01 Contractar a Joan Rovira Peras per fer tasques de tècnic mig
01 Contractar unes persones per realitzar les tasques de monitors de natació
01 Contractar a Benjamín Rosa Ruiz per realitzar tasques de peó
01 Contractar a Sergi Bernal Escoté per realitzar tasques de professor d’informàtica
01 Contractar a unes persones per realitzar tasques de Socorrista i guardarroba
01 Contractar a Yolanda García Jiménez per realitzar suport a l’OAC
02 Facilitar al Sr. Valls fotocòpia d’informes, fotografies i actuacions.
02 Informar d’uns fets constitutius d’una infracció de l’art. 9.1 del Decret 200/99
02 Incoar expedient sancionador al Bar Musical El Local
02 Concessió llicència d’instal·lació a OICAF SL d’una planta trituradora
02 Concessió llicència d’obres per col·locació de paviment en el local B del c/Major 29
02 Concessió llicència d’obres per col·locació de paviment en el local A del c/Major 29
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Imposar una sanció al Bar Musical Berlín
02 Contracta a Francisco Ramírez Merino per realitzar tasques de peó
02 Aprovant despesa per contractació de treballs per la restauració del Pont Trencat
02 Requerint al Sr. Anglada la subsanació de la seva reclamació
02 Concessió de drets funeraris a Dolores Vega Martín
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02 Aprovant despesa pel subministrament de roba per la Copa Futbol Sala.
02 Aprovant despesa pel subministrament i col·locació de prestatges a la R. Vella
02 Concedint a Eva Ribot  la continuació de la reducció de jornada de treball
02 Concedint a Marta Miralles la continuació de la reducció de la jornada de treball
03 Alta per omissió al padró d’habitants
03 Aprovant una subvenció a l’Associació de Gent Gran de l’Esplai de Sant Celoni
04 Autoritzar reserva d’ocupació de la via pública a la Sra. Glòria Domènech
04 Concessió llicència d’obres a Antoni Pardell Miarnau
04 Concessió llicència d’obres a Josefa Pou Parera
04 Concessió llicència d’obres a Sílvia Pujol Mosull
04 Apercebre a Alfonso Cañete l’execució forçosa subsidiària d’unes obres
04 Incoar expedient de responsabilitat patrimonial de l’administració pública
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Aprovant despesa per la renovació d’assegurança d’accidents del personal
04 Aprovant despesa de treballs de redacció del projecte de la planta baixa C. Ramis
04 Alta per omissió al padró d’habitants
04 Aprovant despesa pel subministrament de pales de platja de l’Esport Jove, 2001
04 Efectuant aportació econòmica a l’Associació Catalana d’Amics del P. Saharaui
05 Autoritzant desprecinte de l’estació de ctra.  Comarcal 251 de BP Oil
05 Concessió llicència d’obres a IMPRODES, SL
05 Concessió llicència d’obres a Ricard i Carme assessors d’imatge SL
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Aprovant despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle Nissan Patrol
05 Contractar a Maria Dolors Reberté Ferran per fer de Monitora
05 Aprovant despesa per contractació de controls d’immissió de l’atmosfera
05 Adjudicar la contractació d’antiplagues de Catalunya SL per realitzar controls
06 Concedint a Celonesa llicència d’ocupació d’habitatges al c/Roger de Flor 41
06 Concessió llicència d’obres a Encarnación Garcia Garcia
06 Concessió llicència d’obres a Francisca Casadevall Terradas
06 Concessió llicència d’obres a Josep Alsina Ballús
06 Concessió llicència d’obres a Margarita Sibina Torrent
06 Cancel·lar i deixar sense efecte els avals bancaris de Juan A. Viñuales
06 Concedint subvenció a l’Associació de Veïns Molí Paperer
06 Concedint subvenció a l’Associació de Veïns de Sant Ponç
06 Concedint subvenció a l’Associació de Veïns de Sant Llorenç de Vilardell
06 Aprovant relació corresponent a Crèdits incobrables
06 Concedint informació de la piràmide d’edats a Joan Casanovas Orpinell
06 Aprovant concessió d’una subvenció al grup polític Esquerra Republicana
06 Donar de baixa la liquidació corresponent a la taxa per tancament de carrers
09 Adquirint el bé situat al c/ Ramis propietat de Roser Martí i Francisco Calls
09 Reconsiderar la mesura correctora de la resolució de l’alcaldia de 15/5/2000
09 Autoritzant desprecinte de l’estació de ctra. comarcal 251 de BP Oil
09 Denegant sol·licitud de zona reservada d’aparcament a Dolors Sánchez
09 Concedint llicència d’obres per a construir línia aèria de BT
09 Concedint llicència d’obres per obertura de rasa sobre vorera a c/Sant Francesc 14
09 Concedint llicència d’obres per obertura de rasa sobre vorera a c/Olzinelles 14
09 Concedint llicència d’obres per obertura de rasa sobre vorera a c/Santa Rosa 27
09 Concedint llicència d’obres per obertura d’una cata a la plaça del Bestiar 28
09 Concedint llicència ambiental a BP Oil España SA
09 Concessió reserva estacionament per minusvàlid al carrer Univers
09 Requerint termini al Sr. Esteban per presentar sol·licitud d’autorització sanitària
09 Alta padró d’habitants
09 Aprovant despesa pel subministrament i instal·lació d’aire condicionat a B. Social
09 Alta padró d’habitants
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09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Alta per omissió padró d’habitants
09 Confirmant sanció imposada a Amanda García González
09 Arxivant expedient sancionador contra l’empresa Aros Química SA
09 Confirmant sanció de trànsit imposada a Ana Rafart Fleque
09 Confirmant sanció de trànsit imposada a Antonia Reche Mirón
09 Confirmant sanció de trànsit imposada a Bartumeu Guñalons Villada
09 Arxivant expedient sancionador contra Bagur Mobel SL
09 Arxivant expedient sancionador contra centre comercial i industrial de Sant Celoni
09 Imposant sanció de trànsit a Construccions Pau Ortega SL
09 Confirmant sanció de trànsit imposada a Carmen Pares Salvador
09 Acordant el sobreseïment del procediment exercint la potestat sancionadora
09 Acordant el sobreseïment del procediment i arxivar sense ulterior tramitació
09 Confirmant sanció de trànsit imposada a Eladia de la Hiz Álvarez
09 Confirmant sanció de trànsit imposada a Félix Fernández del Cacho
09 Decretar el sobreseïment del procediment i l’arxiu sense tramitació
09 Confirmant sanció de trànsit imposada a Jordi Boschdemont Torras
09 Acordant el sobreseïment del procediment exercint la potestat sancionadora
09 Confirmant sanció de trànsit imposada a Montserrat Herrero Cervera
09 Aprovant despesa pel transport d’usuaris del centre ocupacional Montsoriu
09 Confirmant sanció de trànsit imposada a Rosa Zanon Navarro
10 Arxivant expedient a instància de AUNDE SA per instal·lar una planta magatzem
10 Concessió llicència d’obres a Pilar Méndez Moreno
10 Concessió llicència d’obres a Racó de Can Fabes SL
10 Alta padró d’habitants
10 Declarar aprovada la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades personals
10 Alta per omissió padró d’habitants
10 Alta per omissió padró d’habitants
10 Aprovant factura per l’associació de mestres Rosa Sensat
10 Aprovant factura a nom de Helena Vallverdú per l’elaboració d’un estudi d’altes
10 Decretar la nul·litat de la sanció imposada a José Maria Sánchez
10 Decretar la nul·litat de la sanció imposada a José Maria Sánchez
10 Confirmant sanció de trànsit imposada a Ana Rafart Fleque
10 Imposant sanció de trànsit a Maria Pascual Atencia
10 Confirmant sanció de trànsit imposada a Vicente Franco Anchelergues
11 Concessió llicència d’activitats classificades a Ana Isabel Álvarez Martín
11 Concessió llicència d’obres a José Bertolín de Gas Natural
11 Alta per omissió padró d’habitants
11 Declarant desert el concurs ordinari per la provisió de lloc de treball per funcionaris
11 Aprovant la proposta de distribució dels costos de l’UBASP
12 Adjudicant a Fernando Aizpún contracte de consultoria per les obres de les Torres
12 Alta padró d’habitants
12 Aprovant despesa de renovació d’una pòlissa de responsabilitat civil
12 Concedint a Javier Bornes Ribes una bestreta
12 Alta per omissió padró d’habitants
12 Aprovant relacions corresponents a crèdits incobrables
12 Acceptant subvenció per a plans d’ocupació 2001
12 Comunicant la rescissió del contracte de lloguer del local c/Sant Fermí, 4
13 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció
13 Autoritzant treure l’arbre en el gual del passeig de la R. Vella, 12
13 Concessió llicència d’obres a Josep Farré Pons
13 Concessió llicència d’obres a Montserrat Gurri Fradera
13 Concessió llicència d’obres a Miquel Mesa Mesa
13 Alta padró d’habitants
13 Aprovant certificació d’obres d’enjardinament d’un solar annex a la Biblioteca Munic
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13 Aprovant factura de Jaevam SL per obres als carrers Germà Julià i Montserrat
13 Atorgant una bestreta a compte de la subvenció que la Corporació atorga
13 Concedint subvenció a l’Associació de Veïns de les Illes Belles
15 Concessió drets funeraris a M. Lourdes Masferrer Pujadas
16 Contractació d’Antonio Rodríguez per recolzament enjardinament i Medi Ambient
16 Concessió llicència a Gas Natural
16 Concessió llicència a Gas Natural
16 Concessió llicència municipal per la llicència d’activitats de FISA SA
16 Concessió llicència d’obres a Francisca Casadevall Terradas
16 Concessió llicència d’obres a Marta Berenguer Auledas
16 Concessió llicència d’obres a Mercedes Garcia Garcia
16 Concessió pròrroga llicència d’obres a Jesús Tadeo Rosique
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Contractació peons per a jardineria
16 Alta per omissió padró d’habitants
16 Alta per omissió padró d’habitants
16 Nomenament a Francisco Pérez Nieto per ocupar plaça de funcionari a la P. Local
16 Col·locar una pilona més a la plaça del Bestiar
16 Aprovant despesa de contractació del Sr. Josep Martí per treballs d’assessorament
17 Ordenant a la Policia el precinte d’un aparcament del c/Major 11-13
17 Concessió llicència d’ocupació de 3 habitatges a la Ctra. Vella, 61
17 Incorporar canvis consistent en la instal·lació d’un magatzem
17 Concessió llicència d’obres a Gerardo Checa Velasco
17 Concessió llicència d’obres a Pere Iglesias Sibina
17 Concessió llicència d’obres a Teresa Codony Gener
17 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció gestió econòmica Esports
17 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció gestió econòmica Esports
17 Alta padró d’habitants
17 Aprovant despesa per la contractació dels treballs de condicionament de Can Sans
17 Alta per omissió padró d’habitants
17 Aprovant factura pel disseny, maquetació, fotolits i proves de la revista SuarTinta
17 Aprovant factura pel disseny i maquetació del llibre Riscos Naturals
17 Concessió drets funeraris a Elena Valero Merguizo
18 Concessió llicència d’ocupació d’habitatges del carrer Pere Ferrer i Pg. de la R Vella
18 Concessió llicència d’ocupació a F. Javier Martín Trujillo
18 Concessió llicència d’obres a Emilio Corral Fuentes
18 Concessió llicència d’obres a Josep Beumala Masip
18 Concessió llicència d’obres a Jaume Munell Perales
18 Prendre coneixement de l’informe emès per l’interventor
18 Atorgar permís d’abocament a Electec Sant Celoni SL
18 Aprovant relació de despeses per l’Àrea de Cultura i Festeigs de L’ajuntament
19 Designar com a substitut del cap de la P. Local el Sr. Sergi  Boronat
19 Prendre coneixement de l’informe emès per l’Interventor accidental
19 Aprovant despesa per contractació de treballs de disseny per la F. Major setembre
19 Aprovant despesa per contractació de treballs d’impressió per la F. Major setembre
19 Concessió llicència municipal per obertura d’un magatzem a Químicas Sant Celoni
19 Aprovant liquidació ocupació via pública
19 Aprovant aportació de fons de l’Organisme Autònom Local Rectoria Vella
19 Aprovant despesa pel subministrament dels elements de senyalització
19 Aprovant liquidació taxa tancament de carrers
19 Aprovant despesa adquisició vestuari hivern Esports, Brigada, M. Ambient
20 Incorporant el canvi no substancial a la llicència municipal de l’exp. 548/91
20 Concedint llicència d’obres per obrir una cata a la vorera del c/ Amadeu Vives 9
20 Concessió llicència d’obres a José Crespo Cascallana
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20 Aprovant despesa modificació carril bici a l’alçada de la R. Vella
20 Aprovant projecte de Bassa Mar per construir vestidors al camp de futbol C. Sans
20 Aprovant factura per el material elèctric de la Parròquia d’Olzinelles
20 Aprovant factura per l’edició de 150 llibres presentada per Manel Amorós i Polo
20 Aprovant despesa per execució d’un mur escollera P. Rectoria Vella
20 Atorgant subvenció a l’associació de defensa del Montnegre I Corredor
20 Atorgant bestreta a compte de la subvenció a Coordinadora de Futbol Base
23 Concedint llicència d’ocupació d’habitatge a la plaça del Bestiar, 27
23 Concedint llicència d’ocupació d’habitatge al c/ Jaume I, 47 1r A, 1r B, 2n A, 2n B
23 Prendre coneixement informe d’Intervenció gestió econòmica Esports
23 Concessió llicència d’obres a Col·legi Cor de Maria
23 Alta padró d’habitants
23 Aprovant despesa de subministrament de 5000 enganxines telèfons emergència
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Aprovant despesa subministrament dues reixes camps de futbol
23 Denegant petició del Sr. Santiago Capdevila procurador dels tribunals
23 Contractant 3 persones per realitzar tasques de vigilància forestal i suport brigada
23 Aprovant conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Unió de Botiguers
23 Aprovant factura corresponent als serveis de sonorització i il·luminació de SCP
23 Aprovant factura del pressupost presentat per l’organització d’activitats Esport Jove
23 Aprovant factura corresponent a productes químics pel manteniment de la piscina
23 Aprovant despesa subministrament i treballs retolació cartells obres Ctra. Vella
24 Concessió llicència d’obres a J. Maria Mariño Bahamonde
24 Concessió llicència d’obres a J. Maria Mariño Bahamonde
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Baixa padró d’habitants
24 Atorgant beques menjador escolar a l’Escola Pallerola
24 Baixa padró d’habitants
24 Aprovant relació de despeses
24 Creació de finestra única a l’OAC
24 Aprovant liquidació de SOREA 1r trimestre
24 Efectuar pagament a l’Associació Pont Romà 2000
24 Aprovant concessió de subvenció a l’Agrupació Sardanista
24 Facilitar a Territorio y Medio Ambiente SA dades d’Indústries Molí de les Planes
25 Concessió llicència d’obres a M. Josefa Martínez Bonamusa
25 Concessió de pròrroga a UQUIFA per presentació d’un programa
25 Aprovació definitiva del projecte d’obres del Passatge Domènech
25 Aprovació definitiva del projecte d’obres d’un tram carrer Pitarra
25 Alta padró d’habitants
25 Retornar quantitats ingressades indegudament veïns Royal Park
26 Prendre coneixement informe d’Intervenció gestió Àrea Joventut
26 Concessió llicència gual a Sebastià Illa Tisora
26 Concessió llicència de gual a INVERPLAN, SL
26 Alta padró d’habitants
26 Baixa padró d’habitants
26 Aprovant factures de JAEVAM
26 Aprovant factures de Fundació Josep Carol – Escoltes Catalans
26 Aprovant factura de Fisa Recubrimientos
26 Aprovant factura control emissió UQUIFA
26 Aprovant factura control emissió UQUIFA
26 Atorgant una subvenció a la Junta de Compensació de Can Coll
27 Concessió gratificacions a diferent personal
27 Concessió complement de productivitat a diferent personal
27 Concessió llicència d’obres a Comunitat de Propietaris carrer Girona, 2
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27 Concessió llicència d’obres a Juan Sánchez de Medina Piña
27 Paralització d’obres portades a terme a la ctra. de Gualba s/n
27 Denegant sol·licitud de tancament més tard d’un bar musical
27 Alta padró d’habitants
27 Baixa padró d’habitants
27 Aprovant contractacions per actes de la Festa Major
27 Prendre coneixement informe Intervenció activitats pavelló gent gran
27 Atorgant subvenció al Club Esportiu Inacsa
27 Concedint subvenció Junta Compensació Royal Park
30 Imposant sanció per infracció urbanística a J. Tarragó
30 Concessió llicència d’ocupació a Àngel Salvadó Arqués
30 Concessió llicència d’ocupació a Celonesa Constructora, SL
30 Concessió llicència d’ocupació a Joan Mercader
30 Autorització a Gas Natural
30 Concessió llicència instal·lació activitat a David Amadó Serés
30 Concessió llicència instal·lació activitat a Pilar Cuñado Gutiérrez
30 Compareixença i designació d’advocat en recurs de Olga González Vide
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Baixa padró d’habitants
30 Concessió beques menjador escola Pallerola
30 Pagament al Consell Comarcal quota Fons Solidaritat
30 Autoritzant reparació de dos nínxols de la Batllòria
30 Autoritzant col·locació fita de ferro en el xamfrà Av. De la Pau – Dos de Maig
30 Desestimant recurs de Formigons Sant Celoni
30 Atorgant una subvenció a En Doina
30 Atorgant una bestreta de la subvenció a Futbol Sala
30 Concessió subvenció arranjament façanes
30 Proposta de despeses nòmina personal
31 Concessió llicència d’ocupació a Celonesa Constructora
31 Canvis de domicili

RESOLUCIONS DEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ DE JULIOL DE 2001

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
05 Suspensió expedient sancionador Alberto Martínez Nicolás
05 Suspensió expedient sancionador Ramon Ferrandis Gomis
10 Arxivar expedient sancionador José Manuel Páez Romero
10 Imposar sanció a Rosa M. Cabanas Valdés
10 Arxivar expedient sancionador Francisco Castro Macias
10 Imposar sanció a Francisco Cervera More
10 Arxivar expedient sancionador Martín Martínez Hortelano
10 Imposar sanció a Mohamed Benktib
10 Imposar sanció a M. Betlem González González
10 Imposar sanció a Joaquín Gallardo Pajuelo
10 Imposar sanció a Esteban Tapias Morato
10 Arxivar expedient sancionador Jordi Archs Fontiguell
10 Imposar sanció a l’empresa Carme i Albert SCP
10 Arxivar expedient sancionador Rosa Àngela Vila Bach
10 Imposar sanció a Juan Jiménez Lara
10 Arxivar expedient sancionador Luis Garcia Díaz
18 Suspensió expedient sancionador Patrici Carvajal Cabanas
25 Imposar sanció multes lot 104
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RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA D’AGOST DE 2001

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
01 Autorització a Gas Natural
01 Concessió llicència d’obres a Jaume Cuberta Arboix
01 Concessió llicència d’obres a Jaume Cuberta Arboix
01 Concessió llicència d’obres a Lídia Deumal Fortià
01 Arxivant expedient d’activitats del carrer Doctor Barri 8
01 Alta padró d’habitants
01 Alta padró d’habitants
01 Baixa padró d’habitants
01 Baixa padró d’habitants
01 Aprovant certificació Bassa Mar camp de futbol de Can Sans
01 Contractació d’un tècnic mig
01 Contractació d’una monitora per al menjador Esport Jove
01 Contractació d’una auxiliar administrativa
01 Contractació d’una auxiliar administrativa
01 Contractació d’una auxiliar administrativa
01 Contractació d’una monitora – guardarroba
01 Autorització pagament Fira Botigues al Carrer a la UBIC
01 Alta per omissió al padró d’habitants
01 Relació despeses del mes de juliol
01 Aprovació despesa obres condicionament aules IES Baix Montseny
01 Aprovant liquidació taxa retirada de vehicles
02 Donant de baixa diferents subvencions
02 Aprovació definitiva acords contribucions especials enllumenat La Batllòria
03 Concessió llicència d’ocupació a Promotora Nova Bosch SL
03 Habilitació de Secretaria i Alcaldia per vacances
03 Autorització canvi de vehicle per taxi a José Arias Ortíz
03 Concessió de drets funeraris a M. Josefa Lloberas Borrell
06 Concessió llicència d’obres a Pere Oms Bosch
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Baixa padró d’habitants
06 Alta per omissió al padró d’habitants
06 Concessió d’una subvenció a l’ONG FODDE
07 Concessió llicència d’obres a Comunitat Propietaris carrer València 8
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Alta per omissió al padró d’habitants
07 Aprovant despesa per adquisició de fluorescents per a l’escola Pallerola
07 Aprovant despesa per treballs de pintura escola Montnegre
08 Denegant petició canvi costat d’aparcament al carrer Ponent
08 Autoritzant senyalització horitzontal i vertical aparcament pavelló
08 Concessió llicència d’obres a Comunitat de Veïns carrer Santa Fe 1
08 Denegant trasllat de senyal existent al carrer Doctor Barri 18
08 Alta padró d’habitants
08 Alta padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Ordenant substitució de ferros protectors carrer Sant Roc 54
10 Concessió llicència de gual a Xavier Vulart Gurri
10 Autorització a Gas Natural
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10 Autorització a Gas Natural
10 Concessió llicència d’obres a Josep M. Puig Cardona
10 Alta padró d’habitants
10 Baixa padró d’habitants
11 Concessió de drets funeraris a Ramon Raya Mediavilla
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
14 Baixa padró d’habitants
14 Alta per omissió padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Alta per omissió al padró d’habitants
17 Alta per omissió al padró d’habitants
17 Autorització a Gas Natural
17 Autorització a Gas Natural
20 Arxivant expedient de Josep Magan Molina
21 Concessió llicència d’obres a Joaquima Martí Bonamusa
21 Concessió llicència d’ocupació a Fincas Altimira SL
21 Concessió llicència d’obres a Antoni Barnola Masmiquel
21 Concessió llicència d’obres a Carmen Massaguer Mas
21 Concessió llicència d’obres a Esteban Illa Puig
21 Concessió llicència d’obres a José Cabrera Rabadán
21 Concessió llicència d’obres a Rosa Sala Brugada
21 Declaració de vehicle com a residu sòlid urbà Austin Metro B-2709 IM
21 Baixa padró d’habitants
21 Alta per omissió al padró d’habitants
21 Declaració de vehicle com a residu sòlid urbà Ford Trànsit B-9944-JV
21 Declaració de vehicle com a residu sòlid urbà Opel Corsa B-0104-JF
21 Declaració de vehicle com a residu sòlid urbà Seat Ibiza B-5711-LN
21 Declaració de vehicle com a residu sòlid urbà Rover 3000 E-600-OMF
21 Declaració de vehicle com a residu sòlid urbà Mitsubishi colt VB-AP 155
22 Declaració de vehicle com a residu sòlid urbà Opel Ascona B-1018-IL
22 Alta per omissió al padró d’habitants
23 Concessió llicència d’ocupació a Obres i Serveis Riells Viabrea SL
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Baixa padró d’habitants
23 Alta per omissió padró d’habitants
24 Concessió llicència d’activitat a la Caixa
24 Concessió llicència d’activitat al Departament d’Interior de la Generalitat
24 Concessió llicència d’activitat a Electec Sant Celoni SL
24 Concessió llicència d’obres a Anna Isabel Àlvarez Martínez
24 Concessió llicència d’obres a David Buenaposada Ferrer
24 Concessió llicència d’obres a José Cabrera Rabadán
24 Concessió llicència d’obres a Josep Icart Arenas
24 Concessió llicència d’obres a Josep M. Castells Serra
24 Concessió llicència d’obres a Jordi Vinyes Marcus
24 Concessió llicència d’obres a Pilar Cuñado Gutiérrez
24 Concessió llicència d’obres a Valentín de la Vega Cadanaba
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta per omissió padró d’habitants
24 Alta per omissió padró d’habitants
24 Concessió drets funeraris a Luis Fernández Pérez
27 Ordre de tancament restaurant Alabama 2000 SL
27 Concessió llicència de gual a Jordi Abril López
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27 Autorització per tancar més tard per la Festa Major a la Granja Sara
27 Concessió gratificacions a diferent personal
27 Concessió llicència d’obres a Josep Ruiz Muntasell
27 Concessió llicència d’obres a Salvador Llobera Borrell
27 Concessió complement de productivitat a diferent per
27 Baixa padró d’habitants
27 Baixa padró d’habitants
27 Incoació expedient sancionador a Alberto Fernández Banet
27 Concessió informació padró a Maria Brieba Cardona
28 Ordenant el pagament de desperfectes al cotxe de Concepción Garcia
28 Concessió llicència d’ocupació a Celonesa Constructora
28 Autorització instal·lació a ENHER
28 Llicència d’instal·lació a OICAF
28 Denegant pròrroga llicència d’obres a Ramon Busquets
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Baixa padró d’habitants
29 Alta padró d’habitants
29 Alta padró d’habitants
29 Alta padró d’habitants
29 Alta per omissió padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Concessió de bestreta a un treballador
31 Aixecament de mesura cautelar a ALABAMA 2000 SL
31 Aprovant una aportació al Consorci de Normalització Lingüística
31 Aprovant pagament Associació Veïns Sant Ponç
31 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció
31 Aprovant certificació 1 Construccions Deumal urbanització Les Torres
31 Autorització a Gas Natural
31 Autorització a Gas Natural
31 Autorització a Gas Natural
31 Autorització a Gas Natural
31 Autorització a Gas Natural
31 Revocant autorització al Bar Musical Berlín
31 Alta padró d’habitants
31 Aprovant conveni amb la Caixa de Manlleu
31 Aprovant despeses de Festes de Sant Joan i Dijous a la Fresca
31 Canvis de domicili

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DE SETEMBRE DE 2001

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
01 Contractar a Antonio Rodríguez Garrido per realitzar tasques de peó
03 Atorgant bestreta al Club Handbol Sant Celoni
03 Concessió llicència d’ocupació d’habitatge a Montserrat Domènech
03 Concessió llicència d’obres de canalització al carrer San Joan
03 Estimant en part el recurs de reposició interposat per Givaudan Ibérica SA
03 Concessió llicència d’obres d’obertura d’una rasa al carrer San Jaume
03 Concessió llicència d’obres a Frederic Fusté Vila
03 Concessió llicència d’obres a Gabina Parra Gil
03 Atorgant subvenció al Club Patí Sant Celoni Patinatge Artístic
03 Contractar a Antonio Márquez de la Torre per realitzar tasques de peó
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03 Contractar a Montserrat Ventura per realitzar tasques de tècnic mig
03 Contractar a Olga Alcaide Ardanaz per realitzar tasques d’administratiu
03 Contractar a Teresa Espinàs Ortega per realitzar tasques de treballadora familiar
03 Aprovant despesa per la compra de dos impressores per B. Social i R. Vella
03 Aprovant despesa nòmina agost
03 Aprovant liquidacions de la taxa d’ocupació de la via pública
03 Alta padró d’habitants
04 Aprovant despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals Sant Celoni
04 Alta per omissió al padró d’habitants
04 Concedint informació a Xavier Pagès sobre la població de Sant Celoni
04 Declarant aprovada la nomenclatura dels carrers de la urb. Boscos Montnegre
05 Denegant sol·licitud de llicència d’activitat del carrer Major 11-13
05 Facilitant dades a la Guàrdia Civil de Premià de Mar
05 Autoritzant canvi de titularitat del restaurant situat al carrer Germà Emilià 2
05 Concessió llicència d’obres a Comunitat de Veïns al carrer Girona 25
05 Concessió llicència d’obres a Josep Purra Herbera
05 Ordenant suspensió d’obres al carrer Hostalric 3 de La Batllòria
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Baixa padró d’habitants
05 Baixa padró d’habitants
05 Atorgant subvencions a associacions vistes les propostes del Reg. Sanitat
06 Ordenant prohibició d’ abocament d’aigües a Cosmètics Feltor
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Concedint bestreta a la treballadora Mercè Mesa Torres
06 Concedint bestreta a la treballadora Marta Rubio Ortiz
06 Baixa padró d’habitants
06 Aprovant pressupost de la Festa Major de setembre de 2001
06 Desestimant recurs de reposició a Tallers Ballester SCP
06 Concessió drets funeraris a José Fernández Luque
06 Concedint autorització a Lirja Lacruz per col·locar taules durant la Festa Major
07 Autoritzant l’ampliació d’horari de tancament al Bar Berlín durant la Festa Major
07 Concessió llicència d’obres a Josep Fitó Roquet
07 Concessió llicència d’obres a Joan Cassà Prat
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Concedint bestreta al treballador Lluís García Gonzalo
07 Baixa padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Autorització despesa per a la contractació per realitzar estudi de la immigració
12 Prendre coneixement de l’informe emes per l’interventor
12 Concessió llicència d’obres a Antònia Lara Álvarez
12 Concessió llicència d’obres a Bernat Leston Lado
12 Concessió llicència d’obres a Maria Gràcia Majó
12 Concessió llicència d’obres a Manuel Rodríguez Pérez
12 Prendre coneixement de l’informe emes per l’interventor
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Contractar a Informadors per realitzar tasques d’informació al P. Montnegre
12 Contractar a Joaquim Masferrer per realitzar tasques de tècnic informàtic
12 Contractar a Manuela Gallardo i Marina Pardo, professores Escola adults
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12 Aprovant certificació de despeses de juny de 2001 de l’estació depuradora
12 Alta per omissió al padró d’habitants
12 Aprovant factura presentada per Enric Queralt Rodríguez
12 Aprovant liquidació del primer semestre de 2001
13 Delegant competència a la regidora Adela Gener per a la celebració d’un matrimoni civil
13 Concessió llicència d’obres a Joan Roca Fecsa Enher SA
13 Aprovant factura presentada per Electrodomèstics Escrig SL
13 Alta al padró d’habitants
13 Aprovant el projecte a desenvolupar per l’agent d’ocupació i desenvolupament local
13 Alta padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Contractar a Montserrat Calabuig per realitzar tasques d’aux. administrativa
13 Aprovant factura per la transmissió d’un local de 16 places d’aparcament
14 Admetre el desestimen presentat per la Comunitat de veïns del carrer Abat Oliva 6
14 Concessió llicència d’obres a Juan Navarro Segura
14 Concessió llicència d’obres a Xavier Vulart Gurri
14 Concedint pròrroga d’un mes de la llicència d’obres per Montse Armengol
14 Aprovant factura presentada per Garbí Serveis Esportius SA
14 Confirmant sanció de trànsit imposada a Construccions Pau Ortega SL
14 Decretant no admetre a tràmit el recurs de reposició de Eladia de la Hiz
14 Decretant no admetre a tràmit el recurs potestatiu de Emma Codina
14 Decretant la inadmissió a tràmit interposat per Joaquim Fariñas
14 Decretant la inadmissió de la sol·licitud de Juan Matas Lloret
14 Confirmant sanció de trànsit imposada a Javier Serrat Belmonte
14 Confirmant sanció de trànsit imposada a Josefa Torres Pastrana
14 Aprovant despesa d’una rampa per accés a l’empresa Aunde SA
15 Aprovant despesa per contractació dels treballs de controls d’
17 Aixecant la suspensió de la tramitació de llicència ambiental a Can Lluró
17 Concessió llicència d’obres a Anna Maria Poyal Ribalta
17 Concessió llicència d’obres a Josep López Rodríguez
17 Concessió llicència d’obres a Javier Lucea Sastre
17 Concessió llicència d’obres a Manuel Santana Díez
17 Aprovant despesa per execució d’obres de clavegueram a carrer Pintor B. Martorell
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Baixa padró d’habitants
17 Prendre coneixement de l’informe emes per l’interventor
17 Alta per omissió al padró d’habitants
17 Alta per omissió al padró d’habitants
17 Alta per omissió al padró d’habitants
17 Aprovant despeses de factures confeccionades per l’interventor
17 Desadscriure el vehicle automòbil Nissan motor Ibérica SA
17 Aprovant despesa pel subministrament de senyals verticals de tràfic
18 Concessió llicència d’obres a Bernardo Martín Lardón
18 Concessió llicència d’obres a Juan Carlos Sadarangani Cantera
18 Concessió llicència d’obres a Josep Maria Andreu Martorell Riera
18 Declarant acords provisionals d’imposició i ordenació per la realització d’obres
18 Alta padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
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18 Contractar a Immaculada Broncano per realitzar tasques d’auxiliar administrativa.
19 Acordant liquidació de la taxa per l’ocupació de la via pública fira setembre
19 Concessió llicència d’obres a Joaquim Oliveras Pagès
19 Aixecant ordre de suspensió de les obres del carrer Hostalric 3
19 Alta padró d’habitants
19 Alta padró d’habitants
19 Baixa padró d’habitants
19 Alta per omissió al padró d’habitants
19 Alta per omissió al padró d’habitants
20 Prendre coneixement d’un informe emes per l’interventor
20 Aprovant certificació presentada per l’empresa Bassa Mar SA
20 Desestimant recurs de reposició interposat per Javier Puerto Soms
20 Concessió llicència d’entrada de vehicles al carrer Bruc 37
20 Autoritzant canvi de titularitat del bar-restaurant situat al carrer Dr. Fleming 12
20 Concessió llicència d’obres a Jaume Mulet Torrents
20 Concessió llicència d’obres a Ramon Vila Bach
20 Concedint pròrroga d’una llicència d’obres menors per Antoni Pardell
20 Autoritzant canvi de vehicle a Manuel Codina Rossà
20 Alta padró d’habitants
20 Baixa padró d’habitants
20 Contractar persones per realitzar suport de prevenció d’incendis forestals
20 Aprovant factura presentada per Manel Amorós i Polo
20 Aprovant despesa per l’execució d’obres d’instal·lació de set fanals
21 Concessió llicència de reserva de la via pública del carrer Santa Anna 9
21 Concessió llicència d’obres a Carmen Bueno Herrero
21 Concessió llicència a Elicom per a col·locació de gres al carrer Sant Josep 10
21 Concessió llicència d’obres a Xavier Bordetas Delgado
21 Aprovant despesa per ampliació de l’alarma en el CEIP Montnegre
21 Alta padró d’habitants
21 Aprovant despesa d’assegurança de l’automòbil Nissan matrícula B-6474kp
21 Aprovant despesa d’assegurança d’accidents del personal de l’Ajuntament
21 Aprovant despesa pel subministrament de 6 papereres
24 Aprovant certificació presentada per Construccions Deumal SA
24 Concedint llicència d’obres per a canalització de 65 metres de línia elèctrica
24 Concedint llicència d’obres per a canalització de 70 metres de línia elèctrica
24 Concedint llicència per l’obertura de rasa a la vorera del carrer Santa Tecla 10
24 Concedint llicència d’obres per l’obertura de cata al carrer Diputació 56
24 Autoritzant canvi de titularitat del bar-restaurant de la av. de la Pau 18
24 Concessió llicència d’obres a l’Associació d’Empresaris Baix Montseny
24 Concessió llicència d’obres a Juana Pérez Torrecillas
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta per omissió al padró d’habitants
24 Desestimant recurs presentat per Jaume i Josep Nualart
24 Aprovant aportació de fons a l’Organisme Autònom Local Rectoria Vella
25 Contractar a Professors de l’escola d’adults per realitzar tasques de professors
25 Contractar a Sergi Bernal per realitzar tasques de professor
25 Contractar a Teresa Codina per realitzar tasques d’auxiliar administrativa
25 Concedint llicència municipal per ampliació d’instal·lacions a Cray Valley
25 Concessió llicència d’obres a Carmen Bacter Liebanes
25 Concessió llicència d’obres a Luis García Barquero
25 Aprovant concessió d’una subvenció a l’agrupament Escolta Erol
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25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
26 Concedint llicència d’obres per la canalització de 998 m de línia elèctrica
26 Concedint llicència d’obres per la canalització de 462 m de línia elèctrica
26 Incorporar el canvi no substancial a la llicència municipal de l’exp. 386/88
26 Concessió llicència d’obres a Miquel Pastells Iglesias
26 Concedint el complement de productivitat al personal de l’ajuntament
26 Renunciar a la subvenció atorgada pel Departament de Treball de la Generalitat
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Aprovant despesa pel subministrament de 6 cortines a la biblioteca
26 Declarar aprovada l’Ordenança de la tinença d’animals domèstics
26 Aprovant despesa per la compra de material informàtic per CFA B. Montseny
27 Concedint llicència d’obres per la canalització de 998 m de línia elèctrica
27 Concedint llicència d’obres per la canalització de 840 m de línia elèctrica
27 Concedint llicència d’obres per la canalització de 14 m de línia elèctrica
27 Concedint llicència d’obres per la canalització de 1700 m de línia elèctrica
27 Concedint llicència d’obres per la canalització de 14 m de línia elèctrica
27 Concedint llicència d’obres per la canalització de 1256 m de línia elèctrica
27 Concedint al personal de l’ajuntament les gratificacions de setembre
27 Autoritzant canvi de titularitat per l’obertura de l’aparcament de l’av. Pau 32
27 Concessió llicència d’obres a Esperanza Oliveros Banzo
27 Alta padró d’habitants
27 Aprovant fra presentada per l’empresa IMREPOL SL
28 Concessió llicència d’obres a Josefina Guillen García
28 Aprovant despesa en concepte d’assegurança d’accidents per activitats esportives
28 Concedint bestreta al treballador Joan Muntaner Crespo
28 Concedint bestreta al treballador Marta Prat Iglesias
28 Entregar en concepte de “a justificar” una quantitat al grup teatre Tramoia
28 Alta per omissió al padró d’habitants
29 Alta padró d’habitants
30 Aprovant factura de l’empresa CEDIA
30 Aprovant despeses presentada pel regidor de la Batllòria
30 Que una sèrie de persones causin alta-baixa en domicilis
30 Aprovant despeses de nòmina

RESOLUCIONS DEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ DE SETEMBRE DE 2001

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
05 Imposar sanció multes lot 105
06 Imposar sanció empresa Finques i Construccions Baix Montseny
06 Imposar sanció empresa Construcciones Hnos. Bellido. Exp. 043
06 Imposar sanció empresa Construcciones Hnos. Bellido. Exp. 286
06 Imposar sanció empresa OCI 93
14 Imposar sanció empresa Bodegas Costa. Exp. 826
14 Imposar sanció empresa Bodegas Costa. Exp. 828
14 Desestimar recurs potestatiu empresa Carme i Albert
14 Desestimar recurs potestatiu César Gómez Cortada
14 Arxivar expedient sancionador Carles López Sáez
14 Imposar sanció empresa Consultoria Santa Fe. Exp. 542
14 Imposar sanció empresa Consultoria Santa Fe. Exp. 545
14 Imposar sanció empresa Consultoria Santa Fe. Exp. 548
14 Arxivar expedient sancionador Dolors Ribas Sanmartí
14 Arxivar exp. sancionador David Tornabell Baena. Exp. 539



85

14 Imposar sanció David Tornabell Baena. Exp. 554
14 Arxivar expedient sancionador Gerardo Ruiz Enríquez
14 Imposar sanció Immaculada Ayats Sabé
14 Desestimar recurs potestatiu Joaquín Gallardo Pajuelo
14 Imposar sanció Juan José Acosta Torres
14 Imposar sanció Juan Navarro Montplet
14 Arxivar expedient sancionador Lluís Garriga Paituví
14 Desestimar recurs potestatiu Lídia Moreno Palacios
14 Arxivar expedient sancionador M. Asunción Martínez Ruiz
14 Imposar sanció empresa Minuartia Estudis Ambientals
14 Arxivar expedient sancionador Montserrat Gómez Roma
14 Desestimar recurs potestatiu Manuel Garcia Troyano
14 Imposar sanció Núria Vall·llosera Cullell
14 Imposar sanció M. Rosa Bruguera Pruna
14 Arxivar expedient sancionador Santiago Codina Corral
14 Arxivar expedient sancionador Talleres Francisco Camp
14 Desestimar recurs potestatiu empresa Via del Corso SCP
17 Arxivar expedient sancionador M. Asunción Bassols Vellalta
17 Imposar sanció Emili Garcia Bravo
17 Arxivar expedient sancionador Helena Luengo Anfrons
17 Arxivar expedient sancionador Juan Planchart Garolera
17 Arxivar expedient sancionador Jordi Pujol Mogas
17 Imposar sanció José Sánchez Olivé
17 Arxivar expedient sancionador Pere Torres Ginesta
17 Imposar sanció Ricard Pastor Areces
20 Arxivar expedient sancionador José Flores Zamora
20 Imposar sanció Miguel Fugarolas Herrero
20 Arxivar expedient sancionador Lluís Fidel Colomer
27 Arxivar expedient sancionador Aurora López Miñarro
27 Imposar sanció Josep Casanovas Coll
27 Arxivar expedient sancionador Joaquim Olivé Calduch
27 Imposar sanció Joaquim Riera Albert
27 Imposar sanció Ricardo Ferrer Badia
27 Imposar sanció Sílvia Estévez Rabuñal
27 Imposar sanció Xavier Duset Barnola
27 Imposar sanció multes lot 106

21.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE
PERSONAL REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE
JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2001.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de la contractació urgent
de diferent personal feta durant els mesos de juliol, agost i setembre
de 2001.

Atès que durant el mes de juliol de 2001 s'ha procedit a la
contractació del següent personal: una auxiliar administrativa per a
l’Escola d’adults, una orientadora laboral, una persona per a realitzar
tasques de substitució de les treballadores familiars durant el període
de vacances, un oficial jardiner, un tècnic de suport a l’oficina de
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coordinació del Pacte del Baix Montseny per al desenvolupament i
l’ocupació, set monitors per als cursets de natació i servei de guarda-
roba de la piscina municipal, un peó per a les instal·lacions
esportives municipals, una persona per a realitzar un curs
d’introducció a la informàtica organitzat per l’àrea de Joventut, dos
socorristes i un guarda-roba per a la piscina municipal, una auxiliar
administrativa per a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, un peó per a
realitzar tasques de reparació de voreres malmeses, una monitora de
gimnàstica per a les activitats de manteniment destinades a la gent
gran i a grups amb disminucions, un peó de recolzament en les
tasques estacionals de jardineria i medi ambient, tres peons per a la
millora i manteniment de la via pública i zones enjardinades i tres
persones per a realitzar tasques de vigilància forestal en període de
risc d’incendis i recolzament vacacional a la brigada.

Atès que durant el mes d’agost de 2001 s’ha procedit a la
contractació del següent personal: un tècnic mig per a realitzar
tasques de tutor del Pla de transició al treball d’acord amb el conveni
signat amb la Generalitat de Catalunya, una monitora per al
menjador del programa Esport jove, una auxiliar administrativa per a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, una persona de suport en les tasques
específiques d’organització de la festa major de setembre, una
auxiliar administrativa per a la tramitació i regulació dels expedients
d’activitats i una persona per a realitzar tasques de monitora de
natació i guarda-roba a la piscina municipal.

Atès que durant el mes de setembre de 2001 s’ha procedit a la
contractació del següent personal: un peó de recolzament en les
tasques estacionals de jardineria i medi ambient, una persona per
netejar lleres i marges de les zones de ribera, un tècnic per a la
coordinació i investigació en el projecte de l’Observatori de la
Tordera, una persona de recolzament en l’organització de la festa
major, una treballadora familiar de suport al servei d’ajuda
domiciliària, tres informadors del parc natural del Montnegre
Corredor durant la temporada de tardor d’enguany, un tècnic per a la
revisió i actualització de programes informàtics, dues professores per
a l’Escola d’adults, una auxiliar administrativa per a la biblioteca de
La Batllòria, una persona per a realitzar el suport de dinamització de
centre per a joves, tres peons per a realitzar tasques de prevenció
d’incendis forestals, quatre professors per al curs 2001-2002 de
l’Escola d’adults i una auxiliar administrativa per tasques de suport
de l’aula a l’Escola d’adults.
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Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència ha procedit a la
contractació del personal descrit anteriorment.

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

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

Juliol de 2001

Antònia Montal Nicolau Auxiliar administrativa
Bonifacia Sande Corbacho Orientadora laboral
Dolors Agut Herrando Treballadora familiar
Josep M. Oliveras Fernández Oficial jardiner
Joan Rovira Peras Tècnic mig
Núria Sibina Bellvehí Monitora
Esther Hernández Rovira Monitora
Alba Miralpeix Camps Monitora
Victor Izquierdo Fernández Monitor
Helio García Risco Monitor
Isabel Hurtado Díaz Monitora
Laura Alvarez Pulido Monitora
Benjamín Rosa Ruiz Peó
Sergi Bernal Escoté Professor
Glòria Roure Masferrer Socorrista
Marta Alcaraz Rebull Socorrista
M. Mercè Tarridas López Guarda-roba
Yolanda García Jiménez Auxiliar administrativa
Francisco Ramírez Merino Peó
M. Dolors Reberté Ferran Monitora
Antonio Rodríguez Garrido Peó
Concepción García García Peó
Luis Pérez Vargas Peó
Juan Montero González Peó
Sílvia Pou Rueda Peó
Conxita Prat Masferrer Peó
Noemí Rodríguez Pérez Peó
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Agost de 2001

Jaume Bosacoma Cortada Tècnic mig
Laura Álvarez Pulido Monitora
Marta Prat Cruañas Auxiliar administrativa
Marta Renau Fradera Auxiliar administrativa
M. Nieves Lechón Vargas Auxiliar administrativa
Núria Sibina Bellvehí Monitora

Setembre de 2001

Antonio Rodríguez Garrido Peó
Antonio Márquez de la Torre Peó
Montserrat Ventura Pujolar Tècnic mig
Olga Alcaide Ardanaz Administrativa
Teresa Espinàs Ortega Treballadora familiar
Montserrat Julià Carulla Informadora
Montserrat Sala Cruells Informadora
Miguel A. Salinas Tomás Informador
Joaquim Masferrer Vila Tècnic informàtic
Manuela Gallardo Sánchez Professora
Marina Pardo Alloza Professora
Montserrat V. Calabuig Burguete Auxiliar administrativa
Immaculada Broncano Atencia Auxiliar administrativa
Antonio San Juan Perea Peó
Luisa Roqueta Fontiguell Peó
Felicitas Pérez González Peó
Rosa Anfrons Garriga Professora
Jesús Sánchez Caso Professor
Àngela Grau Tarragó Professora
Sergi Bernal Escoté Professor
Teresa Codina Ramos Auxiliar administrativa

22.- PRECS I PREGUNTES.

Pren la paraula el Sr. Garcia i demana disculpes als regidors del grup
municipal d’ERC per les paraules que va dirigir al Sr. Segarra en
l’última sessió del Ple. Al mateix temps, però, també els demana que
facin una reflexió profunda del que el va portar a dir aquestes
paraules, perquè és bastant trist i gens correcte que entre regidors
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es facin acusacions velades d’aprofitament del càrrec. Tots els
regidors, diu el Sr. Garcia, mereixem un respecte, tant a dins com a
fora de l’ajuntament. Com ja ha dit en altres ocasions, ofereix a tots
els grups polítics la possibilitat d’adreçar-se als Serveis Tècnics
municipals per informar-se del que faci falta.

A continuació, el Sr. Capote reparteix a tots els grups municipals les
respostes per escrit a les preguntes que van quedar pendents en el
darrer Ple municipal del dia 24 de juliol de 2001.

Seguidament es procedeix a donar resposta a les següents
preguntes formulades pels grups municipals:

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

 El 24 de juliol el regidor d’IC-V a l’ajuntament de Sant
Celoni, Sr. Josep M. Pascual, va presentar la dimissió. A
mitjans d’agost l’ajuntament va rebre l’acta del nou
regidor Felip Comas. Per què heu deixat al grup municipal
d’IC-V fora de l’ajuntament més de 3 mesos ?

El Sr. alcalde explica que el passat dia 20 d’agost va arribar a
l’ajuntament la credencial del nou regidor i, per tant, només han
passat dos mesos i escaig des d’aquesta data, i no més de tres
mesos com es diu a la pregunta. Avui ha pres possessió del seu
càrrec el nou regidor d’IC-V, però abans ja se l’ha convidat a vàries
reunions que s’han fet, com ara a la reunió de la Fundació
Moncanut i a les sessions de les Comissions informatives, malgrat
que teòricament no formava encara part de la l’ajuntament. Tal i
com marca la llei, el Sr. Comas ha pres possessió del seu càrrec en
el primer Ple que s’ha convocat.

El Sr. Comas diu que també és llei que el Ple es faci cada tres
mesos, i des del 24 de juliol n’han passat més de tres.

El Sr. alcalde diu que el mes d’agost s’ha de considerar inhàbil.

El Sr. Comas replica que l’ajuntament no està pas tancat en el mes
d’agost.
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El Sr. alcalde indica que és qüestió de criteris, i demana al Sr.
Comas que es limiti a fer les seves preguntes sense entrar en
diàleg.

 El sector Residencial Esports, encara gairebé sense
vivendes ni residents, frueix d’una il·luminació impactant.
Altres carrers de Sant Celoni, en canvi, pateixen una
il·luminació pobre i escadussera, tot i estar densament
poblats. Ens agradaria entendre per què apliqueu aquest
criteri tan curiós: a més veïns menys llum, i a menys o
cap veí més llum. Ens ho podríeu explicar ?

El Sr. Garcia explica que a Catalunya existeix una recomanació
general que, en funció del tipus de vialitat (residencial, industrial o
mixta), estableix un determinat número de lux. Aquesta normativa
és la que s’ha aplicat en el sector Residencial Esports. Abans les
exigències pel que fa a enllumenat públic no eren tan elevades. Per
això, des de fa un temps, l’ajuntament ha començat a canviar
algunes instal·lacions elèctriques d’enllumenat del centre del poble
que eren antigues. Aquesta actualització s’ha fet ja en diversos
carrers i actualment s’estan redactant els projectes tècnics per fer-
ho en altres zones.

El Sr. alcalde indica que també es modificarà l’enllumenat públic de
tots els carrers del nucli antic de La Batllòria. Fent un paral·lelisme,
el nou sector residencial de la Plana de La Batllòria (que és una
zona moderna de recent construcció) es veu molt més il·luminat
que la part antiga del poble.

 A l’hora d’urbanitzar un carrer els veïns han de pagar
religiosament la part que els hi pertoca. Quan Renfe
consta com a part afectada, se li aplica el mateix criteri?
Podríem conèixer les aportacions de Renfe, en la totalitat
d’obres d’urbanització en què s’ha vist afectada?

El Sr. Garcia respon que ja s’ha donat resposta a aquesta pregunta
quan s’ha tractat el punt de les contribucions especials del carrer
Mossèn Jacint Verdaguer. Com s’ha dit, en aquest carrer s’aplicaran
contribucions especials a Renfe i esperem aconseguir que paguin.
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 Les obres de la Carretera Vella s’estan convertint en un
exemple com no s’han de fer les coses. Obres que van a
un ritme desesperant, perjudici greu pel comerç i veïns de
la zona, embús circulatori al tallar i no donar alternatives
a un eix bàsic per travessar Sant Celoni, i per donar més
sensació de desconcert, nul·la informació als veïns
afectats. Voldríem conèixer per tant :

      a) A quina empresa s’han adjudicat les obres ?
b) Quins terminis són els compromesos ?
c) En què consisteix el seguiment i control que es fa
des de l’ajuntament ?
d) Per què no s’informa de cap incidència als veïns ?
e) Per què no s’ha previst una alternativa circulatòria a
la Carretera Vella ?

El Sr. Garcia respon als primers apartats de la pregunta:

a) Les obres d’urbanització de la Carretera Vella s’han adjudicat a
l’empresa Sather SA.

b) El termini compromès per a l’execució de les obres és de quatre
mesos.

c) El control de l’obra el porta un tècnic municipal, que hi va matí i
tarda. Existeix un llibre d’ordres en què es recull el que s’ha fet
cada dia. S’han enviat quatre faxs a Sather i el dilluns passat es
va fer venir uns dels directius de l’empresa per parlar del que
estava passant. Es van comprometre a arreglar els problemes i
a l’endemà hi van haver dues màquines a l’obra, però al tercer
dia ja no van tornar a funcionar. Avui al matí s’ha parlat amb el
cap d’obra i se li ha dit ben clar que si això no millorava,
s’haurien d’atendre a les conseqüències. També s’han donat
ordres a Secretaria perquè s’instrueixi un expedient contra
Sather per poc rendiment, a veure si així s’aconsegueix motivar-
los. Fins avui, l’empresa encara assegura que complirà amb els
terminis previstos.

El Sr. Comas pregunta si era convenient fer les obres de la
Carretera Vella i del carrer Sant Pere a la vegada.

El Sr. Garcia diu que el tram del carrer Sant Pere que s’està
urbanitzant és peatonal i no afecta a la circulació de vehicles.
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Diu, però, el Sr. Comas que els camions paraven a la cruïlla del
carrer Sant Pere i el carrer Sant Josep i no deixaven passar els
cotxes.

El Sr. Garcia indica que això només va passar un dia perquè es va
fer l’encreuament per connectar la claveguera. S’ha de dir que les
obres del carrer Sant Pere són l’antítesi de les de la Carretera
Vella: mai s’havia fet una obra com aquesta en un termini tan
ràpid.

d) Es va fer una reunió amb els veïns per explicar-los el projecte
tècnic d’urbanització de la Carretera Vella, i així mateix s’ha
creat una comissió de veïns per al seguiment de les obres,
formada per 10 ò 12 persones, que es reuneix mensualment
amb l’ajuntament.

El Sr. alcalde diu que dijous passat també es va fer una reunió amb
la UBIC per explicar-los els projectes d’urbanització de la Carretera
Vella i del carrer Sant Pere i el projecte de remodelació de la plaça
de la Vila.

El Sr. Capote respon al darrer apartat de la pregunta:

e) Les àrees de Governació i d’Urbanisme van treballar
conjuntament per buscar una solució alternativa a la circulació
de vehicles mentre duressin les obres de la Carretera Vella. Es
va elaborar un estudi i uns plànols (que posa a disposició de tots
els regidors) amb les rutes que oferien una millor solució. Però
davant dels molts impediments tècnics que es van trobar, al
final es va optar per mantenir les coses tal com estan mentre es
facin les obres del primer tram, perquè eren pitjors les
alternatives que la realitat. De tota manera quan s’urbanitzin els
altres trams sí està previst fer canvis en la circulació de
vehicles.

 La circulació per l’avinguda de la Pau ha aconseguit fer
sortir a dos alcaldes per la televisió, però no ha resolt la
problemàtica de tot un barri. Descarregar tot el trànsit pel
carrer Joan Maragall ha resolt el problema? És aquesta la
solució pactada amb la Associació de Veïns Baix
Montseny?
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El Sr. Capote diu que el carrer Joan Maragall està al barri de Les
Borrelles. Imagina que el Sr. Comas es deu voler referir al carrer
Francesc Moragas.

El Sr. Comas diu que, en efecte, es tracta d’un error. També li
agradaria que se li aclarís la situació del carrer que passa pel
darrera dels pisos de La Caixa, on abans podia circular tothom,
després van posar un senyal prohibint la circulació, excepte pels
veïns, i ara ja està totalment prohibit passar-hi.

El Sr. Capote diu que es tracta d’un tram del carrer Esteve Brunell
que encara no està urbanitzat. Els veïns van demanar que per
evitar la pols, mentre no s’asfaltés no s’hi deixés passar vehicles,
ja que molta gent utilitzava aquest carrer com una ruta alternativa.
En resposta a la pregunta sobre el trànsit a l’avinguda de la Pau,
s’ha de dir que el problema és més profund: històricament existeix
un malentès entre dos ajuntaments veïns, malentès que ara està
en vies de solució. Ara mateix estem negociant amb l’altre
ajuntament, s’ha parlat amb els veïns, els alcaldes i els regidors de
Governació dels dos ajuntaments hem anat a la Diputació i hem
parlat amb persones imparcials per buscar assessorament tècnic. El
problema és que hi ha interessos enfrontats.

El Sr. Comas comenta que abans, quan un camió volia descarregar,
venia a l’ajuntament, demanava un senyal de trànsit i el col·locava
al carrer que s’havia de tallar. Però ara molts transportistes posen
dos cons, se’n van i la gent no pot passar per aquell carrer.

El Sr. Capote diu que la norma és que per ocupar la via pública o
per tallar un carrer s’ha de pagar una taxa a l’ajuntament. Si això
no es fa així i la Policia Local ho detecta o algun veí els ho
comunica, es pot imposar al camioner una sanció de 25.000
pessetes.

El Sr. Comas diu que aquesta situació passa repetidament en unes
obres que s’estan fent al davant de Can Payà, on sovint tanquen el
carrer amb tota la impunitat manifesta.

El Sr. Capote puntualitza que no és una impunitat, sinó el fet que
la Policia no pot estar a tot arreu.
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 La consolidació de La Creu com espai d’oci de la Festa
Major. La consolidació de les obres de la Carretera Vella.
La consolidació d’embussos circulatoris. La consolidació
dels mateixos veïns que sistemàticament han de suportar
aquestes molèsties. No us fa replantejar-vos un altre
indret, com pot ser la plaça del Bestiar entre d’altres, com
alternativa a l’actual espai alternatiu ?

El Sr. Arenas Serra diu que els actes de la Festa Major de setembre
que es celebren a la zona de La Creu es venen fent des de l’any
1999, és a dir, enguany ha estat el tercer any. Des del principi va
ser una decisió consensuada en el Fòrum de Cultura, en què
participen les entitats del municipi. En la passada Festa Major es
van introduir unes millores per minvar en el possible l’afectació
dels veïns de la zona. Però, tot i l’èxit evident dels actes a La Creu,
en el debat del Fòrum es tornarà a posar sobre la taula el tema de
la ubicació, no només per les queixes que puguin tenir els veïns,
sinó fins i tot pel dinamisme i la innovació de la festa. Per això no
es pot afirmar si es continuaran fent actes de la Festa Major a La
Creu, però si és així serà perquè s’ha consensuat amb totes les
entitats que col·laboren i organitzen la festa. Cal dir que a les
reunions del Fòrum hi participen també veïns de La Creu.

 Parlem de Derivados Forestales :
a) Per quan està prevista la reunió de la Comissió de la

Forestal ?
b) Per què no es demana a la Forestal, per a tranquil·litat

de tots, que obtinguin la ISO 14001, i es comprometi a
passar una EMA’S ?

c) Quins han estat els nivells d’immissió de formaldehid a
l’entorn de la Forestal ?

d) Quines gestions ha fet l’ajuntament fins ara, per
aconseguir el trasllat de la Forestal ?

El Sr. alcalde respon als diversos apartats de la pregunta:

a) La propera reunió de la Comissió de seguiment i negociació amb
Derivados Forestales SA està prevista per al mes de novembre,
però encara no se sap per quin dia.
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b) Quan es faci la reunió de la Comissió de seguiment es pot
demanar als representants de l’empresa de quines ISO i EMA
disposen.

c) El Consell Municipal de Medi Ambient està convocat per al
proper dia 7 de novembre i està previst en l’ordre del dia
informar dels mesuraments d’immissió de formaldehid que es
van fer el passat mes de juliol.

d) És la Comissió de seguiment i negociació amb Derivados
Forestales (de la que el Sr. Comas en passarà a formar part) la
que està treballant en aquest tema. Com a ajuntament el que es
va fer, via Urbanisme, va ser una requalificació dels terrenys
que ocupa l’empresa, per posar-los com “Indústria en
transformació”.

Preguntes que formula el grup municipal del PP:

 Diu el Sr. Gómez que en la darrera sessió del Ple va
demanar al Sr. Capote quina era la situació laboral del Sr.
Morales. Potser es va expressar malament, però en la
resposta que se li ha donat per escrit no es parla d’això
(si es quedarà a l’ajuntament o tornarà a la policia).

El Sr. Capote diu que això encara no se sap perquè falta que es
confirmi la sentència. Quan hi hagi alguna novetat, ja se
l’informarà.

 El Sr. Gómez diu que divendres passat va venir a
l’ajuntament a veure els expedients del Ple i el va
sorprendre la molta gent que hi havia. Va saber que es
tractava d’una reunió del Comitè de personal. Voldria que
se li expliqués per quina raó es va haver de cridar
urgentment al Comitè per discutir la contractació d’un/a
administratiu/a, que es diu que no s’ha fet públic per res.

El Sr. Capote diu que aquesta és la primera notícia que en té. En
efecte el divendres passat es va reunir amb els membres del
Comitè de personal, però no està autoritzat per dir de què es va
parlar. La dinàmica de la discussió queda entre empresa i comitè.
Ell només està autoritzat a parlar dels acords a què s’arriba. En tot
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cas, recomana al Sr. Gómez que es dirigeixi als membres del
comitè i que els hi pregunti de què es va parlar.

El Sr. alcalde voldria aclarir que per part de l’ajuntament estan
aprovades les places vacants en la plantilla de la corporació i ara
s’estan fent convocatòries per cobrir aquestes places. Darrerament
han sortit publicades al BOE i al BOP les convocatòries de 5 ò 6
places (la del vigilant de zona blava, la de 2 ò 3 auxiliars
administratius, la d’un administratiu... ).

El Sr. Gómez diu que va parlar amb un membre del comitè, però
estan tan “acollonits” pel Sr. Capote, amb perdó per l’expressió,
que ningú vol dir res.

El Sr. Capote diu que l’abús d’autoritat està reflectit a l’Estatut dels
treballadors i també al Codi Penal i que no creu que dos sindicats
forts com són CCOO i UGT s’atemoreixin per la meva persona.

El Sr. Gómez insisteix en què el comitè està realment atemorit.

El Sr. Capote contesta que això és només l’opinió del Sr. Gómez.
Agrairia que aquests comentaris constessin en acta perquè sinó,
quan després els hi transmeti als membres del comitè, potser no
s’ho creuran.

Prec que formula el grup municipal de CiU:

 A la regidora de Comunicació: seria possible l’emissió
dels Plens municipals en directe per la ràdio municipal ?

La Sra. Gener diu que es pot mirar de fer-ho.

Pregunta que formula el grup municipal de CiU:

 Al regidor de La Batllòria: el conveni a signar entre
l’Imserso i la ONCE per a la redacció del Pla especial
d’actuació per a l’accessibilitat, inclou a La Batllòria ?

El Sr. alcalde respon que sí, des del moment en què el nucli
agregat de La Batllòria està dins el terme municipal de Sant Celoni.
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Preguntes que formula el grup municipal d’ERC:

 Com està el projecte d’arranjament del pont d’entrada a
Sant Celoni pel carrer Doctor Trueta? L’equip de govern
va prendre el compromís de fer-ho en tres mesos, abans
de les vacances, però ja han passat les vacances...

El Sr. Capote indica que la part de senyalització ja està feta.

El Sr. Alsina diu que sí, però el compromís era de més coses, a
través d’un projecte de millora.

El Sr. alcalde diu que per acabar de definir el projecte s’han de fer
unes cates i el problema és compaginar-ho amb el trànsit de
vehicles que passen pel pont. S’ha de buscar el moment oportú per
fer aquestes cates. Es vol intentar que el carrer vagi el més
ensotat possible, però per fer aquest rebaix, primer s’ha de tenir
clar a quina alçada passen el col·lector i tots els altres serveis.
Possiblement el temps més oportú per fer l’obra sigui el mes
d'agost.

 En el tema de la circulació per l’avinguda de la Pau es va
establir un protocol signat entre els dos ajuntaments. En
teoria, hi ha un estudi que cap dels grups de l’oposició
hem vist (però sabem pels veïns que existeix), i que no
convenç a cap dels ajuntaments.

El Sr. Capote explica que al mes d’agost es va rebre un estudi
sobre els fluxes de vehicles per aquesta zona, però que no diu pas
per on han de passar els cotxes. Amb aquest estudi ens vam reunir
els alcaldes i els regidors de Governació dels dos ajuntaments amb
tècnics de la Diputació, però no es va arribar a cap acord.

El Sr. alcalde diu que, en efecte, l’estudi que s’ha fet fins ara és de
fluxes de circulació. Segons han dit els tècnics és molt difícil definir
en un estudi la proposta ideal, perquè depèn dels criteris dels dos
municipis.
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El Sr. Alsina diu que ha passat un any i escaig des del famós afer
de l’avinguda de la Pau i pels dies 3 i 10 de novembre s’han previst
noves manifestacions dels veïns perquè es continua sense tenir una
solució.

El Sr. Capote diu que ningú té una vareta màgica i que aquest cas
no depèn només de la decisió de l’ajuntament de Sant Celoni.

El Sr. alcalde indica que una part del problema de l’avinguda de la
Pau ja està solucionada perquè amb la direcció única de circulació
s’ha guanyat en menys sorolls per als veïns, en més places
d’aparcament i especialment en seguretat viària. Això és totalment
positiu. L’idoni seria, però, que tota l’avinguda de la Pau fos de
direcció única.

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

 Els veïns del barri del Salicart van presentar el dia 25 de
setembre un escrit de queixa a l’ajuntament. Se’ls ha
contestat ja alguna cosa ?

El Sr. Capote comenta que es tracta d’una tanca construïda per
Magatzems Curtina, que impedeix la visibilitat per girar cap al
cementiri.

El Sr. alcalde diu que fa pocs dies ha arribat un estudi fet per la
Policia Local al respecte.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la
sessió a la 1:30 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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