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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2002.

Sant Celoni, 24 de juliol de 2002.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:10
hores de la nit, en primera convocatòria i sota la presidència del Sr.
alcalde Joan Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió
ordinària del Ple de l'ajuntament, les regidores Adela Gener
Sánchez i Josefa Lechuga Garcia, i els regidors Josep Arenas Serra,
Josep Capote Martín, 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.

Excusa la seva assistència el regidor Miquel Vega Vega.

No essent necessari oferir la paraula al públic assistent atès que no
hi ha present a la sala cap persona pròpiament de públic, el Sr.
alcalde dóna per iniciada 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.

El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior, el qual s'ha distribuït juntament amb la convocatòria
d'aquest Ple. En no formular-se cap reparament, per unanimitat,
s'acorda la seva aprovació.
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2.- ELECCIÓ, SI ESCAU, DE LES PERSONES QUE HAN
D’EXERCIR LES FUNCIONS DE JUTGE DE PAU, TITULAR I
SUPLENT, DE SANT CELONI.

Pren la paraula el Sr. Alsina per explicar que el grup municipal
d’ERC votarà a favor de la proposta de l’equip de govern de
nomenar Jutge de Pau titular de Sant Celoni al Sr. Raimon Puchol i
Jutge de Pau suplent al Sr. Ramon Pagès. Fa quatre anys, quan es
va tractar aquest mateix tema, hi vam votar en contra -indica el
Sr. Alsina- per considerar que no s’havia fet publicitat explícita per
tot Sant Celoni de que aquestes places estaven vacants. Enguany,
prèvia petició del grup d’ERC, sí se n’ha fet difusió, i per això
nosaltres votarem a favor de la proposta.

El Sr. Gómez diu que ell s’abstindrà en la votació perquè veu que
sempre és una mateixa roda. Aquí s’elegeix el pare d’una empleada
de l’ajuntament. Tot és un cercle tancat: els germans, els cosins,
els oncles, els nebots...

Intervé el Sr. alcalde i manifesta que discrepa de les paraules del
Sr. Gómez perquè aquest és un tema obert: la convocatòria s’ha
exposat al públic tal com diu la llei i tothom qui ho desitjava s’ha
pogut presentar lliurement per a accedir a les places de Jutge de
Pau, titular i suplent. Fins i tot, s’ha de dir -explica el Sr. alcalde-
que una persona de Sant Celoni que hi estava interessada, em va
preguntar si les persones que actualment estaven exercint el càrrec
es tornaven a presentar i quan vaig dir que sí (perquè així se
m’havia fet saber) aquesta persona va dir-me que no es
presentaria perquè creia que els actuals estaven desenvolupant bé
la seva tasca. Finalment els candidats han sigut cinc. No es tracta
d’una selecció sinó d’una elecció que ve reglada, en la que
s’aconsella que el Jutge de Pau resideixi a la població. Des de
l’ajuntament no tenim cap queixa del funcionament del Jutjat de
Pau i, per contra, tenim coneixement que hi ha una dedicació plena
i absoluta, qualsevol dia de la setmana i a qualsevol hora del dia.
Per això, des de l’equip de govern s’ha proposat la renovació de les
persones que ocupen aquests càrrecs, i celebrem que la majoria de
grups recolzin la proposta.

El Sr. Comas indica que la posició del grup municipal d’IC-V serà la
de votar en contra perquè creuen que mentre perduri el problema
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de la Fundació Hospital de Sant Celoni i el Sr. Puchol pertanyi a la
Junta del Patronat, no poden votar que sí.

El Sr. alcalde diu que cada grup pot votar el que li sembli més
adequat. Els estatuts de l’Hospital de Sant Celoni estableixen que
els membres nats que formen part de la Junta del Patronat són
l’alcalde, el mossèn i el jutge de pau. Sigui qui sigui que ocupi el
càrrec de jutge de pau (tan si és la persona que avui es proposa,
com si fos una altra) passarà a formar part com a membre nat de
la Junta de l’Hospital.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a l’elecció de les persones que han
d’exercir les funcions de Jutge de Pau, titular i suplent, de Sant
Celoni.

Atès que en data 21 de juliol de 1998 la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va nomenar com a Jutge
de Pau titular de Sant Celoni el Sr. Raimon Puchol Cuevas i com a
substitut el Sr. Ramon Pagès Planiol.

Atès que de conformitat amb l’article 4 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels Jutges de Pau, aquests són elegits per un període de
quatre anys des del nomenament per la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Atès que, d’acord amb l’anterior, el proper dia 21 de juliol de 2002
finalitza el període de quatre anys pel qual van ser nomenats els
actuals Jutges de Pau, titular i suplent, de Sant Celoni.

Atès que, segons estableix l’article 1.2 del referit Reglament
3/1995, de 7 de juny, els requisits per a poder desenvolupar les
funcions de Jutge de Pau són: ser espanyol, major d’edat i no estar
inclòs en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303
de la Llei orgànica del poder judicial.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 4 d’abril de 2002 s’ha
obert convocatòria pública perquè les persones interessades que
reuneixin els requisits establerts puguin formular la seva
candidatura als càrrecs de Jutge de Pau, titular i suplent.
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Atès que, mitjançant edicte, s’ha fet pública la necessitat de cobrir
aquestes vacants així com els requisits necessaris per a poder
presentar sol·licitud en el termini d’un mes, a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.

Atès que l’edicte s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província
número 98 del dia 24 d’abril de 2002 i ha estat exposat als taulers
d’anuncis d’aquest ajuntament, del Jutjat de Pau de Sant Celoni i
del Jutjat Degà de Granollers, segons es comprova a la
documentació obrant a l’expedient.

Atès que dins el termini establert s’han presentat instàncies de
sol·licitud de les cinc persones següents:

Ramon Pagès Planiol
Raimon Puchol Cuevas
Francesc Puig Sitjà
M. Carmen Alés Carmona
Miguel Ramiro Cortijo

Atès que l’elecció del Jutge de Pau, titular i suplent, l’ha d’efectuar
el Ple de l’ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta
dels seus membres, entre les persones que, acomplint els requisits
legals, així ho hagin sol·licitat.

A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per 14 vots a
favor de les senyores Gener i Lechuga i dels senyors Castaño,
Arenas Serra, Capote, Garcia, Pujol, Checa, Casado, Arenas Vilà,
Figueras, Giol, Alsina i Segarra, amb 1 vot en contra del senyor
Comas i amb l’abstenció del senyor Gómez, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Elegir com a Jutge de Pau titular de Sant Celoni el Sr.
Raimon Puchol Cuevas i com a Jutge de Pau suplent el Sr. Ramon
Pagès Planiol.

Segon.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya els corresponents nomenaments.
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Tercer.- Comunicar aquests acords al Jutjat Degà de Granollers, el
qual ho transmetrà a la Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.

Quart.- Notificar aquest acord a totes les persones interessades,
per al seu coneixement i als efectes oportuns.

3.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE D’OBRES
ORDINÀRIES DE REMODELACIÓ DEL CAMP MUNICIPAL
D’ESPORTS.

Pren la paraula el Sr. Figueras i diu que el grup municipal de CiU
pensa que la reordenació del camp municipal d’esports és un
projecte positiu perquè representa una millora d’aquestes
instal·lacions. Entén, però, que en el projecte hi manca la previsió
de les places d’aparcament per a vehicles, previsió a la que s’obliga
a la iniciativa privada i que, en aquest cas, el propi ajuntament no
compleix. Quan un particular vol construir, per exemple, un bloc de
pisos, està obligat a contemplar en el projecte un determinat
número d’aparcaments, d’acord amb el que preveu el Pla
urbanístic. Però en canvi, no es fa aquesta previsió per un
equipament com és el camp de futbol, on es produeix una
aglomeració de gent quan hi ha algun esdeveniment esportiu,
circumstància que representa una repercussió en quant a vehicles i
un problema de circulació al municipi. Considerem –diu el Sr.
Figueras- que potser seria millor preveure aquesta renovació del
camp municipal d’esports en una altra ubicació que pogués
permetre una millor distribució del trànsit i del flux de gent. En
definitiva, tot i que el projecte ens sembla positiu perquè és una
millora d’un equipament, creiem que la ubicació del camp d’esports
no és la més adient i no estem massa d’acord en que es faci
aquesta inversió en la ubicació actual. Per això votarem en contra
de la proposta.

El Sr. Alsina manifesta que el grup municipal d’ERC entén que
aquesta és una obra beneficiosa per Sant Celoni i per les entitats
esportives que en gaudiran. Considera, però, que avui en dia Sant
Celoni té altres prioritats més importants a les que l’equip de
govern hauria de dedicar el seu esforç, abans de destinar un
pressupost de més de 1.800.000 € a aquest tipus d’instal·lacions.
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Tot i així, -conclou el Sr. Alsina- votarem a favor perquè creiem
que les obres seran una millora per al poble.

El Sr. Gómez diu que s’absté de fer cap comentari perquè potser
diria massa disbarats. Val més no dir res. De tota manera, diu,
votaré que no.

Intervé el Sr. Arenas Serra. Responent al Sr. Figueras –diu- l’equip
de govern entén que el projecte de reordenació del camp municipal
d’esports no representa una ampliació de l’oferta esportiva de la
zona sinó una millora de les instal·lacions existents. I creiem que ja
existeix una zona d’aparcament entre el pavelló i el camp d’esports
(malgrat que l’aparcament mai és suficient). Però precisament és
pels motius que s’han dit que es va desestimar incloure en aquest
espai altres instal·lacions esportives previstes, i es va considerar
millor ampliar altres zones esportives (Can Sans) o construir-ne de
noves (el Sot de les Granotes), tot mirant de diversificar l’oferta
esportiva del municipi.

El Sr. alcalde explica que la proposta que avui es porta a aprovació
representa el compliment d’un dels punts del programa de l’equip
de govern, de millora d’unes instal·lacions municipals que així ho
requereixen. Cal tenir present que a Sant Celoni hi ha més de mil
persones federades que practiquen l’esport. La remodelació del
camp municipal d’esports es complementa amb altres equipaments
esportius: el camp de futbol de Can Sans (on properament es
posaran en funcionament els vestidors recentment construïts) i les
noves instal·lacions al Sot de les Granotes (piscina coberta,
gimnàs, sala polivalent i, més endavant, el segon pavelló). L’equip
de govern fa aquesta aposta de futur perquè creiem que un dels
àmbits més importants del municipi en quant a inversions és
l’esportiu, i que s’ha de fomentar la pràctica de l’esport entre totes
les edats. Les obres de remodelació del camp d’esports es pretenen
executar en varies fases per tal de poder-les assumir
econòmicament. També es demanarà poder començar les obres a
la Generalitat de Catalunya, tot esperant que d’una vegada per
totes, se’ns atorgui alguna subvenció tant per a aquesta com per a
altres inversions esportives a Sant Celoni. Creiem que el govern de
CiU a la Generalitat no dedica a l’esport els recursos que hi hauria
de dedicar. A l’anterior convocatòria de subvencions per a
equipaments esportius ja vam demanar un ajut per a la
remodelació del camp d’esports, però no se’ns va concedir. Ara
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s’ha demanat de nou (tant per al camp d’esports com per a la
construcció de la piscina coberta) i esperem poder obtenir una
subvenció que faci possible que el nostre ajuntament no s’hagi
d’endeutar tant en inversions esportives, com és obligació del
govern autonòmic.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del projecte de
reordenació del camp municipal d’esports de Sant Celoni.

Atès que la Comissió de Govern en sessió del dia 14 de maig de
2002 va adjudicar a l’arquitecte Josep Lluís Bolao Baró, el contracte
de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del projecte de
reordenació del camp municipal d’esports de Sant Celoni.

Atès que el senyor Josep Lluís Bolao Baró ha presentat en aquest
ajuntament el projecte de reordenació del camp d’esports de Sant
Celoni.

Atès que l’aparellador municipal ha emès informe en el qual consta
que el projecte presentat consisteix en la rehabilitació dels
vestidors, pista coberta i camp de futbol municipal al camp
d’esports de Sant Celoni, situat al Passeig dels Esports i Avinguda
Catalunya.

Atès que el tècnic en el seu informe fa constar que aquest projecte
està format de Projecte bàsic d’execució amb el seu estat
d’amidaments i pressupost així com el Plec de condicions i Estudi
de seguretat i de salut, això és el que consta al projecte presentat
per a la seva execució total, trobant-lo correcte per a la seva
aprovació.

Atès que l’execució de les obres s’ha dividit en quatre fases per
facilitar els treballs; a la primera s’inclou la reforma del camp de
futbol i de la pista coberta d’hoquei a més de la construcció dels
elements relacionats amb aquestes, graderies, passeig central i
accessos a la pista coberta així com la infrastructura necessària pel
pas d’instal·lacions i les torres d’il·luminació, amb un pressupost
l’import del qual és de 1.007.940,87 €.
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Atès que la segona fase inclou la façana del camp de futbol al
Passeig dels Esports i l’accés al camp de futbol des d’aquest carrer,
construint-se també l’edifici de taquilles el qual també té zones
dedicades a magatzem i l’estació transformadora elèctrica, amb un
pressupost l’import del qual és de 267.639,91 €.

Atès que la tercera fase compren l’edifici d’usos comuns amb la
pèrgola i la coberta de la zona de graderia, prolongació d’aquesta
pèrgola i construcció de la tribuna per a periodistes, amb un
pressupost l’import del qual és de 646.455,23 €.

Atès que la climatització de la pista coberta amb vuit aerotermos
d’aire calent, forma la quarta fase, amb un pressupost l’import del
qual és de 74.168,90 €.

Atès que el projecte esmentat té la consideració d’obra ordinària i li
és d’aplicació l’article 218 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal
i de règim local de Catalunya i 9.3 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.

Atès allò assenyalat a l’article 219 de la Llei de règim local i
municipal de Catalunya.

Vist els informes que hi ha a l’expedient.

A proposta de la Comissió informativa d'Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per 12
vots a favor de la senyora Gener i dels senyors Castaño, Arenas
Serra, Capote, 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.- Aprovar inicialment el projecte tècnic de reordenació del
camp d’esports de Sant Celoni, amb les següents fases:

• 1a fase: 1.007.940,87 €
• 2a fase: 267.639,91 €
• 3a fase: 646.455,23 €
• 4a fase: 74.168,90 €
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Segon.- Que s’exposi al públic el referit projecte per un termini de
trenta dies i es publiqui l’acord en el Butlletí Oficial de la Província,
durant el qual període es podran formular reclamacions i
al·legacions, en el benentès que de no presentar-se’n cap
s’entendrà aquest acord com a pres de manera definitiva.

4.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS
PRESENTADES PER LA CAMBRA DE CONTRACTISTES DE
CATALUNYA A L’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADOR DE LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L’ATENEU
MUNICIPAL I CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA
MUNICIPAL.

Atès que per acord del Ple municipal de data 7 de maig de 2002 es
va aprovar l’expedient de contractació, així com la despesa i el plec
de clàusules administratives particulars regulador del concurs per a
la realització de les obres de reforma de l’Ateneu municipal i
construcció de l’Escola de música municipal.

Atès que al Butlletí Oficial de la Província número 129 de data 30
de maig de 2002 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 3647 de 31 de maig de 2002, així com al tauler d'edictes
de la corporació, han estat inserits anuncis exposant al públic
l’expedient i convocant la licitació per a la presentació de
proposicions.

Atès que el dia 4 de juny de 2002, dins el termini d’exposició
pública, han estat presentades al·legacions per part de la Cambra
Oficial de Contractistes de Catalunya referents a l’expedient de
contractació.

Atès que de conformitat amb allò que disposa l’article 122.2 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s’aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, per resolució de l’Alcaldia de data 17 de juny de 2002 es
disposà l’ajornament del termini de licitació tot el temps que sigui
necessari per a la resolució de les al·legacions formulades.
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Atès que als efectes de la resolució d’aquestes al·legacions s’ha
emès el corresponent informe per part de la Secretaria municipal,
així com per part dels tècnics redactors del projecte.

Atès que a aquests antecedents els són d’aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET:

Primer.- Legitimació de la Cambra Oficial de Contractistes de
Catalunya.

De conformitat amb allò que disposa l’article 31 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, la Cambra Oficial
de Contractistes de Catalunya té perfecta legitimitat per a la
defensa dels interessos col·lectius dels seus associats i, per tant,
ostenta la condició d’interessat en l’expedient, cosa que obliga a
aquesta administració a entrar en l’examen del fons de l’assumpte.

Segon.- Normativa aplicable a la determinació de la
classificació dels contractistes.

De conformitat amb la disposició final única del Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aquest reglament entrà en vigor el dia 26 d’abril de 2002.

La disposició transitòria única del Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques citat, disposa que es
regiran per les seves normes els contractes iniciats després de
l’entrada en vigor de la norma, entenent-se iniciats els
procediments en els que s’hagués publicat el corresponent anunci
de licitació.

Donat que els anuncis de licitació en el procediment que ens ocupa
es verificaren al Butlletí Oficial de la Província número 129 de data
30 de maig de 2002 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número  3647 de 31 de maig de 2002, és de plena aplicació la
normativa del nou Reglament de contractes de les administracions
públiques.
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La normativa d’aplicació a la determinació de la classificació, per
tant, es conté a l’article 36 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

Tercer.- Exigència de classificació de l’administració.

De conformitat amb l’article 36 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, les normes per a la
determinació de la classificació exigible als contractistes són les
següents:

1.- Les obres la natura de les quals es correspongui amb alguns
dels tipus establerts com a subgrup i no representin singularitats
diferents a les normals i generals de la seva classe, s’exigirà només
la classificació en el subgrup genèric corresponent.

2.- Quan en aquest cas, les obres presentin singularitats no
normals o generals a les de la seva classe i sí, en canvi,
assimilables als tipus d’obres corresponents a d’altres subgrups
diferents del principal, l’exigència de classificació s’estendrà també
a aquests subgrups amb les limitacions següents:

a. El número de subgrups exigibles, tret de casos
excepcionals, no podrà ser superior a quatre.

b. L’import de l’obra parcial que per la seva singularitat doni
lloc a l’exigència de classificació en el subgrup corresponent
haurà de ser superior al 20% del preu total de contracte,
tret de casos excepcionals.

Aquest raonament coincideix substancialment amb l’exposat per la
representació de la Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya,
quins arguments jurídics recollim i donem per reproduïts.

Quart.- Classificació exigible

En aplicació de la normativa expressada, la classificació que ha de
constar al plec de clàusules administratives particulars ha de ser:

• Grup C complert, categoria D
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En base a tot l’exposat i als fonaments de dret que són d’aplicació,
així com als informes obrants a l’expedient, a proposta de la
Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient, Manteniment i
Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Estimar en tots els seus termes les al·legacions
presentades per part de la Cambra Oficial de Contractistes de
Catalunya a l’aprovació inicial del plec de clàusules administratives
particulars per a la contractació de les obres contingudes al
projecte tècnic d’obres ordinàries de reforma de l’Ateneu municipal
i construcció de l’Escola de música municipal.

Segon.- Determinar que la clàusula 7.1 del plec de clàusules
administratives particulars tindrà el següent contingut:

“7.- Classificació de contractistes:

1. S’aplicarà el que estableixen els articles 16, 17 i 25 del Reial
Decret Legislatiu 2/2000, pel qual s'aprova la Refosa de la Llei
de contractes de les administracions públiques, d’acord amb
els quals els contractistes hauran d’acreditar la classificació
següent:

• Grup C complert, categoria D.”

Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats en el termini de
10 dies comptats des de l’endemà de la seva adopció per al seu
coneixement i als efectes escaients, així com publicar la seva part
expositiva als mateixos llocs on es va publicar l’anunci d’exposició
pública i licitació simultànies.

5.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY.

El Sr. alcalde explica que aquest expedient ja es va portar al Ple fa
uns mesos per a la seva aprovació inicial. La proposta consisteix en
la modificació d’un parell d’articles dels estatuts de la Fundació
Acció Baix Montseny. Per una part es tracta d’ampliar l’objecte
social de la Fundació per tal que pugui dedicar-se a fer altres tipus
d’obres que inicialment no s’havien previst. Per altra banda, també
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es vol modificar l’article que fa referència als patrons de la
Fundació, de manera que no hi hagi un número màxim i s’hi puguin
afegir altres ajuntaments.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que la Fundació Acció Baix Montseny és una entitat sense
ànim de lucre que té per objectiu afavorir la millora de la qualitat
de vida, la igualtat d’oportunitats i la inserció laboral i social de la
població que pateix algun tipus de disminució.

Atès que per a una millor consecució de la seva finalitat la Fundació
Acció Baix Montseny ha considerat necessari procedir a la
modificació dels seus estatuts, ampliant el seu objecte social per a
poder estendre així el seu camp d’actuació, i suprimint qualsevol
limitació a l’ampliació dels membres de la fundació.

Atès que el Patronat de la Fundació Acció Baix Montseny, en sessió
de data 9 de setembre de 2001, va aprovar la modificació dels
estatuts, als efectes que restin adaptats a les necessitats
expressades.

Atès que és necessari que l’ajuntament de Sant Celoni, en tant que
membre del Patronat, procedeixi també a l'aprovació de la
modificació dels estatuts de la Fundació.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 26 de febrer de 2002 va
aprovar inicialment la modificació dels estatuts de la Fundació Acció
Baix Montseny, d’acord amb la proposta que figura a l’expedient.

Atès que l’expedient instruït per a l’aprovació de la modificació dels
estatuts s’ha exposat al públic per un termini de trenta dies hàbils,
prèvia publicació de l’edicte anunciador de la seva aprovació inicial
al tauler d’anuncis de l’ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona número 74 annex II del dia 27 de març de 2002 i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3604 del mateix
dia.

Atès que en el termini d’exposició pública no s’ha rebut a
l’ajuntament de Sant Celoni cap al·legació al respecte del referit
expedient.
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Atès que l’acord d’aprovació inicial de modificació dels estatuts s’ha
notificat a la Fundació Acció Baix Montseny, així com a la resta dels
seus membres fundadors, als efectes que per part d'ells es
procedeixi també a acordar la modificació dels estatuts i a
l'atorgament de l'escriptura pública necessària per a l'efectivitat de
la modificació.

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 definitivament la modificació dels estatuts de la
Fundació Acció Baix Montseny, d'acord amb el text que es transcriu
a continuació, on consta en negreta la part que suposa una
modificació:

<< Article 4.- La finalitat de la Fundació és la d’afavorir la millora de la
qualitat de vida, la igualtat d’oportunitats i la inserció laboral i social de la
població que pateix algun tipus de disminució.

La finalitat anterior es portarà a terme mitjançant la realització
per part dels components de l’Entitat, de les activitats
remunerades següents:

a) Moviment de terres i perforacions. Explanacions i pedreres.
b) Edificacions. Demolicions, estructures de fàbrica i formigó,

estructures metàl·liques, feines de paleta, arrebossats
revestits, paviments, solats i enrajolats, aïllaments i
impermeabilitzacions.

c) Hidràuliques. Subministraments i sanejaments, canals,
sèquies i desaigües, defenses de marges i canalitzacions i
obres hidràuliques sense qualificació específica.

d) Vials i autopistes. Obres vials sense qualificació específica.
e) Instal·lacions elèctriques. Instal·lacions elèctriques sense

qualificació específica.
f) Instal·lacions mecàniques. Instal·lacions mecàniques sense

qualificació específica.
g) Especials. Jardineria i plantacions, restauració de béns

immobles històrico-artístics, i instal·lacions contra incendis.
h) Serveis. Sanitaris, conservació i manteniment de béns

immobles, neteja i higienització, manteniment d’equips i
instal·lacions i altres serveis.

i) Pintura decorativa i industrial. Pintura interior i exterior
d’edificacions i instal·lacions.

j) Senyalització viària. Senyalització vertical i horitzontal de
qualsevol tipologia.
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 Per aconseguir els seus objectius, la Fundació podrà crear els
centres i establiments laborals i les activitats docents i socials que
estimi o cregui pertinents, així com serveis i activitats
complementàries.

1.- Crear i portar la gestió i l’administració de centre especials de treball,
centres ocupacionals d’iniciativa social, així com els seus serveis
complementaris i tota aquells altres que responguin a les finalitats de la
Fundació, així com podrà promoure i organitzar tota mena d’activitats
culturals, esportives, recreatives i de lleure, per tal de respondre a les
mateixes.

2.- Gestionar temporal o definitivament qualsevol empresa, servei,
activitat econòmica, centres especials de treball i centres ocupacionals de
titularitat pública o privada; aquesta gestió s’entén en el sentit més
ampli, assumint íntegrament la responsabilitat empresarial, i, en especial,
pel que fa referència a l’establiment de relacions jurídiques de tipus
laboral o assistencial amb les persones disminuïdes ateses pels serveis de
la Fundació.

3.- Crear, promoure, potenciar i gestionar tot tipus d’empresa i/o activitat
econòmica que afavoreixin la integració laboral i social, directa o
indirectament, de les persones amb disminució.

4.- Mantenir i potenciar les relacions amb organismes oficials en aquelles
matèries que puguin ésser d’interès per a qualsevol empresa, servei,
activitat econòmica, centres especials de treball, centres ocupacionals i
serveis complementaris , així com per a les persones amb disminució en
general, pel que podrà sol·licitar, presentar i contractar qualsevol tipus de
qualificació administrativa a fi i efecte de poder participar en les licitacions
i concursos tant de caràcter públic com privat, d’acord amb la llei de
contractes de les Administracions Públiques.

5.- Realitzar tasques de formació, publicació i edició, vinculades sempre a
Fundació Acció Baix Montseny, o a les seves activitats, no essent en cap
cas activitat principal de l’objecte de l’entitat.

6.- Exercir, dintre de la legalitat vigent, aquelles funcions i tasques que es
considerin per al compliment de les finalitats fundacionals i per a la
legítima defensa de les persones amb disminució.

7.- Crear, constituir, dotar i alhora ésser membre actiu de tota mena
d’Entitats Jurídiques sense ànim de lucre que tinguin per objecte el
desenvolupament laboral i social de les persones amb disminució, així
com crear, constituir i alhora ésser membre i participar en tota mena
d’Entitats Mercantils que reguli l’ordenament jurídic vigent, prèvia
autorització, si s’escau, del Protectorat.

Si calgués fer una aportació econòmica, aquesta no podrà anar mai en
detriment del patrimoni fundacional.
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8.- Realitzar diferents actuacions de recolzament destinades a la
promoció i millora d’entitats o persones físiques o jurídiques, tant de
caràcter públic com privat, sense ànim de lucre, sempre i quan estigui a
l’abast i disposició de la Fundació, i respongui a les seves finalitats
fundacionals.

Article 16.- El Patronat quedarà constituït pels següents membres:

a) Alcalde de Sant Celoni
b) Alcalde de Santa Maria de Palautordera
c) Alcalde de Sant Esteve de Palautordera
d) Alcalde de Vallgorguina
e) Alcalde de Gualba
f) Alcalde de Fogars de Montclús
g) Alcalde de Montseny
h) Alcalde de Campins

Els alcaldes podran ser substituïts pels Regidors que ells designin a
l’efecte.

i) President del Consell Comarcal del Vallès Oriental o conseller en qui
delegui.

j) President de la Fundació Tallers de Catalunya o persona en qui
delegui.

k) President de l’assemblea local de Creu Roja o persona en qui delegui.
l) Dos familiars representants del col·lectiu de disminuïts beneficiaris de

la Fundació (en defecte, a iniciativa de la Fundació) quan es cregui
convenient i escollirà d’entre el seu sí els dos representants per
majoria simple. Aquesta representació l’ostentaran durant un període
màxim de quatre anys.

Tanmateix, es preveu incloure al Patronat, persones que per la seva
trajectòria puguin servir als interessos de la Fundació, d’acord a la
finalitat de la mateixa, sense un màxim de patrons.

Article 19.- El nombre de membres del Patronat s’estableix en un mínim
de vuit i sense un màxim concret, sens perjudici que el mateix
Patronat pugui modificar en el seu futur el seu nombre, prèvia tramitació
de l’expedient de modificació dels estatuts. >>

Segon.- 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 i per a l'atorgament de l'escriptura
pública que ha de fer efectiva la modificació dels estatuts.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DEL CAPITAL
FUNDACIONAL DE LA FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY.
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El Sr. alcalde explica que quan es va constituir la Fundació Acció
Baix Montseny es va dotar amb un capital social inicial de 4 milions
de pessetes, que posteriorment va ser ampliat en 1 milió de
pessetes més. Recentment els patrons de la Fundació han acordat
incrementar aquest capital per tal de tenir liquidesa suficient i
poder afrontar els pagaments propis del funcionament normal de
l’entitat, i no haver d’acudir a fer pòlisses de crèdit. La proposta és
que enguany s’ampliï el capital social en 3 milions més de pessetes
(18.030,36 €), dels quals l’ajuntament de Sant Celoni n’aportarà
més de la meitat (1.726.325 pessetes), per ser el més gran dels
ajuntaments que integren el Patronat de la Fundació.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que per part de diversos ajuntaments del Baix Montseny es va
procedir a la constitució de la Fundació Privada Acció Baix
Montseny amb una indubtable finalitat social.

Atès que aquesta fundació es va dotar inicialment amb un capital
de 4.000.000 de pessetes (equivalent a 24.040,48 €), ampliat en
una primera ocasió a 5.000.000 de pessetes (equivalent a
30.050,60 €).

Atès que, donat l’increment de l’activitat i l’envergadura de
l’entitat, per part de la gerència de la Fundació s’ha posat de
manifest la necessitat que aquest capital fundacional es vegi
incrementat de tal manera que per a l’exercici de 2002 sigui d’un
total de 8.000.000 de pessetes, és a dir 48.080,97 €.

Atès que l’aportació que serà necessària és d’un total de 18.030,36
€ (3.000.000 de pessetes), essent la distribució entre els membres
fundadors la següent:

Ajuntaments Capital a aportar
Sant Celoni 10.375,42 € (1.726.325 ptes)
Santa M. Palautordera 4.374,14 €  (727.795 ptes)
Sant Esteve Palautordera 1.078,08 € (179.378 ptes)
Vallgorguina 963,29 € (160.278 ptes)
Gualba 549,88 € (91.492 ptes)
Fogars de Montclús 253,66 € (42.206 ptes)
Montseny 229,59 € (38.200 ptes)
Campins 206,30 € (34.326 ptes)
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Total ampliació 18.030,36 € (3.000.000 ptes)
Total capital fundacional 48.080,97 € (8.000.000 ptes)

Atès que un cop acordada l’ampliació de capital, caldrà que sigui
desembossada abans de la seva formalització per escriptura
pública, per la qual cosa per part dels ajuntaments es procedirà a
l’ingrés de la part que els pertoqui al compte de la Fundació, en el
termini més breu possible des de la comunicació d’aquest acord.

De conformitat amb l’anterior, a proposta de la Comissió
informativa d’Educació, Cultura, Esports, Joventut, Participació
Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per unanimitat, el Ple
municipal ACORDA:

Primer.- Ampliar el capital fundacional de la Fundació Acció Baix
Montseny en una quantitat addicional de 18.030,36 €, de tal
manera que aquesta passi a ser d’un total de 48.080,97 €,
determinant que la distribució de les aportacions serà la següent:

Ajuntaments Capital a aportar
Sant Celoni 10.375,42 € (1.726.325 ptes)
Santa M. Palautordera 4.374,14 €  (727.795 ptes)
Sant Esteve Palautordera 1.078,08 € (179.378 ptes)
Vallgorguina 963,29 € (160.278 ptes)
Gualba 549,88 € (91.492 ptes)
Fogars de Montclús 253,66 € (42.206 ptes)
Montseny 229,59 € (38.200 ptes)
Campins 206,30 € (34.326 ptes)
Total ampliació 18.030,36 € (3.000.000 ptes)
Total capital fundacional 48.080,97 € (8.000.000 ptes)

Segon.- Notificar aquest acord a la Fundació Acció Baix Montseny
als efectes de l’atorgament de l’escriptura pública d’ampliació de
capital.

Tercer.- Procedir a desembossar la quantitat expressada que
pertoca a aquest ajuntament, efectuant un dipòsit al compte
corrent de la Fundació Acció Baix Montseny, dins el termini d’un
mes a comptar des de la notificació d’aquest acord a la Fundació.
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Quart.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes
de què pugui signar quanta documentació sigui procedent per a
l’efectivitat dels acords presos.

7.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LES BASES PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS CENTRES
D’ENSENYAMENT I A LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES
D’ALUMNES DE SANT CELONI PER AL CURS 2002-2003.

El Sr. alcalde explica que s’han redactat unes bases per regular les
subvencions que l’ajuntament atorga als centres d’ensenyament
del municipi i a les associacions de mares i pares d’alumnes.
Aquestes bases ja van ser aprovades pel Plenari del Consell Escolar
Municipal, on hi són representats tots els grups polítics municipals.
Alguna persona d’una escola va proposar uns petits retocs, que a
tots van semblar bé i es van fer. Avui es porten aquestes bases a
aprovació del Ple.

El Sr. Figueras pregunta si els anys anteriors es demanava
justificació quan es donava una subvenció.

El Sr. Arenas Serra respon que existeix un Reglament per a
l’atorgament de subvencions que regula aquesta qüestió i
determina la documentació que han de presentar les entitats quan
volen demanar una subvenció.

El Sr. alcalde explica que quan es dóna una subvenció a una
entitat, ja sigui cultural o esportiva, aquesta ha de presentar els
justificants i les factures per demostrar que s’han realitzat aquelles
activitats per les quals es va demanar l’ajut.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que dins de l’activitat pública de foment d’aquest ajuntament,
per part de l’àrea d’Educació es gestionen ajuts públics a les
diverses entitats relacionades amb l’ensenyament al nostre terme
municipal, com són les escoles públiques i privades de Sant Celoni
així com les respectives associacions de pares i mares.
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Atès que des del municipi es volen potenciar els principis
democràtics i els valors socials tals com la protecció del medi
ambient, la tolerància i l’accés a la cultura, entre d’altres.

Atès que als efectes és necessari fixar en un reglament regulador
tot el referent a la concessió de subvencions, tot de conformitat
amb el que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya i la Llei de finances públiques de Catalunya.

Atès el projecte de bases reguladores de les subvencions que per a
la  consecució de les finalitats expressades ha estat redactat per
part de l’àrea d’Educació d’aquest ajuntament.

Atès que per part del Plenari del Consell Escolar Municipal en sessió
del dia 27 de juny de 2002 es van acceptar les bases de
subvencions per a iniciatives dels centres d’ensenyament i de les
associacions de mares i pares d’alumnes de Sant Celoni per al curs
de 2002-2003.

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals i a
la vista de l’expedient, a proposta de la Comissió informativa
d'Educació, Cultura, Esports, Joventut, Participació Ciutadana,
Benestar Social i Sanitat, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment les bases de subvencions per a
iniciatives dels centres d’ensenyament i de les associacions de
mares i pares d’alumnes de Sant Celoni per al curs de 2002-2003,
tot d’acord amb el projecte que obra a l’expedient i que forma part
integrant d’aquest acord.

Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini
de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la darrera inserció
de l’anunci corresponent  als diaris i llocs oficials, als efectes de
què per part de qualsevol interessat es pugui presentar quantes
al·legacions considerin oportunes, en el benentès que de no
presentar-se’n cap s’entendrà aquest acord com a pres de manera
definitiva.

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.
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8.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESCOLA
MUNICIPAL D’ADULTS.

El Sr. alcalde explica que consten a l’expedient la relació de les
quotes que avui es proposa aprovar per al proper curs de l’Escola
d’adults, així com la relació de les quotes del curs anterior.
D’aquestes dades es pot comprovar que l’increment proposat és del
3,1%, que correspon a l’IPC. Hem de tenir en compte –diu- que
l’Escola d’adults és un servei municipal que representa per a
l’ajuntament un important dèficit anual perquè no rep cap
subvenció del govern de la Generalitat de Catalunya que és qui té
la competència en aquest tema. Apart de les quotes que paguen
els alumnes (aquest darrer curs hem tingut més de 500 matrícules)
només rebem subvenció de la Diputació de Barcelona, i això genera
que l’ajuntament hagi de fer enguany un esforç econòmic de
gairebé 22 milions de pessetes per tirar endavant l’Escola d’adults.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que l’àrea de Benestar Social ha efectuat una proposta
relativa a les quotes a cobrar als alumnes de l’Escola d’adults per al
curs 2002-2003.

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

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

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

Primer.- Modificar l’Ordenança fiscal número 20, reguladora de les
taxes per serveis generals, amb vigència a partir de la data de la
seva aprovació definitiva, al següent tenor:
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Aprovar el nou quadre de tarifes de l’apartat g), que conté les
tarifes corresponents a la taxa per la participació a les classes de
l’Escola d’adults, fixant els conceptes i imports següents:

A) Preu de les matrícules:
Formació instrumental, 1r nivell ........................................................... 9,30 €
Formació instrumental, vespre......................................................... .... 9,30 €
Formació instrumental, 2n i 3r nivell ................................................... 37,18 €
Graduat en educació secundària......................................................... 68,78 €
Accés cicles formatius de grau mitjà ................................................... 68,78 €
Accés cicles formatius de grau superior

Prova comuna ....................................................................... 111,53 €
Prova específica ...................................................................... 99,14 €

Accés Universitat
Prova comuna........................................................................ 111,53 €
Prova específica ....................................................................... 99,14 €

Anglès........................................................................................... 126,21 €
Programació (124 h) ...................................................................... 278,84 €
Introducció a la informàtica, Ofimàtica, Disseny I i II (62 h) ..............  148,71 €
Internet (62 hores)......................................................................... 167,30 €
Dibuix i pintura (curs complet) ......................................................... 105,34 €
Tallers de pintura (trimestrals) ........................................................... 40,28 €
Iniciació al català oral .................................................................. ...... 9,30 €
Iniciació al castellà oral ...................................................................... 9,30 €
Castellà elemental .............................................................................. 9,30 €
Introducció al lèxic de la conducció .................................................... 18,59 €

B) Preu del material:
Formació instrumental 2n nivell............................................................ 9,02 €
Formació instrumental 3r nivell ............................................................ 9,02 €
Graduat en educació secundària......................................................... 24,04 €
Accés cicles formatius grau mitjà........................................................ 24,04 €
Accés cicles formatius grau superior
          Prova comuna ........................................................................ 24,04 €
          Prova específica........................................................................ 9,02 €
Accés Universitat

Prova comuna.......................................................................... 24,04 €
Prova específica ......................................................................... 9,02 €

Anglès............................................................................................... 3,01 €

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

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a l’article a l’article 18 de la Llei
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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.

9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ RELATIVA A LA
NECESSITAT D’AUGMENTAR EL NOMBRE DE COMISSIONS
D’ESCOLARITZACIÓ AL VALLÈS ORIENTAL.

El Sr. alcalde explica que aquest tema ja ha sigut aprovat pel
Consell Escolar Municipal. És una incongruència que s’ha produït
aquest curs 2001-2002: en el Vallès Oriental hi havia 6 comissions
d’escolarització i es va demanar que per a una millor operativitat
territorial aquestes 6 comissions passessin a ser 9. La petició
estava avalada fins i tot pels inspectors de la comarca. Però, per
sorpresa de tothom, des del Departament d’Ensenyament s’ha
decidit passar a una única comissió, amb els problemes que això ha
comportat pel fet que una sola comissió a Granollers hagi de
tractar tots els temes d’escolarització de la comarca (ubicació
d’alumnes, repartiment de casos delicats...). Aquesta situació ha
fet que el Consell Comarcal també aprovés per unanimitat de tots
els grups, la seva queixa i la demanda de que es replantegin i es
constitueixen les comissions que es demanaven.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a aprovar una moció relativa a la
necessitat d’augmentar el nombre de comissions d’escolarització al
Vallès Oriental.

Atès el Decret 31/2002, de 5 de febrer, pel qual s’estableix el
règim d’admissió d’alumnat als centres docents públics, concertats
o sufragats amb fons públics.

Atesa la Resolució ENS/524/2002, d’11 de març, per la qual
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnat als
centres docents sufragats amb fons públics que imparteixen
ensenyaments de règim general, d’arts plàstiques i dissenys i de
grau mitjà de música i dansa, per al curs 2002-2003.
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Atès que la comarca del Vallès Oriental està caracteritzada per una
important mobilitat geogràfica de la població, que provoca una
creixent demanda de places escolars al llarg de tot el curs.

Atès que durant el curs 2001-2002 hi havia 6 comissions
d’escolarització a la comarca del Vallès Oriental, que eren les
següents:

Comissió 1: EP – ESO del municipi de Granollers
Comissió 2: EP – ESO dels municipis d’Aiguafreda, L’Ametlla,

Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, Figaró
– Montmany, Les Franqueses del Vallès, La Garriga,
Lliça d’Amunt, Lliçà de Vall, Sant Feliu de Codines i
Santa Eulàlia de Ronçana.

Comissió 3: EP – ESO dels municipis de Campins, Cànoves i
Samalús, Cardedeu, Gualba, Llinars del Vallès, Sant
Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de
Vilamajor, Santa Maria de Palautordera i Vilalba
Sasserra.

Comissió 4: EP – ESO del municipi de Mollet del Vallès.
Comissió 5: EP – ESO dels municipis de la Llagosta, Martorelles,

Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, la
Roca del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa
Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova del
Vallès.

Comissió 6: ESPO del Vallès Oriental.

Atès que tenim coneixement que els inspectors de la comarca del
Vallès Oriental van sol·licitar, per al curs 2002-2003, la creació de
9 comissions d’escolarització per a poder treballar més bé i ser més
propers al territori i, per tant, al ciutadà.

Atès que per determinar la creació d’una única comissió
d’escolarització d’EP i ESO per al curs 2002-2003 no s’han tingut en
compte ni en consideració les opinions de la comunitat educativa
del Vallès Oriental, havent-se demostrat una desconsideració i una
manca de sensibilitat envers les entitats, els sectors, les persones o
els serveis més directament implicats en l’ensenyament.

Atès que es considera que el fet que hi hagi una sola comissió
d’escolarització fa la tasca molt més complexa i feixuga per a tots i
que, per a facilitar el procés d’escolarització i l’acollida de nous
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alumnes, s’hauria de reforçar amb més recursos de tot tipus aquest
procés i no pas al contrari.

Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en sessió
ordinària de 5 de juny de 2002, va prendre l’acord d’aprovar la
moció relativa a la necessitat d’augmentar el nombre de comissions
d’escolarització al Vallès Oriental, tot demanant als ajuntaments de
la comarca que donin suport a aquesta proposta en el Ple
corresponent.

Atès que el plenari del Consell Escolar Municipal, en sessió
ordinària de 27 de juny de 2002, va prendre l’acord d’aprovar la
moció relativa a la necessitat d’augmentar el nombre de comissions
d’escolarització al Vallès Oriental, sol·licitant a l’ajuntament de Sant
Celoni que doni suport a aquesta proposta en el proper Ple
municipal.

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

Primer.- Demanar a la Delegació Territorial Barcelona Comarques,
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
que modifiqui la seva decisió i que, per tant, promogui la creació de
9 comissions d’escolarització per a la comarca del Vallès Oriental.

Segon.- Trametre aquest acord a la Delegació Territorial Barcelona
Comarques i al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ
MUNICIPAL D’HABITANTS DE SANT CELONI REFERIDA A 1
DE GENER DE 2002.

El Sr. alcalde indica que a dia 1 de gener de 2002 Sant Celoni tenia
13.370 persones empadronades, el que representa 226 habitants
més que un any abans (a 1 de gener de 2001). Aquestes dades
denoten un índex de creixement assumible de la població. A dia 1
de juliol d’enguany ja hi ha hagut un increment de 261 habitants
més, és a dir, en 6 mesos hem crescut més que en tot l’any passat.
Hem d’entendre que això és positiu perquè representa que hi ha
gent que troba atractiu venir a viure a Sant Celoni.
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Després d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a l'aprovació de la revisió del padró
municipal d'habitants del municipi de Sant Celoni, referida a 1 de
gener de 2002.

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

Atès que la Unitat d’Estadística i Població de la Diputació de
Barcelona ha tramès el resum numèric de les dades relatives a la
revisió anual del padró municipal d’habitants referida a 1 de gener de
2002.

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

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

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

Únic.- Aprovar la revisió del padró municipal d'habitants referida a 1
de gener de 2002 amb el següent resum numèric general:

VARIACIÓ EN EL NÚMERO D’HABITANTS

Homes Dones Total
Població del municipi a 1/1/2001 6.526 6.618 13.144
Altes des del 1/1/2001 al 1/1/2002 446 420 866
Baixes des del 1/1/2001 al 1/1/2002 310 330 640
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Altes 2 3 5
Variacions per error en el sexe

Baixes 3 2 5
Població del municipi a 1/1/2002 6.661 6.709 13.370

CAUSES DE VARIACIÓ EN EL NÚMERO D’HABITANTS

Per naixements 143
Per canvi de residència 633
Per omissió 90

ALTES

Total altes 866

Per defunció 110

Per canvi de residència 525

Per inscripció indeguda 5
BAIXES

Total baixes 640

11.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE
D’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC ESPORTIU DE TENNIS
MUNICIPAL.

Intervé el Sr. Figueras i diu que els regidors del grup municipal de
CiU votaran en contra d’aquest punt, en coherència amb el vot
negatiu que van manifestar en el seu dia a l’aprovació del conveni
amb el Club Tennis Sant Celoni. En aquell moment vam entendre
que l’estudi que valorava les necessitats i les ofertes de l’esport del
tennis a Sant Celoni estava mal fet perquè no tenia en compte
més de la meitat de les pistes de tennis del municipi. En aquest
estudi es deia que Sant Celoni disposa de 3 pistes de tennis, quan
en realitat en tenim 8. És a dir, la signatura del conveni es basava
en un estudi absolutament erroni. En el Ple en que es va aprovar
aquell conveni, el regidor d’Esports va dir que l’ajuntament estava
obert a parlar amb l’altre club de tennis del municipi (el Club
Tennis Montnegre). No  tenim cap notícia de que això s’hagi fet i,
per tant, entenem que en el punt que avui es porta a aprovació es
segueix caient en el mateix error. Per això, nosaltres no hi votarem
a favor, deixant constància, però, que entenem que el projecte
d’establiment d’un servei de tennis municipal és positiu perquè
representa una millora de les instal·lacions d’aquest esport, cosa
amb la que ja hi estem d’acord. Amb el que no estem d’acord és
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amb que es faci un estudi per firmar un conveni en el que només
es tenen en compte 3 de les 8 pistes de tennis que tenim al poble.
I més quan les pistes del Club Tennis Sant Celoni no reuneixen les
mides reglamentàries per poder-hi fet campionats i moltes vegades
els propis jugadors del club van a fer els campionats al Club Tennis
Montnegre. Per tant, –repeteix el Sr. Figueras- no hi podem votar a
favor, deixant constància de ens sembla positiu que es millorin
unes instal·lacions esportives.

Pren la paraula el Sr. Alsina i diu que el grup municipal d’ERC
votarà a favor d’aquest punt perquè d’una vegada en molts anys a
Sant Celoni qualsevol ciutadà podrà anar a jugar a tennis
voluntàriament en unes instal·lacions, pagant un preu però sense
haver de ser soci de cap club. Seria millor i més raonable que el
projecte d’implantació del servei de tennis municipal estigués obert
a més pistes, no només a les del Club Tennis Sant Celoni, però la
qüestió és que la persona de Sant Celoni que vulgui jugar a tennis,
ho podrà fer sense necessitat de pertànyer a cap associació
privada.

El Sr. alcalde explica que la idea del projecte de prestació del
servei municipal de tennis i paddel (i del conveni que es va signar
al seu dia) va en la línia del que s’ha comentat. L’ajuntament
sempre ha estat obert als dos clubs privats de tennis que hi ha al
municipi, i prova d’això són els diferents cursets per al foment de la
pràctica del tennis entre els joves que s’han organitzat en
col·laboració tant amb un com amb l’altre club. En aquest cas, a
través de la signatura del conveni amb el Club Tennis Sant Celoni
s’ha presentat la possibilitat d’augmentar el patrimoni municipal i
de disposar d’unes instal·lacions esportives per a l’ús de qualsevol
persona, qüestions que des de l’equip de govern creiem que són
positives. També s’ha de veure que les instal·lacions del Club
Tennis Sant Celoni estan al costat del pavelló municipal, en un
entorn en què ja es disposa de places d’aparcament de vehicles i
on tota persona hi pot anar a peu des de qualsevol punt del
municipi. Això també és un avantatge, especialment per a la gent
jove que ha de desplaçar-se caminant o en bicicleta.

El Sr. Comas pregunta si es podran fer servir també els altres
serveis de què disposa el Club Tennis Sant Celoni, com ara la
piscina.
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El Sr. alcalde respon que, tal com es pot veure a l’expedient, es
podran utilitzar obertament la piscina i totes les instal·lacions del
club.

El Sr. Alsina comenta que al butlletí d’ERC “Tu ets Sant Celoni” es
deia irònicamemt que el president Aznar inauguraria les noves
pistes de paddel, donada la seva afecció a aquest esport. Però
veient que les obres de les pistes encara no estan acabades i al Sr.
Aznar se li acaba el seu mandat, ja veurem qui vindrà a inaugurar-
les...

El Sr. Casado indica que, quan les noves pistes estiguin fetes,
convida al Sr. Alsina a inaugurar-les, tot jugant un partit amb ell.

El Sr. alcalde diu que serà interessant de veure-ho... Seriosament,
però, s’ha de dir que en breu temps s’acabaran les obres.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que l’àrea municipal d’Esports, dins la seva competència
genèrica de foment de l’esport en el municipi de Sant Celoni, té
previst incidir en l’àrea concreta del foment de la pràctica del tennis.

Atès que per altra banda, és finalitat associativa del Club de Tennis
Sant Celoni el facilitar als seus socis la pràctica de l’esport del tennis
i promoure la pràctica d’aquesta modalitat esportiva, amb especial
dedicació a la formació.

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni no disposa en l’actualitat de
cap instal·lació municipal que sigui apta per a la pràctica del tennis,
per la qual cosa es planteja efectuar una inversió encaminada a la
disponibilitat dels equipaments necessaris.

Atès que el Club de Tennis Sant Celoni disposa en l’actualitat d’unes
instal·lacions aptes per a la pràctica de l’esport del tennis,
consistents en diverses pistes i instal·lacions auxiliars, malgrat que
aquestes es troben necessitades de la corresponent ampliació i
actualització.

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni, a més de no disposar de les
instal·lacions adients per a la pràctica de l’esport del tennis, ha de
gestionar el servei, la qual cosa pot realitzar a través de qualsevol
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de les fórmules, directes o indirectes, previstes a la normativa de
règim local.

Atesa la coincidència d’interessos d’ambdues entitats, es va
considerar convenient iniciar un procés de col·laboració per tal que
d’ella resulti l’oferta al públic en general d’un accés a l’esport del
tennis i una millora del servei que el Club ofereix als seus socis, per
la qual cosa es va proposar la signatura d’un conveni que recollís el
programa d’actuació conduent a la disponibilitat d’unes instal·lacions
esportives municipals aptes per a la pràctica del tennis i que, alhora,
permetés l’optimització de l’aprofitament dels recursos disponibles al
municipi de Sant Celoni.

Atès que el Ple de la corporació en sessió de data 8 de maig de
2001, aprovà el conveni que havia estat signat amb data 26 d’abril
de 2001.

Atès que les previsions del conveni, en tot allò relatiu a l’adquisició
de patrimoni, la realització d’obres i condicionament de les
instal·lacions existents ha estat complert i per tant procedeix a la
implantació del servei i a la determinació de la seva forma de gestió,
per la qual cosa l’Alcaldia amb data 26 de juny de 2002 decretà la
incoació del corresponent expedient d’establiment del servei.

Atès que per part de l’àrea d’Esports ha estat redactat el
corresponent projecte d’establiment del servei tal i com prescriu
l’article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals i
a la vista de l’expedient instruït a l’efecte, a proposta de la
Comissió informativa d'Educació, Cultura, Esports, Joventut,
Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per 12 vots a
favor de la senyora Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra,
Capote, 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.- Aprovar inicialment del projecte d’establiment del servei
públic esportiu de tennis municipal.
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Segon.- Exposar al públic aquest acord juntament amb el projecte
d’establiment del servei i la resta de l’expedient per un termini de
30 dies a comptar des de l’endemà de la darrera inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'edictes de la
corporació, als efectes de que tot aquell que estigui interessat
pugui presentar quantes al·legacions i suggeriments consideri
escaients.

Tercer.- Donar audiència per igual termini a tot aquell que ostenti
la condició d’interessat amb notificació personal d’aquest acord.

Quart.- Determinar que en cas que no es presenti cap al·legació
s’entendrà aquest acord pres definitivament així com
definitivament aprovat el projecte d’establiment del servei esportiu
de tennis municipal.

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.

12.- MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA DE LA
VIA PÚBLICA.

Pren la paraula el Sr. Alsina i diu que el grup municipal d’ERC
considera que en aquest tema l’equip de govern ha caigut en un
dels mals vicis de la majoria absoluta: el de pensar que els regidors
de l’oposició no servim per a res. Com recordaran, fa uns anys es
va constituir una comissió de seguiment de la neteja viària de Sant
Celoni, arrel d’una moció presentada pel grup municipal d’ERC
demanant la creació d’aquesta comissió. El Sr. alcalde potser no ho
recordarà, però el Sr. Checa sí que segurament se’n recorda.
Aquesta comissió de seguiment no s’ha reunit des de fa uns anys.
Ara se’ns proposa aquí una modificació del contracte amb
Concesionaria Barcelonesa SA quan a finals d’any s’acaben els set
anys de contracte amb l’ajuntament de Sant Celoni per a la
recollida d’escombraries i neteja viària. Davant aquesta situació
hem de fer a l’equip de govern algunes preguntes:
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En primer lloc, on són les bases del concurs que s’haurà de
convocar d’aquí a cinc mesos? Ja hauríem de tenir aquestes bases
sobre la taula perquè tots els grups les poguéssim estudiar i
aprovar. Tot i que les enquestes diguin el contrari, la percepció
d’ERC és que la neteja viària i recollida d’escombraries és un servei
problemàtic a Sant Celoni, que s’hauria de modificar bastant, tant
pel que fa a la qüestió dels contenidors, com a la neteja de carrers,
com als camions d’escombraries que estan aparcats al carrer (quan
em sembla recordar que a les bases del darrer concurs es deia que
s’hauria de tenir un lloc on guardar-los)...

Així mateix, la modificació del contracte que avui es proposa és per
poder ampliar el servei al sector Pla de Palau i a altres zones que
no estaven contemplades dins el contracte inicial. El Pla de Palau ja
deu fer gairebé un any i sis mesos que està acabat, amb veïns que
hi viuen des de fa molts anys i altres de nous. Sembla estrany que
després de tant de temps d’estar urbanitzat aquest sector, es
vulgui donar ara aquest servei als veïns. Entenem que és bo que es
netegin aquests nous carrers (es podria haver fet abans!), però si
s’han passat un any i sis mesos sense netejar i queden pocs mesos
per a que acabi l’actual concessió, ens podríem haver esperat a fer
un nou concurs.

També volem preguntar a l’equip de govern –conclou el Sr. Alsina-
quan es tornarà a reunir la comissió de seguiment per a estudiar
les bases del concurs i avaluar com pot ser la nova concessió del
servei?

Intervé el Sr. Gómez i comenta que, si no ho ha llegit malament,
resulta que la modificació del contracte ascendeix a uns tretze
milions de pessetes. Em fa l’efecte –diu- que són molts milions per
tres o quatre mesos. Quan ho vaig llegir em vaig quedar una mica
parat. Vaig pensar que aquesta gent deuen cobrar més que un
ministre. Vosaltres mateixos...

Pren la paraula el Sr. Figueras. Des del grup municipal de CiU -
indica- volem posar sobre la taula per a la consideració de l’equip
de govern i dels altres grups polítics que, atesa la importància
d’aquest contracte i donat que a la primavera de l’any vinent hi
haurà eleccions municipals, potser seria interessant prorrogar el
contracte amb Concesionaria Barcelonesa SA (si les bases ho
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preveuen) fins que s’hagi constituït un nou equip de govern que
pugui fer la contractació.

El Sr. Comas manifesta que des d’IC-V creuen que, tal i com
proposa CiU, l’actual contracte amb Concesionaria Barcelonesa SA
es podria prorrogar fins al mes de juny en que es faran les
eleccions municipals. Per altra part, si és necessari modificar el
contracte per ampliar el servei de neteja, considero correcte que es
faci.

El Sr. Checa explica que, com bé ha dit el Sr. Alsina, ja fa temps
que es veia la necessitat d’ampliar el servei a les noves zones del
municipi que s’han creat. Els veïns estaven requerint que se’ls
netegessin els carrers i se’ls recollissin les escombraries, i amb
molta raó si pensem que estan pagant la taxa del servei. Fins ara
s’ha anat fent d’una manera molt deficient perquè el contracte amb
Concesionaria Barcelonesa SA no permetia fer un servei més ampli.
Fa uns sis mesos que s’està treballant en aquest projecte
d’ampliació i fins ara no ha sigut possible arribar a un acord amb
l’empresa, malgrat que per la nostra part hagués sigut millor que
s’hagués fet abans.

El Sr. alcalde, responent a les preguntes que s’han formulat, diu
que està molt clar que el contracte amb Concesionaria Barcelonesa
SA s’acaba a finals d’aquest any i el que sembla més oportú no és
fer una pròrroga d’alguns mesos, sinó aprovar un plec de
condicions i convocar un nou concurs. Aquest plec de condicions ja
s’està redactant a nivell tècnic (hi ha un esborrany que els polítics
encara no hem vist) i es compta amb l’assessorament de la
Diputació de Barcelona. Tot i que l’enquesta d’avaluació de la
gestió municipal dóna a la recollida d’escombraries i neteja viària
de Sant Celoni una puntuació molt alta, a diferència d’altres
municipis, la meva percepció –explica el Sr. alcalde- i la d’altra
gent és que es pot millorar la qualitat del servei. La nostra idea és
que en el nou concurs s’introdueixin algunes millores, que també
representaran un major cost, però creiem que sempre és bo per al
poble que tingui l’aspecte de més net.

Per altra part, si el contracte es prorrogués fins passades les
eleccions, sense l’ampliació que avui es proposa, els nous sectors
urbans estarien onze mesos sense netejar-se ni recollir les
escombraries (i no els quatre o cinc mesos que deia el Sr. Alsina).
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Creiem que l’ampliació del contracte s’ha de fer de seguida que es
pugui.

Respecte del que ha dit el Sr. Gómez –continua el Sr. alcalde- a
l’expedient està detallat l’import que representa l’ampliació del
contracte, amb el cost de la nova escombradora que s’haurà
d’incorporar i del personal necessari (un maquinista, un peó a
temps complet i un peó a mitja jornada). Tot això no només per
donar servei als nous sectors, sinó també per millorar el conjunt
del municipi. També és normal que si la recollida d’escombraries
s’amplia a noves zones, els quilòmetres que haurà de fer el camió
seran més dels que està fent ara. Això està totalment valorat. Hi
havia tres o quatre alternatives i s’ha triat la que ha semblat millor
per tal que els veïns de Sant Celoni tinguin el servei que es
mereixen. En alguna de les noves zones, com comentava el Sr.
Checa, els veïns estan pagant la taxa per la recollida
d’escombraries i en canvi han de traslladar la bossa de deixalles a
altres llocs de l’entorn perquè no se’ls ofereix aquest servei. Per tot
això, crec que és interessant que s’aprovi l’ampliació del contracte.

Intervé el Sr. Arenas Serra per comentar la qüestió que s’ha
proposat de prorrogar el contracte amb Concesionaria Barcelonesa
SA fins passades les eleccions municipals. Em sembla –diu- que no
podem caure en aquest parany perquè de contractes se’n fan molts
a l’ajuntament i hem de tenir confiança en la transparència i la
garantia dels serveis jurídics i tècnics alhora de preparar un
concurs d’aquest tipus. Si cada vegada que hi ha eleccions hem de
ballar amb els contractes, em sembla que és difícil. Ho apunto
només com a reflexió.

El Sr. Alsina diu que, recollint la proposta del grup municipal de
CiU, considera que el millor lloc on debatre si és necessària o no
una prorroga del contracte és la comissió de seguiment, i a partir
de tenir les bases del nou concurs. Per tant, la nostra proposta és
que aquesta comissió estudiï les noves bases i analitzi si seria
interessant o no prorrogar l’actual contracte, que era per set anys i
trepitjava dues legislatures. Pel grup municipal d’ERC aquest
contracte ha sigut una “piltrafa”, i això –manifesta el Sr. Alsina- ho
dic amb veu alta i ho he dit tantes vegades com he parlat del tema
en els anys que porto de regidor. Si el nou concurs es fa ben fet,
no crec que hi hagi cap problema, però l’últim concurs no es va fer
bé i ara tenim, per exemple, cotxes de recollida d’escombraries de
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segona mà vells que perden oli. Per això considerem que seria
interessant que la comissió de seguiment debatés el tema.
Nosaltres votarem a favor de la proposta que avui es presenta
perquè creiem que els veïns han de tenir els carrers nets i han de
disposar d’una adequada recollida d’escombraries (llàstima que
l’ampliació no s’hagi fet abans com es va fer en el sector Pertegàs i
altres carrers).

El Sr. Gómez voldria que se li aclarís una cosa: a La Batllòria no
tenen el mateix servei d’escombraries que a Sant Celoni? L’altre
dia –explica- vaig passar per La Batllòria, i vaig veure un camió, un
senyor que baixava del camió, tirava les bosses d’escombraries a
terra i després les anava carregant al camió. Vaig pensar que
potser era una cosa particular això. O és que no tenen el mateix
servei ni els mateixos drets pràcticament?

El Sr. alcalde respon que a La Batllòria es va fer un altre tipus de
contracte. La persona que va resultar adjudicatària del concurs
disposava dels mitjans que en aquell moment es van exigir. La
idea, però, és que en el nou concurs per la neteja viària i la
recollida d’escombraries de Sant Celoni també s’incorpori el nucli
de La Batllòria. Per altra part, en resposta al que ha comentat
abans el portaveu d’ERC, actualment s’està elaborant el plec de
condicions que haurà de regir el nou concurs, i quan estigui
redactat es passarà a tots els grups perquè tothom pugui mirar-lo i
dir la seva. Després es podran analitzar alguna de les qüestions
que s’han comentat. No sé si el Sr. secretari, sense haver estudiat
massa el tema, ens podria dir en aquest moment alguna cosa al
respecte de la pròrroga del contracte actual.

El Sr. secretari explica que el plec de condicions que regeix el
contracte actual estableix que la contractació s’acaba el 31 de
desembre d’enguany i que no és possible cap pròrroga. S’hauria
d’estudiar si hi ha alguna altra possibilitat però, ara per ara, no.

El Sr. alcalde diu que seria bo que, a ser possible, es pogués
adjudicar el nou contracte del servei de manera que el proper 1 de
gener es posés en funcionament, incloent les noves zones del
municipi i totes les millores que s’estimin convenients, malgrat que
això vulgui dir un major cost econòmic. El Sr. Alsina ha comentat
abans que ell no estava satisfet amb el servei en els inicis del
contracte. Sabem que alguns ajuntaments fins i tot han hagut de
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rescindir els contractes a algunes empreses que feien la neteja i el
servei de recollida d’escombraries. Aquí per sort no ho hem hagut
de fer. Sembla que l’opinió que en tenen els veïns de Sant Celoni
no és dolenta, però tot és millorable. Com ja he explicat, en el nou
contracte també s’incorporarà La Batllòria, cosa que serà bona
perquè unificarà la qualitat i representarà una modernització del
servei que s’està fent actualment. Aquest és un tema que venia
d’enrera i que ara s’ha de solucionar.

El Sr. Gómez diu que ha volgut aclarir aquesta qüestió perquè va
anar a La Batllòria amb un seu cosí de Valladolid que, al veure com
es recollien les escombraries, va dir “¿Todavia estais así en este
pueblo?”. Res més.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni presta, de conformitat amb el
que disposa l’article 26.1 a i b)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, el servei de recollida i
tractament de residus sòlids urbans així com la neteja i conservació
de les vies públiques.

Atès que la forma de gestió del servei és indirecta a través del
contracte de gestió de servei públic subscrit amb la mercantil
Concessionària Barcelonesa SA.

Atesa la memòria del regidor d’Obres i Serveis en la que es posa de
manifest que en l’actualitat el servei de neteja viària es presta a les
zones que tenien consideració d’urbanes a l’entrada en vigor del
contracte l’any 1995, durant el temps transcorregut des de llavors
s’han urbanitzat i es consoliden noves àrees urbanes, tals com els
sectors Pertegàs, Residencial Esports o Pla de Palau, cosa que
provoca la necessitat de reforçar el servei de neteja de la via
pública en aquests indrets i d’altres segons demandes veïnals i
noves necessitats detectades.

Atesa la proposta de modificació del contracte proposada per part
del regidor d’Obres i Serveis per una quantia total de 83.162,31 €,
IVA inclòs.
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Atès que el contractista ha estat consultat a l’efecte de l’article 60
de la Llei 13/1995, per escrit de data 11 de juliol de 2002, notificat
el dia 15 de juliol de 2002.

Atès que el contractista ha manifestat la seva conformitat a la
modificació, amb la inclusió de la variant de realitzar les tasques
amb una màquina CITY CAT 2000, imputant el seu cost a través
del pagament de lloguer, alliberant a la corporació de l’obligació
d’adquirir aquest bé d’equipament.

De conformitat amb allò que disposen els articles 101 i 163 del
Reial Decret Legislatiu 2/2000, pel qual s'aprova la Refosa de la
Llei de contractes de les administracions públiques és possible
procedir a la modificació dels contractes administratius, un cop
perfeccionats aquests, si hi concorre l’interès públic i respon a
necessitats noves o causes imprevistes, tot amb la deguda
justificació a l’expedient.

Atesos els informes tècnics de l’àrea de Medi Ambient en referència
a la modificació proposada, així com els informes de la Secretaria i
de la Intervenció municipals.

D’acord amb tot l’anterior i a proposta de la Comissió informativa
d'Urbanisme, Medi Ambient, Manteniment i Serveis, La Batllòria i
Governació, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar la modificació del contracte administratiu de
gestió del servei públic de recollida i tractament de residus sòlids
urbans i neteja viària actualment subscrit amb la mercantil
Concessionària Barcelonesa SA, tot de conformitat amb la memòria
del regidor d’Obres i Serveis i les modificacions proposades, que
suposa un cost en la seva modificació de 89.935,80 €, IVA inclòs i
que tindrà efecte a partir del dia 1 d’octubre de 2002.

Segon.- Notificar aquest acord a la mercantil Concessionària
Barcelonesa SA per al seu coneixement i als efectes escaients amb
expressió del recursos a què tingui dret, emplaçant-la per a la
formalització de la modificació contractual d’acord amb l’article 55
de la Llei 13/1995.

~~~~~~~~~~
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En aquest moment el regidor Sr. Comas 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.

~~~~~~~~~~

13.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL PROJECTE
D’OBRES ORDINÀRIES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER
MOSSÈN JACINT VERDAGUER A EFECTES EXPROPIATORIS.

El Sr. Figueras indica que els regidors del grup municipal de CiU
s’abstindran en la votació, en coherència amb el que vénen votant
en tot aquest tema.

Intervé el Sr. alcalde i explica que a l’expedient consta la descripció
de les dues finques que es vol expropiar o pactar la seva
adquisició: la finca número 1 de 125 m2, de propietat particular, i
la finca número 2 de 7 m2, propietat de Renfe. Ambdues finques
han de ser destinades a sistema viari.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist de nou el projecte tècnic d’obres ordinàries d’urbanització del
carrer Mossèn Jacint Verdaguer, tram comprès entre el carrer
Doctor Fleming i el carrer Doctor Trueta de Sant Celoni, redactat
pels Serveis Tècnics de l’ajuntament de Sant Celoni.

Atès que la finalitat del projecte és definir les obres d’urbanització
del carrer Mossèn Jacint Verdaguer en el seu tram comprès entre el
carrer Doctor Fleming i el carrer Doctor Trueta i l’adquisició del sòl
que aquestes comporten segons el Pla general d’ordenació de Sant
Celoni.

Atès que en sessió del dia 26 de febrer de 2002 el Ple de
l’ajuntament va acordar l’aprovació inicial del projecte tècnic
d’obres ordinàries d’urbanització del carrer Mossèn Jacint
Verdaguer en el tram comprès entre els carrers Doctor Fleming i
Doctor Trueta de Sant Celoni redactat pels Serveis Tècnics
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municipals amb un pressupost de 396.717,98 €, aprovant alhora,
en unitat d’acte i de forma inicial, la relació detallada de béns i
drets que s’expropien i s’ocupen per a l’execució del projecte
esmentat, relació que figurava com annex a l’acord amb les dades
a què fa referència l’article 31 del ROAS, quant a la valoració
individualitzada dels béns i drets objecte d’expropiació i ocupació.

Atès que l’ajuntament va sol·licitar al Registre de la propietat de
Sant Celoni certificació registral de càrregues de les finques
afectades per l’execució de la urbanització esmentada, les finques
del carrer Mossèn Jacint Verdaguer 1 i la finca del carrer Mossèn
Jacint Verdaguer 1 bis.

Atès que el Registre de la propietat de Sant Celoni ha emès només
certificat registral de càrregues de la finca del carrer Mossèn Jacint
Verdaguer 1.

Atès que el dia 8 d’abril de 2002 la Sra. Montserrat Berenguer
Magem va presentar l’últim rebut de l’impost del béns immobles
del carrer Mossèn Jacint Verdaguer 1, per tal de donar compliment
als articles 50 i següents de la Llei estatal 13/1996, de 30 de
desembre.

Atès que el dia 3 d’abril de 2002 el Sr. Josep M. Riera Berenguer va
sol·licitar certificació de la qualificació urbanística de la finca
situada en el carrer Mossèn Jacint Verdaguer 1, propietat de la
seva mare Sra. Montserrat Berenguer Magem.

Atès que el dia 22 d’abril de 2002 la Sra. Montserrat Berenguer
Magem va reiterar la sol·licitud de la certificació de qualificació de
la finca del carrer Mossèn Jacint Verdaguer 1, sol·licitada el dia 3
d’abril de 2002, demanant alhora que el termini d’al·legacions
envers al projecte d’urbanització del carrer Mossèn Jacint
Verdaguer quedés suspès fins el dia de la notificació de la
certificació esmentada.

Atès que el dia 2 de maig de 2002 la Sra. Montserrat Berenguer
Magem va reiterar per escrit el mateix que va sol·licitar en data 22
d’abril de 2002.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 3 de maig de 2002 es
va resoldre disposar la tramesa de la informació urbanística
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sol·licitada per la Sra. Montserrat Berenguer Magem en el seu
escrit de data 3 d’abril de 2002, a través de la certificació que
s’adjuntava amb la notificació d’aquesta resolució i ampliar el
termini per a la presentació d’al·legacions per part de la
interessada tot el temps que hagués transcorregut entre la
sol·licitud de la informació urbanística i la notificació de la mateixa
a la peticionària.

Atès que l’anunci d’informació pública s’ha publicat en el Butlletí
Oficial de la Província número 70 de 22 de març de 2002 i en el
diari “El Periódico” del dia 1 d’abril de 2002.

Atès que obra a l’expedient certificat del secretari municipal
conforme el projecte ha estat exposat el públic al tauler d’edictes
de la corporació, així com que ha estat notificat personalment a la
Sra. Montserrat Berenguer Magem a efectes d’audiència, superant
amb escreix el temps legal i reglamentari per a l’exposició pública i
termini d’audiència, no havent estat presentada cap al·legació a
l’aprovació inicial del projecte.

Atès que el tràmit procedent és l’aprovació definitiva del projecte
(article 37 del ROAS) per a la qual cosa és competent el Ple
municipal, de conformitat amb el que disposa l’article 38 del ROAS.

A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per 9 vots a favor
de la senyora Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra, Capote,
Garcia, Pujol, Checa, Casado i Arenas Vilà, amb 1 vot en contra del
senyor Gómez i 5 abstencions de la senyora Lechuga i dels senyors
Figueras, Giol, Alsina i Segarra, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar definitivament el projecte tècnic d’obres
ordinàries d’urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer en el
tram comprès entre els carrers Doctor Fleming i Doctor Trueta,
redactat pels Serveis Tècnics municipals amb un pressupost
d’execució de contracta de 396.717,98 €.

De conformitat amb el que disposa l’article 219.3 de la LMC,
aquesta aprovació definitiva porta aparellada la declaració d’utilitat
pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen
identificats en la relació que forma part del projecte aprovat (amb
identificació dels seus titulars), la qual es transcriu mitjançant un
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annex als presents acords; s’ha de considerar també aprovada
definitivament la relació esmentada.

Segon.- Comunicar als propietaris i titulars dels béns i drets que
s’expropien que durant els quinze dies hàbils subsegüents al de la
recepció de la notificació dels presents acords, poden convenir amb
l’ajuntament, lliurement i per avinença, l’adquisició –per part de la
corporació municipal- dels béns i drets de referència, així com el
termini per al desallotjament, i donar per conclòs l’expedient iniciat
un cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa.

Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els propietaris i
titulars de béns o drets que s’expropien no presenten per escrit,
davant l’ajuntament, cap proposta respecte a aquesta qüestió o bé
si la que presenten és rebutjada per l’Alcaldia, es considerarà que
no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença dels béns i
drets que s’expropien, als efectes del que preveu l’apartat següent.

Tercer.- Disposar l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels
béns i drets que s’expropien en el supòsit en què no s’arribi a
l’acord esmentat a l’apartat anterior. L’inici de l’expedient de fixació
del preu just s’instrumentarà mitjançant l’obertura de les peces
separades corresponents en els termes i les condicions que
expressen els articles 27 i següents de la LEF i 27 i següents del
REF.

Quart.- Disposar la publicació dels presents acords al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al tauler d’anuncis de la casa consistorial i al diari “El
Periódico”, amb expressió del règim de recursos que s’hi poden
interposar.

Cinquè.- Notificar individualment els presents acords definitius a
tots els propietaris i titulars de béns i drets objecte d’expropiació
que figuren en la relació que conté el projecte aprovat, amb
expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.

ANNEX
Relació detallada dels béns i drets que s’expropien:

Finca número: 1
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Ubicació: c/ Mn. Jacint Verdaguer, 1
Propietari: M. Montserrat Berenguer Magem. Adreça: Av. Sant Ponç
Titulars d’altres drets: ningú
Superfície objecte d’expropiació: 125, 26 m2
Naturalesa (qualificació urbanística): zona 1, nucli antic
Referència cadastral dels terrenys: 7549102
Dades registrals:
Volum 199, llibre 20 de Sant Celoni, foli 59, finca 1952
Volum 441, llibre 38 de Sant Celoni, foli 51, finca 3256

Certificat registral de titularitats i càrregues emès pel Registre de la
propietat el dia 22 d’abril de 2002, pel qual de les dues finques el
titular és Montserrat Berenguer Magem i  es troben lliures de
càrregues.

Valoració dels béns i drets: 10.159,41 € (1.690.384 pessetes).
Destinació o afectació dels béns i drets: sistema viari.

Finca número: 2
Ubicació: c/ Mn. Jacint Verdaguer, 1 bis Tipus d’afectació:
Propietari: RENFE
Titulars d’altres drets:------
Superfície objecte d’expropiació: 7,71 m2
Naturalesa (qualificació urbanística): zona 1, nucli antic
Referència cadastral dels terrenys: 7549103
Dades registrals:
Pendent del certificat registral de titularitats i càrregues.

Valoració dels béns i drets: 625,33 € (104.046 pessetes).
Destinació o afectació dels béns i drets: sistema viari.

~~~~~~~~~~

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

~~~~~~~~~~
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14.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL PLA
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE LA MASIA DE CAN BATLLE.

El Sr. alcalde explica que la masia de Can Batlle data de l’any 1856
i està inclosa en el Catàleg de protecció del patrimoni històric
artístic del municipi. Aquest catàleg va quedar recollit en el Text
refós de la revisió del Pla general d’ordenació de Sant Celoni
aprovat l’any 1997. S’ha presentat a l’ajuntament una proposta per
rehabilitar la masia i poder-la destinar a hotel, ús que està permès
en aquest edifici. Posteriorment l’expedient serà tramès a la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació
definitiva.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Pla Especial de
Protecció de la masia Can Batlle presentat per Joan Malleu Martínez
en nom i representació de Futur Hotel SA.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de 6 de març de 2002 es va
aprovar inicialment el Pla Especial de Protecció de la masia Can
Batlle presentat per Joan Malleu Martínez en nom i representació
de Futur Hotel SA, amb el benentès que l’ordenació definitiva de
l’àrea mitjançant l’aprovació del Pla Especial de Protecció i Millora
de la urbanització Cal Batlle, pendent, podrà completar o esmenar
les especificacions contingudes en aquest Pla Especial de la masia
Can Batlle.

Atès que dita aprovació inicial ha estat notificada a la presidenta de
la Junta de Compensació de Cal Batlle, junta pendent d’escriptura
de constitució i al Sr. Leonardo Luis Vidal Encaje, propietari del
terreny comprès en l’àmbit del pla, mitjançant acús de rebut.

Atès que l’expedient ha estat exposat al públic pel termini d’un
mes, prèvia publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis, al
diari “El Periódico” d’1 d’abril de 2002 i  al Butlletí Oficial de la
Província número 80 de 3 d’abril de 2002.

Atès que obra a l’expedient certificat de Secretaria conforme durant
el referit termini no s’ha presentat en aquest ajuntament cap mena
d’al·legació envers l’expedient.
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Atès allò establert a l’article 147 en relació a l’article 128 del Reial
Decret 2159/1978, de 23 de juny, del Reglament de planejament.

Atès allò establert a l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística i 24 del Decret 146/1984, de 10 d’abril.

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 provisionalment el Pla Especial de Protecció de la
masia Can Batlle presentat per Joan Malleu Martínez en nom i
representació de Futur Hotel SA, amb el benentès que l’ordenació
definitiva de l’àrea mitjançant l’aprovació del Pla Especial de
Protecció i Millora de la urbanització Cal Batlle, pendent, podrà
completar o esmenar les especificacions contingudes en aquest Pla
Especial de la masia Can Batlle.

Segon.- Trametre-ho a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per
a l’aprovació definitiva el Pla Especial de Protecció de la masia Can
Batlle presentat per Joan Malleu Martínez en nom i representació
de Futur Hotel SA.

15.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2002 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL D’ENGUANY.

Pren la paraula el Sr. Gómez. Jo el que veig –diu- és que fa dos
dies que s’ha aprovat el pressupost municipal i l’equip de govern no
ha tingut la capacitat de preveure aquestes partides. Hi ha coses
que sembla que es facin a “salt de mata”, com més de pressa
millor i sense pensar en res. Tal com pinta allà van els números.
Llavors ens trobem amb coses com aquestes. Jo votaré que no. Ja
tenim endeutats 1.200 milions de pessetes, més ara tot això altre.
Haurem d’estar treballant aquí a l’ajuntament durant 35 anys...

El Sr. Alsina diu que el grup municipal d’ERC també votarà en
contra d’aquest punt per coherència amb el vot que van manifestar
quan es va portar a aprovació el pressupost municipal, i també pel
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que hem denunciat sempre: fa dos dies que s’han aprovat els
pressupostos i ja estem modificant partides (partides que semblava
que estaven clares s’estan modificant en bastants milions de
pessetes, o euros).

El Sr. Figueras manifesta que el grup municipal de CiU també
votarà en contra per les mateixes raons. En l’anterior Ple vam
aprovar un crèdit de 4 milions d’euros, que és superior a tot el
deute que hi havia anteriorment. Fa poc vam aprovar el pressupost
municipal i ara ja estem fent modificacions de crèdit. No estem
d’acord amb aquests criteris.

El Sr. Comas diu que des del grup municipal d’IC-V votaran que no
perquè pensen el mateix. Fa dos dies –diu- hem firmat un crèdit i
ara en firmarem un altre. Aquestes despeses, en quines partides
s’han gastat? De moment no hem vist cap inversió.

Intervé el Sr. Arenas Serra i explica que el que es proposa és una
modificació del pressupost d’inversions per tal de tenir finançament
per a unes obres que ja estan previstes en el pressupost. Com
sempre diem, el pressupost (i sobretot el d’inversions) ha de ser
prou flexible perquè una vegada avanci l’exercici i es tinguin els
projectes i els números més ben lligats (cosa que el mateix procés
d’una obra comporta), hi hagi sempre possibilitat d’endeutament. A
l’ajuntament de Sant Celoni, com tots sabeu, estem dins els
marges legals per a poder demanar crèdits i així ho fem. No hi ha
hagut una falta de previsió, no estem modificant res que no
tinguéssim previst. L’únic que estem fent és augmentar unes
partides que tenim obertes (la construcció de la piscina coberta i la
reordenació del camp de futbol) per tal de dotar-les de
finançament. Només és això.

El Sr. Alsina diu que dos més dos són quatre, i no pas els números
que ens diu el regidor d’Hisenda amb la seva retòrica habitual.
Nosaltres continuem dient el mateix: si hi ha una previsió per fer
una cosa, ha de ser la mateixa avui i demà. No podem estar
canviant cada dos per tres. Demanem simplement coherència.

El Sr. Figueras voldria que se li aclarís una qüestió. En l’anterior Ple
vam aprovar demanar un crèdit de 4 milions d’euros i ara aprovem
un altre crèdit de 950.000 euros, quasi 1 milió més. Voldria
preguntar –diu- quina quantitat hem gastat d’aquests 4 milions a
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mes de juliol, havent passat mig any d’aquest exercici. I si es
preveu que d’aquí a final d’any gastem la resta. Perquè sinó no
s’entén que ara es torni a demanar quasi 1 milió més d’euros.

El Sr. Arenas Serra respon que amb aquesta modificació de crèdit
el que estem fent és dotar a unes obres del finançament necessari
per a poder procedir a la seva contractació. Si aquestes obres, que
ja estaven previstes, han augmentat de preu, bé ens hem de dotar
de finançament. I això no és culpa d’una mala previsió, sinó del fet
que el pressupost s’aprova a principis d’any, però l’exercici va
evolucionant i els números poden anar canviant. Tot això sempre
dins d’un pressupost d’inversions que quan l’aprovem ja diem que
és flexible i viu, i tota la retòrica de cada any.

Intervé el Sr. alcalde per respondre a la pregunta formulada pel
grup municipal de CiU. Algunes de les partides del pressupost
d’inversions encara no s’han executat i d’altres estan en procés
d’execució, però en qualsevol cas s’ha de tenir el finançament
necessari per a fer front a les obres que ja s’han començat i a les
que està previst que es comencin durant l’exercici. Nosaltres tenim
molt clar que la modificació de crèdit que avui es porta a aprovació
és per al finançament de dues actuacions que considerem
necessàries pel nostre poble i que els veïns demanden: la piscina
coberta al sector Pla de Palau i la remodelació del camp municipal
d’esports. És normal que per a executar actuacions d’aquest tipus
s’hagin de demanar crèdits. Són faves contades. Creure el contrari
seria fer volar coloms. Des de l’equip de govern entenem que hem
de fer front als compromisos adquirits quan vam presentar el
nostre programa davant els veïns i veïnes de Sant Celoni.
Lamentem que els altres grups municipals votin en contra a l’hora
de dotar de finançament uns equipaments que entenem que són
totalment necessaris. Aniria bé que s’informessin en altres
ajuntaments de la comarca de que la modificació de crèdit és una
eina totalment normal, ja que els pressupostos municipals tenen un
caràcter orientatiu i depenen de molts factors. En aquest cas, una
part del finançament per a la construcció de les instal·lacions
esportives que avui estem parlant hauria de venir del govern de la
Generalitat de Catalunya, però per desgracia fins ara l’aportació de
l’administració autonòmica és zero. Després de molts anys de no
donar subvencions per a equipaments esportius, els diners que la
Generalitat va destinar a la última convocatòria d’ajuts ha sigut
una quantitat realment ridícula, i a Sant Celoni, com a molts altres
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municipis de Catalunya, no ens va arribar ni una pesseta. És per
això que caldrà finançar la construcció d’aquestes instal·lacions a
través d’un préstec, les condicions del qual són molt positives per
al nostre ajuntament, tal com es veurà en el següent punt de
l’ordre del dia.

El Sr. Alsina demana al Sr. alcalde si permet que el Sr. Segarra
prengui la paraula en nom del grup municipal d’ERC, malgrat no
ser-ne el portaveu.

El Sr. alcalde dóna el seu consentiment.

Intervé el Sr. Segarra i diu que estem donant moltes voltes a
aquesta qüestió, i el problema és que no s’expliquen bé les coses
quan es parla d’aprovar una modificació de crèdit. Si es vol
realitzar una obra, s’ha de redactar el projecte i fer un pressupost, i
potser s’haurà de demanar un crèdit o l’obra es podrà finançar amb
recursos propis. En aquest cas, en el pressupost municipal la
construcció de la piscina coberta i la reordenació del camp
municipal d’esports estaven pressupostades en 2 milions d’euros. I
si aquesta quantitat s’ha de pagar a través d’un crèdit bancari,
aleshores lògicament s’ha de demanar el crèdit. El que no es pot
dir és que hem de fer una modificació perquè ens vam equivocar
en quant al valor de les obres. O és que no teníem els pressupostos
del que costarien les actuacions? Aquest podria ser el cas. Quan
hem disposat del projecte hem vist que l’obra és molt més cara del
que vam pressupostar. Podria ser que el problema vingués per
aquí, és a dir, que es va confeccionar el pressupost municipal sense
conèixer realment el que ens costarien les actuacions. Crec que les
coses no s’expliquen bé i d’aquí ve el rebuig quan es parla de
modificació de crèdit. Només volia fer aquest aclariment.

El Sr. Figueras intervé per fer una puntualització. Em sembla molt
bé –diu- tot el que ha explicat el Sr. alcalde de que ens hem
d’informar en altres pobles i de que la Generalitat no dóna prou
subvencions. Però ara estem parlant d’una modificació de crèdit
per a ampliar unes partides del pressupost de l’any 2002. Abans he
preguntat quina quantitat s’ha gastat del crèdit de 4 milions
d’euros que vam aprovar a l’anterior Ple, i quant es pensa gastar
realment d’aquí a fi d’any. Per què ens interessa posar molts més
diners en el pressupost del 2002, si encara no ens hem gastat ni
un euro del crèdit anterior? Què farem amb 5 milions d’euros
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d’aquí a desembre? No tenim contractada cap obra, estan totes per
adjudicar. No ho entenc, la veritat.

El Sr. Comas voldria també fer uns aclariments. En primer lloc,
cadascú pot votar el que li sembli més oportú. Nosaltres –diu- vam
votar en contra dels pressupostos perquè no estàvem d’acord i
creiem que hi havia coses més prioritàries. Per altra banda, jo
entenc que quan es vol dur a terme una gran instal·lació, s’ha de
partir dels diners que tinguem a caixa. Si després ens arriba una
subvenció, millor, ja restarem. També em sembla que s’ha de
comptar amb l’import màxim que pot costar una obra perquè això
d’anar ampliant, no crec que sigui la manera més ideal de fer les
coses.

El Sr. Arenas Serra respon que per contractar una obra s’ha de
tenir finançament, però això no vol dir comptar només amb els
diners que es tenen a caixa. Sinó, què faríem? Les coses a mitges?

El Sr. alcalde diu que per a l’equip de govern el més important es
poder realitzar aquestes obres. Inicialment els pressupostos
sempre són orientatius i després, quan ja es disposa del projectes,
se sap amb més certesa el cost que representaran, cosa que pot
comportar una revisió per part de l’equip de govern de les fases en
què es pot fer l’obra. Per sort, la gestió econòmica que es duu a
terme a l’ajuntament de Sant Celoni fa possible poder demanar
aquests préstecs que han de servir per al finançament d’unes
instal·lacions esportives totalment necessàries i demandades per la
població. Les prioritats que ens hem marcat des de l’equip de
govern s’aniran realitzant, malgrat que a vegades algunes
actuacions depenen d’altres administracions, pel que fa a signatura
de convenis o concessió de subvencions.

El Sr. Comas diu que fins aquí estem d’acord. Jo –diu- el que no
entenc del tot és que si pensem fer una determinada obra en fases,
al llarg de diversos exercicis, per què no fem un pressupost anual
que sigui real? I no que quan arribem al final de l’exercici, tinguem
per exemple 200 milions de pessetes de benefici perquè aquella
obra no s’ha acabat. No ens enganyem. Si en principi eren
necessaris 5 milions d’euros (i no pas 4), s’havia d’haver fet el
crèdit per aquests 5 milions. El que no entenc és perquè primer
demanem 4 i ara un altre més.
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El Sr. alcalde indica que, després de les explicacions d’uns i
d’altres, és hora de passar a votar aquest expedient de modificació
de crèdit 2/2002 del pressupost municipal per tal de fer possible
tirar endavant les instal·lacions esportives del Pla de Palau i la
remodelació dels equipaments esportius del camp d’esports.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit
dins el pressupost definitivament aprovat per a 2002 per un import
de 950.000 €.

Vistos els informes que obren a l'expedient.

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

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, per 9 vots a favor de la senyora
Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra, Capote, Garcia, Pujol,
Checa, Casado i Arenas Vilà i amb 7 vots en contra de la senyora
Lechuga i dels senyors dels senyors Figueras, Giol, Alsina, Segarra,
Gómez i Comas, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit
mitjançant concessió de suplement de crèdit número 2/2002, al
següent tenor:

01.452.622.16 Instal·lacions esportives Pla de Palau: 216.091,62 €
01.452.622.48 Remodelació equipaments esportius: 733.908,38 €

L’import anterior resta finançat de la següent forma:

Partida 917.01 Préstec per al finançament d’inversions: 950.000 €

Segon.- Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze
dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l'oportú anunci
en el Butlletí Oficial de la Província, conforme determinen els articles
158.2 i 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. En cas que
durant el referit període no es presenti cap reclamació, l'acord inicial
es considerarà definitivament aprovat.



50

16.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRÉSTEC CONCEDIT PER LA
CAIXA DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS
MUNICIPALS I DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ PER SUBSIDIAR
PART DE L’ESMENTAT PRÉSTEC AMB CÀRREC AL PROGRAMA
DE CRÈDIT LOCAL, AIXÍ COM ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
ATORGADA.

El Sr. Arenas Serra explica que es tracta d’un préstec molt profitós
per import de 950.000 €, dels quals 216 mil € seran destinats a la
construcció de les noves instal·lacions esportives al sector Pla de
Palau i 733 mil € a la remodelació del camp municipal d’esports. La
Diputació de Barcelona ens ha atorgat una subvenció de 94.180 €
per a sufragar els interessos del crèdit.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que l’ajuntament va sol·licitar en data 12 de març de 2002 un
préstec al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona.

Vista la notificació de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada
el dia 18 d’abril de 2002 acordant subvenir el préstec sol·licitat per
l’ajuntament per finançar el programa d’inversions, per import de
94.183,70 €, així com també la comunicació sobre l’aprovació per
part de Caixa de Catalunya acordant concedir el préstec sol·licitat
per l’ajuntament de Sant Celoni per import de 950.000 €, per al
finançament de projectes d’inversions previstos en el pressupost de
2002, d’acord amb les condicions següents:

Tipus d’interès: Euribor + 0,10%
Comissió d’obertura: 0,10%
Termini: 10 anys (inclòs un de carència)

Atès que es requereix per a la seva tramitació l’acceptació de la
subvenció per subsidiar el tipus d’interès del préstec concedida per
la Diputació de Barcelona, i l’aprovació per part de l’ajuntament del
préstec corresponent.

Atès que l’import del préstec es destina a finançar inversions
previstes en el pressupost de la corporació, concretament les noves
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instal·lacions esportives al Pla de Palau i les obres de reordenació
del camp municipal d’esports.

Vist l’informe emès per l’Interventor accidental.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, per 9 vots a favor de la senyora
Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra, Capote, Garcia, Pujol,
Checa, Casado i Arenas Vilà i amb 7 vots en contra de la senyora
Lechuga i dels senyors dels senyors Figueras, Giol, Alsina, Segarra,
Gómez i Comas, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de
Barcelona d’import 94.183,70 € a l’objecte de subsidiar el tipus
d’interès del préstec sol·licitat.

Segon.- Acceptar el text del conveni  a subscriure entre la
Diputació de Barcelona i l’ajuntament de Sant Celoni, regulador del
subsidi del préstec sol·licitat a la Caixa d’Estalvis de Catalunya amb
càrrec al Programa de Crèdit Local.

Tercer.- Aprovar el préstec d’import 950.000 € pel finançament de
projectes d’inversions previstos en el pressupost de 2002 d’acord
amb les condicions següents:

Tipus d’interès: Euribor + 0,10%
Comissió d’obertura: 0,10%
Termini: 10 anys (inclòs un de carència)

Quart.- Acceptar la minuta de préstec.

Cinquè.- La primera disposició del préstec serà per la quantitat de
94.183,70 €.

Sisè.- Trametre l’acord d’acceptació de la subvenció i d’aprovació
del préstec, així com també una còpia diligenciada del text
regulador del conveni de la subvenció i de la minuta de préstec al
Servei de Programació de la Diputació de Barcelona als efectes
oportuns.

Setè.- Autoritzar el Sr. alcalde per a subscriure la documentació
que resulti necessària per a l’efectivitat dels anteriors acords.
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Vuitè.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva de
l’expedient de modificació de crèdit que requereixi com a
finançament de les inversions incloses al referit expedient el recurs
al crèdit per import de 950.000 €.

17.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA
REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DE LA UASU-42 PER PART DE
CRAY VALLEY IBÉRICA SA.

El Sr. alcalde explica que es tracta de la reparcel·lació voluntària
sol·licitada per Cray Valley de 9 finques de la seva propietat, de
diferents mides, per tal d’unificar-les en una de sola i actualitzar la
superfície (ja que hi havia una contradicció entre la realitat i els m2
que constaven en el Registre de la Propietat). Així mateix, la
proposta inclou que Cray Valley cedeixi gratuïtament gairebé 2000
m2 a l’ajuntament de Sant Celoni per a vials i que l’empresa es faci
càrrec de la construcció del vial de connexió amb el vial paral·lel a
la carretera comarcal C-35.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de la reparcel·lació
voluntària de la UASU número 42 per part de Cray Valley Ibérica
SA.

Atès que el dia 24 de gener de 2002 el Sr. Jordi Goñi Suárez en
nom i representació de Cray Valley Ibérica SA va presentar la
sol·licitud per a l’aprovació de la reparcel·lació, juntament amb la
presentació d’escriptura pública de dita reparcela·lació.

Atès que segons el Programa d’actuació de la revisió del Pla
general municipal d’ordenació, la unitat d’actuació en sòl urbà 42,
Carretera d’Olzinelles, té per objecte la cessió i urbanització del vial
paral·lel a la carretera comarcal 35 i la realització d’una pantalla
verda amb front a la carretera per a suavitzar l’impacte visual.

Atès que la proposta de reparcel·lació voluntària presentada per
Cray Valley Ibérica SA, ha estat formulada per part del propietari
únic de la UASU-42 i formalitzada en escriptura pública atorgada
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pel Notari de Sant Celoni, Sr. Enrique Pérez Mencio, el dia 24 de
gener de 2002.

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni, el dia 27 de novembre de
2001, va acordar contractar els treballs de redacció del projecte
d’urbanització del vial paral·lel a la carretera comarcal 35 de la
UASU-42 al Sr. Fernando Aizpún de la Escosura, projecte amb un
pressupost de 203.882,85 € (IVA inclòs) per l’obra d’urbanització i
de 19.211,57 € (IVA inclòs) per l’obra de tancament de la propietat
de Cray Valley.

Atès que, arrel de l’informe de l’arquitecte dels Serveis Tècnics, per
decret de l’Alcaldia d’11 de març de 2002 es va requerir a Cray
Valley Ibérica SA, perquè modifiqués la delimitació gràfica de les
parcel·les resultants 1 i 2 que figuren en els plànols de la
reparcel·lació voluntària presentada, ajustant-se a l’alineació
assenyalada a la revisió del Pla general i actualitzés el compte de
liquidació provisional en base al projecte d’urbanització concret.

Atès que el dia 23 d’abril de 2002 el Sr. Jordi Goñi Suárez en nom i
representació de Cray Valley Ibérica SA, va presentar
documentació i plànols.

Atès que el dia 29 d’abril de 2002 l’arquitecte dels Serveis Tècnics
va emetre informe favorable a la modificació de la reparcel·lació
perquè en la documentació i plànols presentats s’havien ajustat els
límits de les parcel·les resultants a la revisió del Pla general i
s’havia incorporat a la parcel·la 1 l’actualització del compte de
liquidació provisional, en base al pressupost del projecte
d’urbanització redactat.

Atès que segons obra en el Registre de la propietat de Sant Celoni,
les finques incloses en la unitat d’actuació anomenades 5203,
2082-N, 654-N, 4936-N, 791-N, 6562-N, 756-N, 1482-N, 6560-N,
sumen una superfície total de 15.599,27 m2.

Atès que segons aixecament topogràfic de la realitat física de les
finques, existeix una disconformitat amb les superfícies que figuren
en el Registre de les finques 5203, 2082-N, 6562-N, 756-N, 1482-
N de 7.641,66 m2, 193,99 m2, 888 m2, 1.478 m2 i 1.580 m2
respectivament i les reals de 9.990 m2, 483,68 m2, 780,70 m2,
2.362 m2 i 2.426 m2.
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Atès que segons la referida mesura topogràfica i d’acord a l’article
5.a) del Decret 303/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament sobre mesures per facilitar l’execució urbanística, s’ha
sol·licitat la inscripció de major i menor cabuda de les referides
finques aportades.

Atès que la totalitat de les finques incloses en la unitat d’actuació
en conseqüència sumen una superfície total de 19.860 m2
coincident amb el Programa d’actuació del text refós de la revisió
del Pla general municipal d’ordenació.

Atès que la reparcel·lació dóna lloc a dues parcel·les, la parcel·la 1
de la qual és adjudicatari Cray Valley Ibérica, de 17.866 m2 que
correspon a la zona amb qualificació de 10 b Industrial de
transformació de centralitat urbana en el Programa d’actuació del
text refós a la revisió del Pla general municipal d’ordenació que
queda afecta al pagament de les despeses d’urbanització del
sector, corresponent-li una quota del 100% estimat segons el
compte de liquidació provisional de 223.094,42 €.

Atès que de la parcel·la 2 és adjudicatari l’ajuntament de Sant
Celoni, de 1.994 m2 que correspon a la cessió de vialitat establerta
en el Programa d’actuació del text refós de la revisió del Pla
general municipal d’ordenació, la qual es troba afectada pel
següents serveis: canonada de gas d’alta pressió AO 6 polsades,
conducció telefònica 6 conductes de PVC 110, antic coaxial de
telefònica, canonada d’aigua fibrociment FIB 150 i PE 63 de servei
de Cray Valley, canonada d’aigua PE 63 de reg municipal, tub de
recollida d’un embornal de la carretera comarcal 35 i part de xarxa
interior contra incendis sense ús de Cray Valley.

Atès que obra a l’expedient certificat del secretari de la corporació
conforme l’expedient ha estat notificat a Telefónica, Gas Natural
SDG SA, Sorea i a la Direcció General de Carreteres i ha estat
exposat al públic durant el termini de vint dies, durant el qual
període, el dia 4 de juny de 2002, Gas Natural SDG SA, ha
presentat documentació on consta la informació actualitzada de les
xarxes existents de gas a la zona.

Atès que en el mateix certificat consta que la Direcció General de
Carreteres mitjançant escrit que va tenir entrada el dia 19 de juny
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de 2002 comunica que, atès que l’explotació de les carreteres que
pertanyen a la xarxa autonòmica són competència del Servei
Territorial de Carreteres de Barcelona, s’adrecés la sol·licitud
juntament amb la documentació adient per poder emetre el
corresponent informe, a aquest organisme.

Atès que mitjançant escrit de 28 de juny de 2002 aquest
ajuntament ha tramès al Servei Territorial de Carreteres de
Barcelona la documentació de la reparcel·lació, sol·licitant l’emissió
de l’informe ja tramès anteriorment a la Direcció General de
Carreteres, sense que aquest informe hagi arribat a aquest
ajuntament fins el dia d’avui.

Atès que el dia 3 de juliol de 2002 l’arquitecte dels Serveis Tècnics
municipals ha emès informe on consta envers a la documentació
presentada el dia 4 de juny de 2002 per Gas Natural SDG SA, es
desprèn que les xarxes existents de gas en la zona de la
reparcel·lació de la UASU-42 transcorren per la parcel·la resultant
número 2 destinada a la cessió de vialitat, de la qual és
adjudicatari l’ajuntament, coincidint amb les afectacions de la
reparcel·lació presentada.

Atès que ara es vol portar a terme l’acceptació de la parcel·la 2 de
la reparcel·lació esmentada de 1.994 m2 de terreny destinat a
viari, com a vial de la carretera comarcal 35.

Atès allò establert a l’article 83 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en relació a l’emissió d’informes.

Atès allò establert a l’article 115 del Reglament de gestió
urbanística i als articles 122 i 124 d’aquest mateix reglament,
quant a efectes registrals.

Atès que segons allò establert a la Disposició Transitòria Vuitena de
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, les figures de
planejament derivat, els instruments de gestió que ja s’hagin
aprovat inicialment en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei 2/2002 es regeixen, tant pel que fa als aspectes formals com
als substantius, per la normativa anterior a aquesta llei.
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A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar la reparcel.lació voluntària per part del propietari
únic de la UASU-42 anomenada Carretera d’Olzinelles, Cray Valley
Ibérica SA, i formalitzada en escriptura pública atorgada pel Notari
de Sant Celoni, Sr. Enrique Pérez Mencio el dia 24 de gener de
2002, i la modificació presentada el dia 23 d’abril de 2002 pel Sr.
Jordi Goñi Suárez en nom i representació de Cray Valley Ibérica
SA.

Segon.- Requerir a Cray Valley Ibérica SA que elevi a pública la
modificació de la reparcel·lació voluntària presentada el dia 23
d’abril de 2002 mitjançant modificació notarial de l’escriptura inicial
de 24 de gener de 2002.

Tercer.- Acceptar la cessió gratuïta de 1.994 m2 de terreny a
segregar de major finca destinats a viari municipal.

Quart.- Classificar el referit terreny com a bé de domini públic
afecte a l’ús públic.

Cinquè.- Autoritzar el Sr. alcalde, si fos convenient, per signar els
documents necessaris per a la seva formalització.

18.- EXECUCIÓ, SI ESCAU, DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA PER LA QUE ES
DECLARA EN SITUACIÓ DE RUÏNA L’IMMOBLE DEL CARRER
MAJOR 248 D’AQUESTA VILA.

El Sr. alcalde explica que quan el propietari d’un edifici demana la
declaració de ruïna, l’ajuntament ho estudia i, si l’immoble no
amenaça perill, normalment el Ple municipal no declara la situació
de ruïna, per a evitar que els llogaters es quedin al carrer. Però pot
donar-se el cas que si el propietari recorre la decisió davant dels
tribunals, aquests considerin que l’edifici està en ruïna econòmica,
que vol dir que el cost de la reparació és superior al valor de
l’immoble. Aquest és un tema tècnic. Pel que sabem, en el cas
d’aquest immoble del carrer Major 248, el llogater ja té un altre lloc
on anar a viure.
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Intervé el Sr. Gómez. Ens hem cobert de glòria amb aquest
assumpte –diu- per part dels tècnics municipals, per part de
l’advocat i per part de tots. Resulta que es tracta d’un edifici de
120 anys amb les bigues podrides que cauen, sense bany ni
condicions... i encara l’ajuntament anava dient que estava bé,
només calia una mica de reparació. Com ja he dit alguna vegada,
em fa l’efecte que en aquest ajuntament estem molt mal
assessorats. I continuo dient el mateix.

El Sr. alcalde respon que si totes les cases que tenen una certa
antiguitat es declaressin en ruïna, hi hauria una gran quantitat de
gent que està de lloguer que es quedaria al carrer. Els tècnics
municipals estudien si la situació de l’immoble és realment de perill
i és obvi que, de ser així, es faria una declaració de ruïna. Altra
cosa és que la reparació que requereixi aquell edifici pugui ser
legalment ruïna econòmica, cosa que acceptem perquè creiem que
és de justícia fer-ho.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per causa de ruïna de l’immoble situat al
carrer Major número 248 de Sant Celoni.

Atès que en data 19 de març de 1997 el Sr. José Clanchet Pérez va
presentar un escrit a l’ajuntament de Sant Celoni demanant que
fos declarat en ruïna l’edifici de la seva propietat situat al carrer
Major número 248 d’aquesta vila.

Atès que el Ple municipal en sessió de data 9 de setembre de 1997
va aprovar per unanimitat declarar que el referit immoble no
estava en situació de ruïna, alhora que, de conformitat amb allò
que disposa l’article 23,d) del Reglament de disciplina urbanística,
va determinar una sèrie d’obres que s’havien de dur a terme a
l’immoble per part dels seus propietaris.

Atès que els propietaris Srs. José i Dolores Clanchet Pérez van
interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord del Ple
municipal, que s’ha tramitat davant la Sala del Contenciós
Administratiu (Secció 3a) del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, amb el número de recurs 2365/1997.
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Atès que en l’esmentat procediment i en data 21 de febrer de 2002
es va dictar sentència mitjançant la qual es declara no ser
conforme a dret l’acord del Ple de l’ajuntament de Sant Celoni de
data 9 de setembre de 1997, i en el seu lloc es declara que
l’immoble del carrer Major número 248 es troba en situació de
ruïna tècnica i econòmica.

Atès allò que disposa l’article 253 del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol, i en compliment de la citada sentència,

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

Primer.- Declarar en situació de ruïna tècnica i econòmica
l’immoble del carrer Major número 248 d’aquesta vila, en
compliment de la sentència de la Secció 3a de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, dictada en el recurs 2365/1997.

Segon.- Requerir a la propietat per a que procedeixi a la demolició
de l’immoble de manera que no ofereixi perill als vianants.

Tercer.- Notificar aquest acord a les parts que han intervingut en
el procediment i així com a la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

19.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A INSTAR A
LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, A LA REALITZACIÓ DE LA
ROTONDA QUE MILLORI L’ENLLAÇ DE L’AUTOPISTA A-7 AMB
LA CARRETERA C-35 I LA REDACCIÓ I POSTERIOR
CONSTRUCCIÓ DE LA VARIANT DES D’AQUEST ENLLAÇ AMB
LA ZONA INDUSTRIAL I RESIDENCIAL DE SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA I AMB LA BV-5114 (SANT CELONI – SANTA
FE DEL MONTSENY), AIXÍ COM A LA CONSTRUCCIÓ DE LA
ROTONDA D’ENLLAÇ DE LA C-35 AMB EL SECTOR LES
TORRES I EL POLÍGON INDUSTRIAL MOLÍ DE LES PLANES.
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El Sr. alcalde indica que s’ha distribuït una còpia d’aquesta moció a
tots els grups municipals perquè tothom se la pogués mirar i
adherir-s’hi, si s’escau.

El Sr. Giol diu que en el redactat final de la moció hi troba a faltar
el punt 4t del text inicial, que deia: “Instar al diputat provincial Sr.
Joan Castaño a que presenti una moció al Plenari de la Diputació de
Barcelona demanant l’execució de dita obra”.

El Sr. alcalde respon que si el Sr. Giol es fixa en tot el text, veurà
que hi ha paràgrafs que no hi són o que han variat i altres que
s’adiuen completament amb el redactat inicial de la moció. Tot això
s’ha consensuat amb el grup municipal d’ERC.

El Sr. Giol diu que es podria afegir perfectament el punt que deia
abans, perquè en la moció també es fa referència a la Diputació de
Barcelona.

El Sr. alcalde indica que una cosa no té res a veure amb l’altra.
Tots els grups polítics de l’ajuntament de Sant Celoni estem
representats a la Diputació de Barcelona. No es tracta de
personalitzar.

El Sr. Alsina explica que el fons de la moció és molt clar: ja està bé
que la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya es
barallin i discuteixen a qui pertoca pagar; per sobre de tot això la
carretera d’enllaç que es demana és prioritària i millorarà
considerablement el trànsit de vehicles per Sant Celoni. Per tant,
que les dues administracions parlin entre elles, que es posin
d’acord i qui hagi de construir la carretera que ho faci i qui l’hagi de
pagar que la pagui. Simplement és això.

El Sr. alcalde manifesta que la qüestió de qui té la competència de
construir aquesta carretera està regulada a la Llei de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, promulgada l’any 1993. En el
preàmbul d’aquesta llei es diu: “La Generalitat té competència
exclusiva sobre les carreteres i els camins, l’itinerari dels quals
transcorre íntegrament pel territori de Catalunya en virtut del que
disposa l’article 9.14 de l’Estatut d’Autonomia”. I per a més
precisió, més endavant en la mateixa llei hi ha una disposició
transitòria que diu: “La Generalitat assumeix en virtut d’aquesta
llei la titularitat de les xarxes de les carreteres de les Diputacions
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de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona”. I un altre apartat diu:
“Mentre no serà efectiva la transferència regulada en aquesta
disposició, les Diputacions continuaran explotant les carreteres de
la seva xarxa actual a la qual continuaran afectant els recursos
econòmics que correspongui”. Això es refereix a qüestions de
seguretat i senyalització viària, però mai a variants. Com veiem,
aquesta llei diu molt clarament que les carreteres són competència
de la Generalitat de Catalunya.

Estic d’acord –continua el Sr. alcalde- amb el que ha dit el
company del grup municipal d’ERC sobre la necessitat d’aquesta
carretera. Precisament el Pla general d’ordenació de Sant Celoni,
aprovat l’any 1997, dibuixa per primera vegada aquesta carretera
com a línia de connexió de la comarcal amb la “drecera” de Palau
(amb la zona residencial i industrial de gran creixement en els
darrers anys), línia que es perllonga fins a la carretera de Sant
Celoni a Santa Fe del Montseny.

S’han fet moltes gestions per aconseguir la construcció d’aquesta
carretera d’enllaç. S’ha portat el tema al Parlament de Catalunya
per part de diferents grups polítics (especialment els d’esquerra).
El Ple de l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha aprovat
per unanimitat una moció instant a la Direcció General de
Carreteres a la construcció d’aquesta carretera, i altres
ajuntaments de la nostra comarca també s’hi han adherit. Així
mateix, el Consell Comarcal també té la percepció que aquesta
carretera és totalment necessària i va demanar l’any passat una
subvenció del FEDER per  redactar el corresponent projecte tècnic.
No hem d’oblidar que la Comissió d’Urbanisme de Catalunya és qui
preveu el creixement de les zones industrials i residencials dels
municipis, però per desgràcia a vegades no es preveuen les vies de
comunicació necessàries en aquestes zones.

Seria bo recordar –conclou el Sr. alcalde- que la variant que s’està
construint actualment a Cardedeu fa anys que es reclamava,
perquè tot el trànsit de la carretera comarcal passa pel mig del
poble. Després de molts anys de mobilitzacions populars i de
demanar-ho l’ajuntament, finalment ara s’està fent. A vegades les
coses que són obvies per a tothom triguen anys a fer-se. Hem de
continuar insistint, malgrat que per desgràcia sempre es
planifiquen les coses quan la necessitat és tan imperiosa que s’ha
arribat al col·lapse.
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El Sr. Giol pregunta si a la moció s’hi poden adherir la resta dels
grups municipals.

El Sr. Alsina contesta que la moció està oberta a l’adhesió de tots
els partits.

El Sr. Figueras diu que el grup municipal de CiU hi està
completament d’acord.

El Sr. Comas indica que el grup municipal d’IC-V també.

El Sr. alcalde explica que en aquesta moció es demanen també
dues coses importants que afecten directament al nostre municipi.
En primer lloc, que d’una vegada per totes es construeixi la rotonda
d’accés a l’autopista perquè, encara que no estigui en el nostre
terme municipal, els embussos de vehicles que es produeixen
afecten a Sant Celoni. I per altra part es demana també la
construcció d’una de les rotondes que ha de tenir la carretera C-35,
la que ha de connectar amb el sector de Les Torres i el polígon Molí
de les Planes. Aquests dos punts també s’inclouen en la moció
perquè els creiem del tot necessaris per al nostre municipi.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que l’actual accés a l’autopista A-7 en la seva confluència a la
carretera comarcal Sant Celoni (C-35) – Arenys de Mar (C-61) té
greus mancances, tant per l’elevat trànsit de vehicles que suporta,
com per la inexistència d’una rotonda, fet que suposa un greu
perill, sobretot durant els caps de setmana quan és molt difícil
l’entrada a l’autopista dels vehicles provenint de Sant Celoni i la
incorporació des de l’autopista a la C-35 direcció Granollers i que fa
que es produeixin llargues cues en els dos sentits.

Atès que una prova del fet anunciat en l’anterior paràgraf és
l’elevat número d’accidents que es produeix en aquesta cruïlla.

Atès que l’actual carretera municipal que va des de Sant Celoni a
Santa Maria de Palautordera té un trànsit de més de 4.000 vehicles
diaris i s’està col·lapsant a causa de l’activitat industrial de la zona,
circumstància que es resoldria amb un enllaç d’aquesta via
municipal amb la sortida de l’autopista A-7 des de la C-35. Enllaç
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que, a més, suposaria una millora en el trànsit de vehicles d’anada
i tornada al Parc Natural del Montseny.

Atès que el grup parlamentari del PSC-Ciutadans pel Canvi, a
instància dels ajuntaments de Sant Celoni i de Santa Maria de
Palautordera, va demanar a la Generalitat de Catalunya que
contemplés una partida en els seus pressupostos (el darrer el de
l’exercici 2002) destinada a les millores de connectivitat de Sant
Celoni a Montseny i Santa Maria de Palautordera (C-35 amb A-7 i
BV-5114).

Atès que el grup parlamentari d’ERC ha presentat en els darrers
anys esmenes en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya a
instàncies del grup municipal d’ERC de Sant Celoni, per a la
construcció d’una carretera de connexió de l’enllaç de la C-35
(carretera comarcal) a l’autopista A-7 amb la carretera BV-5114
(carretera de Campins), essent desestimada pel Parlament de
Catalunya.

Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental en data 29
d’octubre de 2001, va acollir-se a la convocatòria de subvencions
FEDER, zona objectiu 2, de l’any 2002, demanant-hi el projecte de
carretera de connexió de l’enllaç C-35 i l’autopista A-7 amb la
carretera BV-5114, d’accés al Parc Natural del Montseny.

Atès que el passat 5 de juny el PSC, representat pel diputat i
president del Consell Comarcal del Vallès Oriental Sr. Jordi
Terradas, va presentar al Parlament de Catalunya una proposició
no de llei sobre la viabilitat de la construcció d’una carretera de
connexió de l’enllaç C-35 a l’autopista A-7 amb la carretera BV-
5114 d’accés al Parc Natural del Montseny, que va ser votada en
contra per CiU i PP.

Atès que l’esmentada variant ja estava contemplada al Pla general
urbanístic de Sant Celoni de l’any 1997.

Atès que totes les administracions implicades estem d’acord en la
necessitat de la construcció de la variant, enllaç, ronda... el nom
que se li vulgui donar, i que als ciutadans de Sant Celoni els és
indiferent de qui sigui la titularitat o administració competent per
executar l’obra en qüestió, el que sí tenim molt clar és que és una
obra prioritària i molt beneficiosa per a la població celonina, on
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totes les administracions haurien de col·laborar per a la seva
realització.

A proposta dels grups municipals del PSC, ERC, PP, CiU i IC-V, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Instar a la Direcció General de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya a la redacció urgent del projecte i
realització de les obres de millora de l’enllaç de l’autopista A-7 amb
la carretera comarcal C-35 i la carretera local Sant Celoni - Arenys
de Mar (C-61), concretat en la construcció de la rotonda prevista,
així com el projecte i la construcció de la variant de la C-35 que
enllaci amb la zona industrial i residencial de Santa Maria de
Palautordera i amb la carretera  Sant Celoni – Santa Fe del
Montseny.

Segon.- Instar a la Direcció General de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya a la redacció urgent del projecte i
realització de les obres d’una rotonda d’enllaç de la C-35 amb el
sector Les Torres i el polígon industrial Molí de les Planes de Sant
Celoni.

Tercer.- Demanar a la Diputació de Barcelona la col·laboració amb
la Direcció General de Carreteres per a la construcció de la
connexió de la nova carretera amb la BV-5114.

Quart.- Recolzar l’acord pres per l’ajuntament de Santa Maria de
Palautordera i les adhesions d’altres ajuntaments del Baix
Montseny.

Cinquè.- Instar a la Generalitat de Catalunya a que obri una
partida pressupostària a l’exercici del 2003 pel començament de les
esmentades obres.

Sisè.- Traslladar aquests acords a la Conselleria de Política
Territorial de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya i a l’Àrea de Vies Locals
de la Diputació de Barcelona.

~~~~~~~~~~
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Seguidament el Sr. alcalde reparteix entre els diferents grups
municipals una proposta que es presenta per la via d’urgència:

APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU D’OBRES ODINÀRIES DE CONSTRUCCIÓ D’UN
COMPLEX ESPORTIU AL SECTOR PLA DE PALAU.

El Sr. alcalde explica que la proposta consisteix en l’aprovació
inicial del projecte tècnic de construcció de noves instal·lacions
esportives al sector Pla de Palau, projecte que s’ha presentat a
l’ajuntament de Sant Celoni en el mateix dia d’avui. Si l’aprovem
inicialment –diu- s’obrirà després un període d’exposició pública en
el que tots podrem revisar la documentació, informar-nos i parlar-
ne. Es tracta d’un projecte global que inclou la piscina coberta, la
sala polivalent i el segon pavelló, malgrat que la idea és executar
l’obra per fases. Aquestes tres instal·lacions estan previstes en el
PIEC (Pla d’Instal·lacions Esportives de Catalunya), redactat per la
Generalitat i en el que es fa una programació de les necessitats
esportives de cada municipi, en funció de la seva població i de la
població d’influència a l’entorn. Caldria votar en tot cas la urgència
de la proposta i, si s’escau, aprovar després inicialment el projecte.

El Sr. Alsina pregunta quina és la justificació de la urgència.

El Sr. alcalde contesta que la urgència es justifica perquè el tràmit
d’aprovació del projecte és una mica llarg. Inicialment s’ha d’enviar
còpia del projecte al Consell General de l’Esport i a la Direcció
General d’Emergències i Seguretat Civil, perquè l’examinin i
apuntin les millores que creguin convenients. Ja s’ha parlat amb
aquestes organismes i sembla que les instal·lacions projectades
reuneixen les condicions mínimes dels mòduls que estableix la
Generalitat. Altra cosa és que aquests mòduls són molt mínims i el
projecte està mesurat per les necessitats de Sant Celoni i voltants.
Així mateix, s’ha de dir que l’aprovació d’aquest projecte va lligada
amb la modificació de crèdit i el préstec que hem aprovat abans. Es
tracta d’anar posant fil a l’agulla per poder començar una obra que
considerem totalment necessària, i que en la seva primera fase es
preveu que tindrà un termini d’execució de ben bé uns 18 mesos.
Es calcula que les obres s’iniciïn durant aquest mandat i s’acabin
l’any 2004.
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El Sr. Alsina manifesta que, entenent que la urgència està votada,
si s’aprova inicialment el projecte, els 30 dies d’exposició pública
recauran en el mes d’agost (i recordem que el mes d’agost és
hàbil). Amb les experiències que tenim de la Plaça de la Vila (amb
una impugnació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) i de
l’Ateneu - Escola de música (amb una impugnació del Gremi de
Constructors de Catalunya), fer una cosa com aquesta en un mes
d’agost és que ens estem cobrint perquè ningú ens ho impugni si hi
ha alguna errada, o és que estem amagant alguna cosa. No ho sé.
Què costaria presentar el projecte a tots els grups de l’oposició,
conèixer quin és el pla estratègic de l’àrea d’Esports (que tampoc el
coneixem) i aprovar-ho al setembre, amb un període d’exposició
pública on tothom pogués mirar-se la documentació? Aquesta és
una obra importantíssima per a Sant Celoni, que representarà una
barbaritat de diners i que ens marcarà durant molts anys. Aprovar
inicialment el projecte d’aquesta manera no em sembla que sigui
gaire correcte. Per tant, si ho fem així, el grup municipal d’ERC
votarà en contra. Si ho deixéssim pel setembre, seria una altra
cosa.

Intervé el Sr. Figueras i diu que el grup municipal de CiU està
plenament d’acord amb les paraules del portaveu d’ERC. Com ha
dit el Sr. Alsina al començament: “la urgència està votada”, perquè
els vots del partit que governa són suficients per a aprovar-la, però
entenem que aquesta manera de fer és demostrativa de la falta
absoluta de consideració de l’equip de govern amb els altres grups
polítics de l’ajuntament, malgrat estiguem a l’oposició. Presentar
aquest tema a última hora en un Ple en el que ja hi ha 19 punts i
que es celebra a finals de juliol (quan el termini de 2 mesos per
convocar els Plens ja estava esgotat), sembla fet amb nocturnitat i
alevosia. Pensem que no és una qüestió per votar de manera
urgent i demanem que la proposta sigui retirada i que es presenti
en el proper Ple, quan tots els grups municipals hàgim pogut
informar-nos i tenir coneixement d’aquest projecte bàsic que
encara no hem vist.

Pren la paraula el Sr. Casado per respondre a les paraules del Sr.
Alsina. En primer lloc el regidor d’ERC ha dit que no coneix el Pla
estratègic de l’àrea d’Esports. Si em permet –diu- li contestaré que
si no el coneix és perquè no vol, ja que en els tres anys que jo
porto a la regidoria de l’àrea d’Esports, el Sr. Alsina només ha
vingut a l’àrea una sola vegada per fer una pregunta en concret.
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Tot sovint jo m’he ofert a explicar-li (com he fet amb altres grups
de l’oposició) el pla estratègic, les propostes i els projectes de
l’àrea d’Esports. Per altra part, el projecte tècnic que es proposa
aprovar s’ha redactat conjuntament amb el projecte de gestió de
les noves instal·lacions esportives al sector Pla de Palau, que es va
presentar públicament durant la darrera “Setmana Esportiva”, amb
gràfics de com serien els nous equipaments. Explico tot això
perquè sembla que hi ha un desconeixent o, a vegades, una falta
d’interès per part de l’oposició.

El Sr. Figueras diu que ara no estem parlant del pla estratègic, sinó
del projecte bàsic elaborat pels senyors Moisès Gallego Olmos i
Eduard Calafell Lafuente que, com ha dit el Sr. alcalde, s’ha
presentat avui mateix a l’ajuntament. Com podem haver vist
aquest projecte si l’han presentat avui? Són dues coses totalment
diferents. Amb tot el meu respecte pel pla estratègic de l’àrea
d’Esports, que fa un estudi del tennis municipal i de les 8 pistes
que hi ha a Sant Celoni només en té en compte 3...

El Sr. Casado indica que ell estava contestant a la pregunta del Sr.
Alsina. Vostè bé sap –diu- que moltes vegades hem parlat i que
l’àrea d’Esports està sempre oberta a atendre tots els regidors en
qualsevol moment sense cap problema. El projecte bàsic de la
piscina coberta, sala polivalent i pavelló triple redactat pels
arquitectes senyors Gallego i Calafell s’ha fet conjuntament amb el
projecte de gestió d’aquests equipaments. El projecte de gestió ha
guiat als arquitectes en la redacció del projecte bàsic. Aquest
projecte de gestió es va presentar a la “Setmana Esportiva”, on
també es van presentar els gràfics del que serien les instal·lacions
que figuren en el projecte que avui es presenta.

El Sr. Figueras diu que, per concretar, voldria només fer una
pregunta al Sr. Casado: què es porta avui a aprovació inicial? el
projecte que es va presentar a la “Nit de l’Esport” o a la “Setmana
Esportiva”? o el projecte bàsic i executiu que han presentat aquest
matí els senyors Gallego i Calafell? Només vull que se m’aclareixi
aquest punt.

El Sr. Casado respon que a la “Nit de l’Esport” no es va presentar
cap projecte, sinó que es va fer un altre tipus d’espectacle. Avui el
que es presenta per a la seva aprovació inicial és el projecte bàsic.
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El Sr. alcalde explica que la “Nit de l’Esport” va ser un acte de
reconeixement i d’homenatge a tot un seguit d’esportistes de la
vila. Respecte del sopar que es va fer amb els esportistes d’élite
convidats, s’ha de dir que si haguessin vingut amb el caxé que
cobra un esportista segur que ens hauria costat molts més diners.
El fet de portar a sopar aquestes persones a un restaurant
reconegut del nostre municipi en agraïment per la seva
col·laboració, em sembla que encara va comportar un estalvi per al
municipi. I que per molts anys es pugui fer d’aquesta manera
transparent i sense haver d’abonar els honoraris que normalment
es paguen quan algú ve a fer conferències, presentacions o a
participar en activitats.

Com ha comentat el regidor d’Esports –continua el Sr. alcalde- la
presentació del projecte de gestió dels nous equipaments es va fer
en un acte celebrat a la biblioteca municipal durant la “Setmana
Esportiva”. En aquesta presentació es van avançar tots els trets
d’aquest projecte bàsic que avui es porta a aprovació inicial i
tothom va poder fer comentaris i preguntes. Per desgràcia, dels
regidors de l’oposició només hi era present el Sr. Segarra. Per altra
banda, malgrat que el període d’exposició pública del projecte, un
cop aprovat inicialment, és de 30 dies hàbils (tot el mes d’agost i
principis de setembre), si els grups municipals requereixen més
temps per mirar-se el projecte, hi haurà una certa flexibilitat
perquè això sigui així.

El Sr. Alsina diu que no es tracta només dels grups municipals.
Nosaltres –indica- podem venir a l’ajuntament durant les vacances
a mirar-nos el projecte. El que no entenc és per què presenteu una
proposta per a aprovar una obra de 600 milions de pessetes
d’aquesta manera, a última hora, a les 12 de la nit, (amb
nocturnitat, com deia el Sr. Figueras), de pressa i corrents. Què
costaria aprovar el projecte al setembre? Per què no podem fer un
Ple ordinari o extraordinari al setembre, aprovar inicialment el
projecte i que totes les persones interessades i els organismes
competents puguin estudiar el tema i dir-hi la seva. Si l’exposició
pública és al mes d’agost, nosaltres podem venir a mirar-nos el
projecte però hem de pensar que el 50% de la gent no treballa
aquest mes. Els regidors del grup municipal d’ERC demanem que
es deixi aquest punt per a un proper Ple al mes de setembre, per
tal que l’exposició pública del projecte sigui l’adequada.
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El Sr. alcalde explica que un dels acords que figura a la proposta és
la sol·licitud d’emissió d’informe previ al Consell Català de l’Esport i
a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de la
Generalitat de Catalunya. Les indicacions que, en tot cas,
assenyalin aquests organismes en els seus informes hauran de ser
contemplades en el projecte tècnic.

El Sr. Figueras diu que, per sintetitzar i concloure, des del grup
municipal de CiU s’oposen a la declaració d’urgència de la proposta
presentada a última hora per aprovar inicialment un projecte bàsic
i executiu que ha entrat avui mateix, dia 24 de juliol, a
l’ajuntament i que els grups municipals no han vist. Per tant,
votaran en contra de la urgència d’aquest punt.

El Sr. alcalde indica que, escoltades totes les intervencions, l’equip
de govern proposa deixar aquest punt sobre la taula, per tal que
pugui aprovar-se en el proper Ple, tot i entendre que va en línia
amb la modificació de crèdit i el préstec bancari que s’han aprovat
avui. Considerem –diu- que els nous equipaments esportius al
sector Pla de Palau són unes obres necessàries pel poble i no volem
que s’endarrereixin ni un dia. La nostra pretensió era que el
projecte s’hagués presentat abans a l’ajuntament, però es tracta
d’un projecte laboriós i complex que ha hagut de recollir totes les
indicacions tècniques que es requereixen. Amb ares a poder
disposar de més temps per a la revisió del projecte, si tothom hi
està d’acord podem deixar la proposta sobre la taula i portar-la al
proper Ple per a la seva aprovació.

Després d’aquestes intervencions i per unanimitat de tots els
assistents, el Ple municipal ACORDA:

Deixar sobre la taula la proposta presentada per la via d’urgència
per a l’aprovació inicial del projecte bàsic i executiu d’obres
ordinàries de construcció d’un complex esportiu al sector Pla de
Palau.

~~~~~~~~~~
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A continuació el Sr. alcalde explica que el grup municipal del PSC
vol presentar a consideració del Ple municipal la següent moció, per
la via d’urgència:

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ RELATIVA A LA
IMPORTÀNCIA DE GARANTIR EL PRIMER CURS DEL CICLE
FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE DESENVOLUPAMENT
D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES A L’IES BAIX MONTSENY.

El Sr. alcalde diu que s’ha distribuït a tots els grups municipals una
còpia d’aquesta moció referida als cicles formatius de l’IES Baix
Montseny de Sant Celoni. Intentaré explicar breument –diu- quina
és la situació.

L’any 2001 es va reclamar una ampliació de l’oferta de cicles
formatius de formació professional que s’imparteixen a l’IES Baix
Montseny, amb dos cicles més de grau superior: el de química i el
d’aplicacions informàtiques. El Departament d’Ensenyament de la
Generalitat va concedir només el cicle de grau superior
d’aplicacions informàtiques, del que s’ha impartit el 1r nivell el
passat curs 2001-2002, havent-se de fer el 2n nivell durant el
proper curs 2002-2003. La intenció de l’IES Baix Montseny era que
el 1r nivell es tornés a realitzar durant aquest nou curs. En el
període de preinscripció van apuntar-se 11 persones i fora de
termini 4 persones més (el número mínim que es requereix per
tirar endavant un cicle és de 15 alumnes). A sorpresa nostra i de
l’IES, no s’ha aprovat la concessió del 1r nivell del referit cicle
d’aplicacions informàtiques, el que pressuposa que els nois i noies
que volen cursar aquest cicle formatiu hauran d’acudir a centres
concertats (amb el cost que això representa) perquè l’IES Carles
Vallbona de Granollers ja té ocupades totes les places d’aquest
cicle. Això vol dir que segurament la gent que aspirava a cursar
aquest cicle no ho farà, cosa que és negativa per al nostre
municipi. Per sorpresa nostra, fins i tot hi ha una carta de la
delegada territorial de Barcelona Comarques del Departament
d’Ensenyament, dirigida al Consell Comarcal, dient que l’oferta dels
cicles formatius sempre és revisable i que en el moment de la
matrícula és quan realment es diu si tira endavant o no un cicle,
depenent del número d’alumnes. La interpretació que es fa en
aquesta carta no s’ha aplicat a Sant Celoni ni a altres municipis, i
lamentem que el proper curs no pugui impartir-se a l’IES Baix
Montseny el 1r nivell d’un cicle tan important com el d’aplicacions
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informàtiques. Des de l’ajuntament s’ha enviat una carta exposant
els fets a la Sra. M. Rosa Fortuny, directora general de Formació
Professional del Departament d’Ensenyament, i considerem
important aprovar aquesta moció per trametre-la-hi també.

Després d’aquestes intervencions i per unanimitat de tots els
assistents, el Ple municipal ACORDA:

Aprovar la urgència de la moció relativa a la importància de
garantir el primer curs del cicle formatiu de grau superior de
desenvolupament d’aplicacions informàtiques a l’IES Baix
Montseny, durant el curs 2002-2003.

Es procedeix tot seguit a votar el contingut de la moció, el qual es
transcriu a continuació:

Atès que el Ple de l’ajuntament de 7 de novembre de 1996 va
acordar declarar d’alta prioritat garantir l’oferta pública de cicles
formatius de formació professional a Sant Celoni donant suport a
les al·legacions, abastament argumentades, al Mapa escolar de la
formació professional presentades pel Consell Escolar Municipal i
l’ajuntament de Sant Celoni. La bona disposició del Departament i
el suport de l’ajuntament van fer possible que des del curs 1998-
1999 es disposés d'una part de l’oferta pública que es demanava:
cicle de grau mitjà de gestió administrativa i cicle de grau mitjà
d’auxiliar electromecànica i conducció de línies.

Atès que al gener de 2001 l’ajuntament de Sant Celoni va
presentar al Departament d’Ensenyament el document “Proposta
d’ampliació de l’oferta de formació professional al Baix Montseny”
on s’acreditava la necessitat d’ampliar l’oferta de formació
professional amb dos cicles de grau superior, atesa la importància
estratègica que, pel que fa a la potencialitat laboral de la zona,
representa disposar, o no, d'aquesta modalitat d'ensenyament.

Atès que al juny de 2001 la Delegació Territorial Barcelona
Comarques del Departament d’Ensenyament va proposar a
l’ajuntament de Sant Celoni que assumís el cost íntegre de les
obres d'adequació de les aules del cicle de grau superior de
desenvolupament d’aplicacions informàtiques, per fer possible el
seu inici en el termini adequat. La proposta va estar acceptada i el
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cicle s’ha desenvolupat amb tota normalitat durant el curs 2001-
2002.

Atès que la nova oferta de cicle de grau superior del curs que acaba
de finalitzar ha representat un estímul considerable per a la
comunitat i, singularment,  un valor afegit per a l'empresariat que,
de sempre, reclama la consolidació d'oferta que garanteixi una
força de treball de qualitat. El centre, a més, ha vist reforçat el seu
prestigi docent en dotar-se d'una oferta més àmplia. És
remarcable, d’altra banda, que malgrat no poder difondre aquesta
oferta amb prou antelació, durant aquest primer curs han seguit el
cicle un total de 22 joves.

Atès que el dia 1 de juliol de 2002 el director de l’IES Baix
Montseny va informar a l’ajuntament de Sant Celoni que el proper
curs el Departament d'Ensenyament no ofertarà en aquest centre
el primer curs del cicle de grau superior de desenvolupament
d’aplicacions informàtiques, pel nombre excessivament baix
d'alumnes preinscrits.

Atès que els 15 nois i noies preinscrits –4 dels quals fora de
termini- van conèixer la supressió del cicle el mateix dia 1 de juliol,
dia en què s’inicià el període de matrícula.

Atès que, com no podia ser d'una altra manera, les famílies han
manifestat a l’ajuntament que molts d’aquests nois i noies no
podran continuar la seva formació atès que:

- L’única oferta pública del cicle de grau superior de
desenvolupament d’aplicacions informàtiques al Vallès Oriental
és a l’IES Carles Vallbona de Granollers, que ja no disposa de
places vacants.

- L'oferta privada concertada d'aquest cicle al Vallès Oriental és
la del centre EDUCEM, també de Granollers. El preu de la
matrícula (300 €), la quota mensual (150 €), més els
desplaçaments, dissuadeixen manifestament de formalitzar
matrícula.

Atès que, tot i que l’Alcaldia ha intentat reiterades vegades parlar
per telèfon amb la directora general de formació professional, Sra.
M. Rosa Fortuny, i se li ha tramès una carta on es demanava la
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necessitat de garantir el primer curs del cicle de desenvolupament
d’aplicacions informàtiques, a dia d’avui no se n’ha donat cap
resposta.

Atès que desconcerta i costa d'acceptar que, havent-hi alumnes
interessats -15, i els que potencialment s'hi poden afegir, donat
l'elevat interès de l'oferta (per efecte de la no superació de la
selectivitat, per exemple)-, es prengui una decisió de tan elevat
impacte negatiu per al nostre territori. Sobta encara més,
disposant l'IES de dotació de professionals assignada que pot
impartir el primer curs d’aquest cicle.

Atès que malgrat que des de la Delegació Territorial s’ha
manifestat que probablement l’IES Baix Montseny podrà oferir
novament el cicle a partir del curs vinent, la imatge de manca de
solidesa que es dóna no permet albirar una predisposició positiva
dels usuaris vers el centre (quin jove voldrà arriscar-se a fer la
preinscripció després de conèixer l’experiència d’aquest any?).

Atès que per bé que, responsablement, l’ajuntament té el parer
que l'oferta d'ensenyament s'ha d'adequar a la realitat i que, per
tant, és plausible i coherent reformular cicles quan no reuneixin les
condicions mínimes per a fer-los viables, no és menys responsable
considerar que, a dia d'avui, no es dóna aquesta circumstància.
Fora rigorós, en aquest sentit, avaluar tots els aspectes, que
puguin coincidir, que hagin conduït a la minva inicial de
preinscripcions i, en tot cas, consensuadament, tal com es va tirar
endavant el cicle, es prengués la decisió més escaient.

Per tot això, a proposta del regidor d’Educació, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:

Primer.- Demanar a la Direcció General de Formació Professional
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
que garanteixi l’oferta de primer curs del cicle formatiu de grau
superior de desenvolupament d’aplicacions informàtiques a l’IES
Baix Montseny durant el curs 2002-2003, i que amb la màxima
urgència es disposin els mecanismes necessaris per a informar-ne
als/a les alumnes que desitgen matricular-se.
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Segon.- Trametre aquest acord a la Direcció General de Formació
Professional i a la Delegació Territorial Barcelona Comarques del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

~~~~~~~~~~

El Sr. alcalde pregunta si algun grup municipal vol presentar alguna
altra moció per la via d’urgència.

El Sr. Figueras diu que el grup municipal de CiU presenta a
consideració del Ple les dues mocions següents:

MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ, SI ESCAU, DE L’AJUNTAMENT DE
SANT CELONI A LA DECLARACIÓ DE LA COMISSIÓ PER LA
DIGNITAT EN LA QUE ES DEMANA EL RETORN A CATALUNYA
DELS FONS DOCUMENTALS CONFISCATS DURANT LA
GUERRA CIVIL (“PAPERS DE SALAMANCA”).

El Sr. Figueras explica que aquesta moció és en relació a la
sol·licitud de devolució a Catalunya dels arxius de la Generalitat,
requisats durant la guerra civil espanyola, i que es troben
actualment dipositats a la ciutat de Salamanca. A continuació el Sr.
Figueras dóna lectura als acords proposats en la part dispositiva de
la moció i ofereix als grups municipals la possibilitat d’adherir-s’hi.

El Sr. Gómez diu que ell votarà favorablement la urgència de la
moció però, per coherència, s’abstindrà en la votació del seu
contingut.

El Sr. Arenas Serra manifesta que el grup municipal del PSC votarà
favorablement tant la urgència de la moció com la moció
pròpiament. Estem totalment en contra –diu- de la postura del
govern del PP de considerar la qüestió dels arxius de Salamanca
com un botí de guerra. De tota manera, donat que aquesta moció
ha vingut proposada pel grup municipal de CiU, volem aprofitar per
denunciar que moltes actituds com aquesta del govern de l’Estat
vénen propiciades per l’aliança dels partits CiU–PP, que van de
bracet en molts temes. I més quan hi ha hagut moltes ofertes per
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part dels grups d’esquerres al Parlament de Catalunya per cooperar
amb CiU i tirar endavant temes d’autogovern.

Per altra part –continua el Sr. Arenas Serra-, en relació amb el que
ha dit el Sr. Gómez sobre actuar amb coherència, em sembla que
el grup del PP al Parlament de Catalunya també està a favor de la
devolució a Catalunya dels “papers de Salamanca”. Per tant, per
coherència, el Sr. Gómez hauria de votar que sí a la moció.

Intervé el Sr. Gómez. Tu –diu, referint-se al Sr. Arenas Serra- ets
un dels menys indicats per a atacar al PP. Aviat ja no sabrem a
quin partit correspons, perquè estaves a Força Nova, a Aliança
Popular, al Partit Popular i a tot arreu. No tens ni personalitat.

El Sr. alcalde s’adreça al Sr. Gómez i li demana respecte per les
persones que seuen en aquesta taula. Em sembla –diu- que dirigir-
se a un regidor d’aquesta manera no correspon a l’actuació d’una
persona que estigui en plena normalitat de les seves facultats.

I com se m’ha dirigit ell a mi? Pregunta el Sr. Gómez. El PP, el PP i
el PP. Estic tip que parli tant del PP.

El Sr. Arenas Serra respon que de cap manera s’ha dirigit
malament al Sr. Gómez. En canvi vostè –diu- m’ha dit que jo era
de Fuerza Nueva. D’on ha tret aquestes bajanades? Digui el que
vulgui. Jo, de les meves actuacions, puc anar amb la cara ben alta.

He aguantat massa coses teves aquí, replica el Sr. Gómez.

El Sr. alcalde diu, dirigint-se al Sr. Gómez, que el seu
comportament com a regidor deixa molt que desitjar.

El Sr. Arenas Serra demana al Sr. Gómez que faci el favor de
retirar ara mateix el que ha comentat sobre la seva pertinença a
Fuerza Nueva i l’al·lusió a la seva personalitat.

Ja pots comptar, contesta el Sr. Gómez.

Però, què s’ha cregut?!, diu el Sr. Arenas Serra.

Li exigeixo –diu el Sr. alcalde dirigint-se al Sr. Gómez- que tingui
un comportament adequat en aquesta sala i s’abstingui de dir
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coses que falten a la veritat. En el tema de la personalitat, que
cadascú s’analitzi la seva... Vostè també ha sigut regidor d’Hisenda
amb responsabilitats en el govern municipal i ha fet les coses més
bé o més malament. Més d’una vegada alguns ens hem callat per
respecte a vostè. Cadascú ha de respondre de les seves
actuacions. No es pot acusar a una persona per qüestió d’ideologia
o per la seva pertinença a altres forces polítiques. Vostè el que
hauria de fer abans de dir una cosa és assegurar-se’n, i no caure
en el parany de creure’s un rumor o d’inventar-se una cosa. A
vegades seria més oportú callar-se la boca.

Jo voldria saber –pregunta el Sr. Gómez- quan m’he carregat al
PSC, a ERC o a CiU? Mai. He tingut sempre un gran respecte amb
tots. I que ara jo hagi d’aguantar les cabronades... S’ha acabat,
home!

Un respecte –torna a demanar el Sr. alcalde-. Potser vostè no té
clar que quan una persona milita en una formació política, sigui
quina sigui, hi ha coses del partit amb les que estarà d’acord i
altres que no li semblaran bé. Nosaltres, com a grup municipal
socialista, alguna vegada hem votat en contra d’alguna qüestió
aprovada pel PSOE quan governava a l’Estat espanyol. S’han de
respectar les discrepàncies que puguis tenir amb el teu mateix
partit. El que no pot ser és posar-se a la defensiva, insultant com
vostè fa (referint-se al Sr. Gómez) perquè en aquest tema dels
arxius de Salamanca s’hagi criticat l’ambigüitat del PP de
Catalunya, que defensa una postura diferent a la del PP a nivell
estatal. S’han d’admetre les crítiques i acceptar que els partits
també s’equivoquen. I això de caure en l’insult i la desqualificació
personal ben poques vegades ha passat en un Ple de l’ajuntament.
Per desgràcia, si en alguna ocasió he hagut de fer callar algú o fer
algun advertiment ha sigut a vostè. Per tant que cadascú assumeixi
les conseqüències en la seva representació.

Pren la paraula el Sr. Arenas Serra. Per al·lusions –indica- voldria
dir dues coses i el més serenament possible. En primer lloc, si jo
estic aquí com a portaveu del meu grup polític és per fer política, i
això de “carregar-se un partit” és una interpretació que fa vostè
(referint-se al Sr. Gómez). Fer política significa poder denunciar les
coses que crec que són denunciables. Jo no me l’he “carregat” mai
a vostè a nivell personal. En canvi vostè sí que ha atacat avui aquí
directament a la meva persona. Com a polític i portaveu del meu
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grup municipal és la meva obligació denunciar el que creiem que
hem de denunciar. Per altra banda, no sé si és el lloc ni el moment,
però després de les coses que vostè ha dit i ha deixat en l’aire, em
sembla que haig de fer uns aclariments. Fa molts anys, quan jo
tenia 16 ò 17 anys (no era ni major d’edat) vaig participar
activament en una campanya d’Alianza Popular. No me n’haig
d’amagar i no me n’he amagat mai perquè en un poble com Sant
Celoni tots ens coneixem. Però, gràcies a Déu, les persones
madurem i evolucionem, i la meva evolució ha sigut aquesta. Ni
canvi de jaqueta ni canvi de res. Senzillament ha sigut una
evolució de maduració. Però ni mai he sigut de Fuerza Nueva ni del
Partit Popular. No sé si és el moment ni la situació d’explicar tot
això, però hi ha certes coses que no poden quedar en l’aire. Ho
poso sobre la taula perquè és així, real i demostrable. Totes les
altres coses són paraules, paraules i paraules.

El Sr. alcalde diu que dóna per tancat aquest incident que, per
desgràcia, s’ha produït.

Després d’aquestes intervencions i per unanimitat de tots els
assistents, el Ple municipal ACORDA:

Aprovar la urgència de la moció per a l’adhesió de l’ajuntament
de Sant Celoni a la Declaració de la Comissió per la dignitat, en la
que es demana el retorn a Catalunya dels fons documentals
confiscats durant la guerra civil (“papers de Salamanca”).

Es procedeix tot seguit a votar el contingut de la moció, el qual es
transcriu a continuació:

Atès que des de la restauració de la democràcia a l’Estat espanyol,
el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de
Catalunya, molts ajuntaments del nostre país, així com moltes
altres institucions, han demanat el retorn dels documents
confiscats per les tropes franquistes a Catalunya després de la
Guerra Civil, que en aquests moments estan dipositats a l' “Archivo
de la Guerra Civil a Salamanca”.

Atès que aquests documents pertanyen al poble de Catalunya,
perquè provenen de domicilis privats, d’organitzacions polítiques i
sindicals, d’associacions, de tribunals, d’ajuntaments, del
Parlament de Catalunya i de la Generalitat.



77

Atès que la comissió tècnica paritària creada pel govern espanyol i
la Generalitat de Catalunya ha donat per conclosos els seus treballs
sobre el retorn a Catalunya dels fons documentals confiscats, degut
a la manca de voluntat dels líders polítics espanyols.

Atès que la Comissió per la Dignitat està promovent per Internet –
www.partal.com/dignitat - una Declaració pel retorn dels “papers
de Salamanca”, que en només cinc mesos ha aconseguit el suport
de més de 500 personalitats de 47 països, pertanyents al món de
la cultura, de la política, de la història i l’art, en la qual es demana
que s’acompleixi sense més dilacions l’Acord del Consell de
Ministres del govern espanyol (15 de març de 1995) que decideix
el retorn dels fons a Catalunya, i que es reconegui la titularitat dels
fons a nom dels seus propietaris legítims, exigint, en cas contrari,
que se suspengui i es retiri de la programació dels actes a celebrar
a Salamanca, amb motiu de la seva proclamació de Ciutat Europea
de la Cultura 2002, l’exposició “Propaganda en guerra” que s’ha
d’inaugurar el 5 d’octubre i per la qual es volen utilitzar els fons
documentals confiscats al poble català.

Per aquests motius, amb 15 vots a favor de les senyores Gener i
Lechuga i dels senyors Castaño, Arenas Serra, Capote, Garcia,
Pujol, Checa, Casado, Arenas Vilà, Figueras, Giol, Alsina, Segarra i
Comas, i amb l’abstenció del senyor Gómez, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Sant Celoni a la
Declaració pel retorn dels “papers de Salamanca” promoguda per la
Comissió per la Dignitat i s’acompleixi sense més dilacions l’Acord
del Consell de Ministres del govern espanyol (15 de març de 1995)
de retornar a Catalunya els fons documentals confiscats durant la
guerra civil.

Segon.- Manifestar el nostre rebuig a l’exposició “Propaganda en
guerra” que s’inaugurarà el proper 5 d’octubre dins la programació
dels actes a celebrar a Salamanca, amb motiu de la seva
proclamació de Ciutat Europea de la Cultura 2002, per la qual es
volen utilitzar els fons documentals confiscats al poble català.
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Tercer.- Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, a la
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Parlament
de Catalunya.

~~~~~~~~~~

Seguidament el Sr. alcalde dóna pas a la segona de les mocions
que presenta el grup municipal de CiU:

MOCIÓ PER A APROVAR, SI ESCAU, EL REBUIG DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI A L’ACTITUD DE RENFE DE
SANCIONAR DISCIPLINÀRIAMENT UN TREBALLADOR DE LA
COMPANYIA PER FER ÚS DE LA LLENGUA CATALANA EN
L’EXERCICI DEL SEU TREBALL.

El Sr. Figueras explica que aquesta moció està relacionada amb un
expedient disciplinari que RENFE va obrir a un treballador de
l’estació de Reus per una presumpta falta laboral consistent en
enregistrar telefonemes en un llibre de bloqueig en català. La
companyia ha imposat una sanció al treballador al·legant
contravenció del que disposa una de les circulars internes de la
Direcció de Protecció civil i Seguretat de la Circulació. Nosaltres
entenen que aquesta actitud de RENFE vulnera l’article 3 de la
Constitució que reconeix l’oficialitat de les altres llengües
espanyoles de les respectives comunitats. I contravé també l’article
3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que estableix que la
llengua pròpia de Catalunya és el català, així com la Llei 1/1998, de
política lingüística.

A continuació el Sr. Figueras dóna lectura als acords proposats en
la part dispositiva de la moció i ofereix als grups municipals la
possibilitat d’adherir-s’hi.

El Sr. Alsina diu que el grup municipal d’ERC està d’acord amb la
urgència i el contingut de la moció, però voldria fer un comentari a
tall anecdòtic. Farà un mes –explica- els mossos d’esquadra van
multar un company a la rotonda de Sant Esteve de Palautordera
per portar un adhesiu del CAT a la matrícula del cotxe. Estem aquí
defensant mocions com aquesta i per altra banda resulta que la
nostra policia autonòmica està fent animalades d’aquest tipus.



79

Hauríem de ser coherents, tan aquí, com al Parlament, com a totes
les instàncies.

Després d’aquestes intervencions i, per unanimitat de tots els
assistents, el Ple municipal ACORDA:

Aprovar la urgència de la moció de rebuig de l’ajuntament de
Sant Celoni a l’actitud de RENFE de sancionar disciplinàriament un
treballador de la companyia per fer ús de la llengua catalana en
l’exercici del seu treball.

Es procedeix tot seguit a votar el contingut de la moció, el qual es
transcriu a continuació:

Atesos els incidents del passat mes d'abril, en els quals la
companyia RENFE va obrir un expedient laboral disciplinari al cap
de circulació de l'estació de Reus perquè havia comès una
"presumpta falta laboral" en registrar els telefonemes en un llibre
de bloqueig en català, al·legant la contravenció del que disposa una
de les circulars internes de la direcció de Protecció Civil i Seguretat
de la Circulació.

Atès que la companyia RENFE finalment, va sancionar al treballador
amb una "falta greu" per considerar que utilitzar el català per a ús
intern a la població de Reus posa en perill la seguretat i contravé la
política lingüística, discriminatòria, de la companyia.

Atès el que disposa l'article 3 de la Constitució, el qual contempla
que "Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les
respectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus Estatuts",
i que "La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya
és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i
protecció".

Atès el que disposa l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya, el qual estableix que "La llengua pròpia de Catalunya és
el català", que "l'idioma català és l'oficial de Catalunya, així com
també ho és el castellà, oficial a tot l'Estat espanyol"

Atès que la llengua catalana, tal i com contempla la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística, és un element fonamental de la
formació i la personalitat nacional de Catalunya, un instrument
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bàsic de comunicació, d’integració i de cohesió social dels ciutadans
i ciutadanes i de lligam de Catalunya amb les altres terres de parla
catalana, amb les quals forma una comunitat lingüística que ha
aportat al llar dels segles una valuosa contribució a la cultura
universal.

Atès que la companyia RENFE, amb la seva actuació, ha vulnerat
l'article 4 de la Llei de política lingüística, el qual considera els drets
lingüístics a Catalunya, establint que "A Catalunya tothom té dret a
conèixer les dues llengües oficials, a expressar-se en qualsevol de
les dues llengües oficials, oralment i per escrit, en les relacions i els
actes públics i privats, ésser atès en qualsevol de les dues llengües
oficials en els termes que la Llei estableix, emprar lliurament
qualsevol de les dues llengües oficials en tots els àmbits i no ésser
discriminat per raó de la llengua oficial que empra".

Atès que a Catalunya no es pot permetre que actituds com la
portada a terme per la companyia RENFE, de discriminació i ofensa
a la llengua catalana i als catalans i catalanes que la senten seva i
la fan servir com a mitjà de comunicació i interrelació, defensant la
promoció i expansió de la llengua del país.

Per aquests motius, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Rebutjar l'actitud de RENFE vers la sanció imposada al
cap de circulació de l'estació de Reus per utilitzar el català,
al·legant que podia posar en perill la seguretat del transport, i
sol·licitar la revocació de l'expedient disciplinari, per considerar que
atempta contra els drets del cap d'estació i del poble català per no
poder emprar la llengua pròpia del país, constituint una
discriminació i una ofensa a la societat catalana i les seves
institucions.

Segon.- Instar a la companyia RENFE perquè respecti la llengua
catalana i als ciutadans que la utilitzen, i eviti que incidents com els
del passat mes d'abril tornin a atemptar contra els interessos
generals dels treballadors al seu servei.

Tercer.- Instar al Govern espanyol a respectar els principis de
pluralitat lingüística contemplats a la Constitució i a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya en tots els àmbits de la nostra societat.
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Quart.- Fer arribar el present acord al Govern de la Generalitat, a
la Direcció General de Política Lingüística, al Govern de l’Estat
espanyol, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la
Federació de Municipis de Catalunya i a RENFE.

~~~~~~~~~~

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’IC-V EN RELACIÓ A LA
VAGA GENERAL DEL DIA 20 DE JUNY DE 2002.

El Sr. alcalde pregunta als grups municipals si tenen alguna altra
moció a presentar.

El Sr. Comas pren la paraula per dir que el dia 20 de juny
d’enguany va presentar una moció, provinent dels sindicats
majoritaris, relativa a la vaga del mateix 20 de juny, demanant la
retirada del “Cop de Decret” i el recolzament de l’ajuntament de
Sant Celoni a la vaga. Pregunta per què aquesta moció no s’ha
inclòs a l’ordre del dia per a ser debatuda i, si s’escau, aprovada.

El Sr. Capote diu que ell va veure la moció en contra del
“Decretazo” que el Sr. Comas va presentar el dia 20 de juny a
l’ajuntament. Estàvem a la plaça, diu, i quan la vas entrar, jo la
vaig llegir.

El Sr. alcalde diu que la moció s’ha buscat des del registre a les
diverses àrees, i que el Sr. secretari l’ha informat que no ha estat
trobada, malgrat s’ha buscat fins i tot a l’arxiu. El que si s’ha trobat
és una còpia d’un escrit del Sr. Comas, registrat també en data 20
de juny, però que no adjunta cap moció.

El Sr. Capote diu que una cosa és aquesta carta, amb unes
reflexions personals del Sr. Comas, però després hi ha un altre
escrit més important que és el tema de la moció.

El Sr. alcalde pregunta al Sr. Comas si la moció provenia dels dos
sindicats majoritaris, i si en guarda una còpia.

El Sr. Comas respon que, en efecte, la moció venia dels dos
sindicats, però no en té cap còpia, només va fer fotocòpia de la
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carta. Recorda que portava dues còpies de la carta i un exemplar
de la moció sobre l’adhesió de l’ajuntament a la vaga contra el
“Decretazo”. Es va fer l’entrada al registre municipal i la moció va
quedar aquí.

El Sr. Capote comenta que ell mateix també ho ha preguntat a les
funcionàries del registre i tampoc li han sabut dir on podia trobar
l’escrit.

El Sr. Comas diu que ara no té cap més còpia de la moció, però
que mirarà de portar-ne una altra. Era un model tipus de moció per
a tots els ajuntaments, de recolzament a la vaga i de rebuig al
“Decretazo”.

El Sr. alcalde comenta que potser estaria fora de lloc fer una
manifestació de suport a la vaga en aquest moment.

El Sr. Comas demana, malgrat tot, que quedi constància del
recolzament de l’ajuntament de Sant Celoni a la vaga del passat 20
de juny.

El Sr. alcalde comenta que, si es considera d’urgència, es podria,
més que parlar de la vaga, manifestar la contrarietat de
l’ajuntament en quant al “Decretazo” i demanar la seva retirada, si
sembla bé a tots els grups. El dia de la vaga l’ajuntament va
funcionar amb serveis mínims i es van cedir els locals a la
representació sindical dels treballadors municipals. Des de l’equip
de govern no podíem ni donar alè, ni anar en contra de la vaga,
(malgrat que hem llegit que des d’institucions governades pel PP
s’han alentat determinades vagues, pagant sous a funcionaris que
han fet vaga per anar contra el govern central quan era del PSOE).
El dia 20 de juny també els regidors de l’equip de govern i l’alcalde
ens vam sumar a la vaga, descomptant-nos la part proporcional de
la retribució, que s’ha enviat a un fons destinat a la seguretat dels
regidors del País Basc. Per tant, fem-ho constar així, si sembla bé a
tots els grups.

~~~~~~~~~~

20.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES
DE LA CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.
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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 nota de la Sra. Susanna Bouis Gutiérrez, comunicant el
seu recent nomenament com a Subdelegada del Govern a
Barcelona i oferint-se a col·laborar en tot allò que sigui de la
seva competència.

 Un escrit del president de ALCER (Associació per a la lluita
contra les malalties de ronyó) informant de la campanya de
sensibilització social en favor de la donació d’òrgans que es
durà a terme el dia 26 de maig d’enguany aprofitant la diada
de les Botigues al carrer.

 Una carta de l’alcalde de Castelldefels, Sr. Agustín Marina
Pérez, anunciant que el dia 29 de maig farà efectiva la seva
renúncia a l’Alcaldia d’aquesta vila després de 23 d’anys al
capdavant de diferents governs municipals democràtics.

 Dos escrits de l’àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona
comunicant les subvencions atorgades en el marc de Xarxa
Barcelona – Municipis de qualitat a dues activitats
proposades per l’ajuntament de Sant Celoni, amb els
següents imports:

Import subvenció
Activitats de formació pels joves ______________ 1.500 €
Sant Celoni v@____________________________ 1.200 €

 Un escrit del Sr. Albert Batlle, president delegat de l’àrea
d’Esports de la Diputació de Barcelona, informant del recurs
d’alçada, previ al recurs contenciós administratiu, interposat
per la Diputació contra determinats articles de la
convocatòria formulada per la Generalitat de Catalunya de
concessió de subvencions per a la construcció i
condicionament d’equipaments esportius 2002-2005.

 Una nota del Sr. Manuel Hernández Carrera comunicant que
deixa el càrrec de vice-president de l’Entitat del medi
ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que venia
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desenvolupant fins ara, per passar a ocupar-se del projecte
urbanístic del Fòrum 2004.

 Un escrit del director general de Derivados Forestales SA
agraint la presència de l’Alcaldia, dels regidors i dels
representats de diferents entitats i associacions en la Segona
Jornada de Portes Obertes que va celebrar aquesta indústria
el passat 1 de juny d’enguany.

 Una nota de l’Agència Catalana de l’Aigua acusant rebuda de
l’escrit tramès per l’ajuntament de Sant Celoni sobre les
mesures adoptades per a afrontar la disminució dels recursos
hidràulics, tot agraint la contribució d’aquesta corporació en
vetllar per l’estalvi i ús racional de l’aigua.

 Una nota del director de Degussa Sant Celoni SA agraint
l’assistència de l’Alcaldia a la Jornada de Portes Obertes
organitzada per la fàbrica el passat 8 de juny.

 Un escrit  del president de la Diputació de Barcelona
comunicant la posada en funcionament del Pla 2002 de
prevenció d’incendis forestals al conjunt de boscos i espais
naturals de la província. Alhora es fa arribar un expositor
amb 100 díptics de la campanya que fomenta la
sensibilització dels ciutadans en aquest tema, per tal que des
de l’ajuntament se’n faci l’oportuna difusió.

 Dos escrits del president de la Diputació de Barcelona
informant que en el marc del Protocol General de Xarxa
Barcelona – Municipis de qualitat s’ha previst desenvolupar,
conjuntament amb l’ajuntament de Sant Celoni, les dues
actuacions següents:

Import
Reforma de Sax Sala ______________________ 30.050 €
Pla de mobilitat i aparcament________________ 29.464 €

 Sis cartes de les entitats següents, comunicant haver rebut
notificació de la moció aprovada pel Ple de l’ajuntament de
Sant Celoni en sessió del dia 7 de maig de 2002 “Trenquem
el silenci, actuem abans que sigui massa tard. Solidaritat
amb el poble de Palestina”:



85

- Del Gabinet del President de la Generalitat de
Catalunya.

- De la Delegació General de Palestina a Espanya.
- Del Ministerio de la Presidencia.
- Del Ministerio de Asuntos Exteriores.
- De la Direcció General de Relacions Exteriors de la

Comissió Europea.
- De la Divisió pels Drets de Palestina de les Nacions

Unides.

21.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L'ALCALDIA I PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ EN ELS MESOS
DE MAIG I JUNY DE 2002.

L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions
dictades durant els mesos de maig i juny de 2002 i la corporació
se’n dóna per assabentada:

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES DE
MAIG DE 2002

Dia Descripció
01 Contractació d’un tècnic mig
01 Contractació d’un tècnic mig per al projecte pilot Experimenta
01 Contractació d’una administrativa per als joves del Punt d’Informació Juvenil
01 Aprovant les despeses de les nòmines
01 Concessió de reducció de jornada
02 Concessió d’una bestreta
02 Sol·licitud d’una subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat
02 Aprovant la despesa d’un dispensador d’aigua a l’emissora municipal
02 Atorgant una bestreta a compte de subvenció al Club Esportiu Sant Celoni
02 Atorgant una bestreta a compte de subvenció al Moto Club Sant Celoni
02 Baixa padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Aprovant despesa pel subministrament d’una màquina talla gespa
03 Prenent coneixement de la gestió econòmica de la biblioteca municipal
03 Concessió llicència d’obres
03 Disposant tramesa d’informació urbanística sol·licitada per Montserrat Berenguer
03 Procedint a l’execució subsidiària d’obres per desperfectes biblioteca municipal
03 Alta padró d’habitants
03 Alta padró d’habitants
03 Aprovant despesa pel subministrament de cadires
03 Aprovant despesa pel subministrament d’una càmara fotogràfica
03 Alta padró d’habitants
03 Alta padró d’habitants
06 Denegant certificat a la Casa de Colònies Can Putxet
06 Concessió llicència d’obres
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06 Concessió llicència d’obres
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Baixa padró d’habitants
06 Aprovant despesa d’Estrat SCP per obres a les zones verdes del C/ Marinada
06 Alta per omissió padró d’habitants
06 Aprovant certificació número 2 de Jaevam per obres al C/ Marinada
06 Aprovant certificació número 1 de Jaevam per obres a les Illes Belles
07 Atorgant permís d’abocament a Josep Deumal
07 Concessió de primera ocupació d’habitatge a Francisco Valderas Ruiz
07 Concessió llicència d’activitats classificades
07 Concessió llicència d’obres a Interiores Discoin SL
07 Aprovant l’Ordenança de preus públics del Consorci Gestió de Residus V. Oriental
07 Baixa padró d’habitants
07 Aprovant factura empresa Estrat SCP per l’execució d’unes obres d’excavació
07 Aprovant despeses de l’estació depuradora
07 Aprovant despesa de contractació de la Fundació Acció Baix Montseny
07 Aprovant despeses de l’organització de la IX Setmana per la Pau
08 Aixecant ordre de suspensió de la llicència d’obres menors O-54/2002
08 Aixecant ordre de suspensió de la llicència d’obres menors O-27/2002
08 Encarregant a l’arquitecte tècnic el projecte d’un ascensor
08 Concessió d’excedència a César Gómez Cortada
09 Rebent obres d’urbanització del Molí de les Planes
09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Aprovant despesa assegurança d’accidents
09 Aprovant despesa assegurança de la moto B-4345-OC
09 Aprovant despesa assegurança Peugeot 306 XR HDI
09 Aprovant despesa assegurança Toyota Land Cruiser GX
09 Baixa padró d’habitants
09 Autoritzant pagament viatge a Senegal i Gàmbia
09 Alta padró d’habitants
09 Aprovant despesa estudi geotècnic on es preveu la futura piscina municipal
10 Prenent coneixement gestió econòmica del Curs formació manipuladors d’aliments
10 Prenent coneixement de la gestió econòmica de la biblioteca municipal
10 Ordenant a la Junta de Compensació Can Coll la finalització d’unes obres
10 Acceptant renúncia instal·lació magatzem al C/ Rec del Molí
10 Declarant aprovada la dissolució de l’Organisme Autònom Local Rectoria Vella
10 Autoritzant a la Policia Local la retirada d’un vehicle
10 Concessió llicència d’obres
10 Concessió llicència d’obres
10 Concessió llicència d’obres
10 Concessió llicència d’obres
10 Autoritzant a la Policia Local donar de baixa un vehicle
10 Acceptant renúncia llicència de parcel·lació al C/ Balmes 17 i C/ Sant Josep 37
12 Concessió drets funeraris
12 Autoritzant a la Policia Local a retirar un vehicle
13 Concessió al Club Caravanning Aqua-Alba del subministrament d’aigua potable
13 Concessió llicència d’entrada de vehicles
13 Concessió llicència ambiental
13 Autoritzant a la Policia Local retirar un vehicle
13 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
13 Concessió una reducció de jornada laboral
13 Concedint un permís provisional d’abocament de clorurs i sulfats
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13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Aprovant factura lliurada per l’arquitecte Fernando Aizpún de la Escosura
13 Alta padró d’habitants
13 Aprovant transferència de crèdits
14 Aprovant liquidació en concepte de taxa per retirada de vehicles
14 Concessió llicència d’obres
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Baixa padró d’habitants
14 Baixa padró d’habitants
14 Aprovant liquidació de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
14 Aprovant despesa pel subministrament de senyals verticals
15 Concessió llicència municipal a Uquifa SA
15 Ordenant suspensió immediata d’obres d’enderroc al C/ Mossèn Jacint Verdaguer
15 Alta padró d’habitants
15 Baixa padró d’habitants
15 Baixa padró d’habitants
15 Baixa padró d’habitants
15 Baixa padró d’habitants
15 Baixa padró d’habitants
15 Alta padró d’habitants
16 Concessió llicència de primera ocupació
16 Aprovant la constitució de l’Agrupació de Desenvolupament
16 Concessió llicència a Gas Natural
16 Concessió llicència a Gas Natural
16 Concessió llicència a Gas Natural
16 Denegant reducció de jornada laboral
16 Concessió llicència per a l’ instal·lació d’un pal de fusta a Telefónica
16 Alta padró d’habitants
16 Aprovant pagament de subvencions a l’Escola Montnegre de La Batllòria
17 Concessió d’una bestreta
17 Concessió d’una bestreta
17 Concessió d’una bestreta
17 Concessió d’una llicència de primera ocupació
17 Concessió d’una llicència de primera ocupació
17 Concessió llicència d’obres a Carme Vigas Boleda
17 Concessió llicència d’obres a Joan Muntasell Serret
17 Concessió llicència d’obres a Josep Pujadas Roura
17 Aprovant expedient de contractació obres de restauració del Pont Trencat
17 Alta padró d’habitants
17 Donant de baixa una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona
17 Baixa padró d’habitants
17 Baixa padró d’habitants
17 Baixa padró d’habitants
17 Atorgant una subvenció per al certament literari juvenil Jocs Florals Escolars
20 Prenent coneixement de la gestió econòmica de l’àrea d’Esports
20 Concessió llicència de primera ocupació
20 Acceptant renúncia a presentar projecte de reparcel·lació de Can Sans
20 Contractació d’un peó per recolzament de la brigada municipal
20 Alta padró d’habitants
20 Alta padró d’habitants
20 Adjudicant la contractació dels serveis d’advocat per la Policia Local
20 Alta padró municipal
20 Alta padró municipal
20 Aprovant certificació de Bassa Mar per construcció vestidors camp futbol Can Sans
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20 Alta padró d’habitants
20 Alta padró d’habitants
20 Aprovant la liquidació de la concessió del servei municipal d’aigües a Sorea
20 Aprovant despesa dels treballs de pintura de la Policia Local
20 Considerant garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica
21 Autoritzant canvi de titularitat bar cafeteria Carretera C-35 km 56
21 Autoritzant canvi de titularitat bar restaurant Av. Hospital 6-8
21 Autoritzant canvi de titularitat bar cafeteria a C/ Major 163
21 Alta padró d’habitants
21 Alta padró d’habitants
21 Aprovant despesa assegurança participants inscrits sortida a esquiar a Els Angles
21 Alta padró d’habitants
22 Concessió llicència de primera ocupació
22 Concessió llicència de primera ocupació
22 Informant al Club Ciclista Granollers cobertura policial per a una cursa
22 Informant al Club Ciclista Llavaneres cobertura policial per a una cursa
22 Concessió llicència d’entrada de vehicles
22 Concessió llicència a Gas Natural
22 Concessió autorització col·locació de taules i cadires a El Cafetó
22 Concessió autorització col·locació de taules i cadires al C/ Major 114
22 Concessió autorització col·locació de taules i cadires al restaurant Hong Kong
22 Concessió autorització col·locació de taules i cadires a la fleca La Creu
22 Concessió autorització col·locació de taules i cadires al bar La Torrada
22 Concessió autorització col·locació de taules i cadires al bar Ramber
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Donant de baixa una autorització de venda al mercat setmanal de Sant Celoni
22 Donant de baixa una autorització de venda al mercat setmanal de Sant Celoni
22 Donant de baixa una autorització de venda al mercat setmanal de Sant Celoni
22 Donant de baixa liquidació de llicència de venda al mercat setmanal
22 Donant de baixa una autorització de venda al mercat setmanal de Sant Celoni
22 Donant de baixa una autorització de venda al mercat setmanal de Sant Celoni
22 Donant de baixa la liquidació de llicència de venda al mercat setmanal
22 Donant de baixa una autorització de venda al mercat setmanal de Sant Celoni
22 Donant de baixa una autorització de venda al mercat setmanal de Sant Celoni
22 Concessió d’informació sol·licitada sobre el nombre de persones majors 65 anys
22 Desestimant la sol·licitud de devolució de la taxa d’escombraries
22 Atorgant beques als usuaris del menjador escolar de l’Escola Pallerola
22 Atorgant subvenció per a la prevenció d’incendis forestals al Montnegre
22 Atorgant una subvenció al grup de teatre Tramoia
22 Aprovant concessió d’una subvenció per la taxa d’ocupació de la via pública
22 Concessió llicència de primera ocupació d’habitatge
23 Concessió llicència d’obres
23 Concessió llicència d’obres
23 Concessió llicència d’obres
23 Aprovant liquidació de taxa per retirada de vehicles en la via pública
23 Concessió llicència per a la construcció de canalització
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Aprovant relacions de despeses
23 Donant de baixa la liquidació de l’empresa Pomari SL
24 Concessió llicència de primera ocupació d’habitatge
24 Autoritzant el canvi d’un mirall trencat
24 Declarant la caducitat d’una llicència sol·licitada
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24 Prenent coneixement ingressos dels tallers de pastisseria i restauració de mobles
24 Aprovant la factura de l’empresa Jaevam
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Aprovant despesa renovació d’assegurança
24 Baixa padró d’habitants
24 Aprovant factura Jaevam
24 Contractació del servei de menjador per al Casal d’Estiu
26 Concessió de gratificacions a diferent personal
26 Concessió de complement de productivitat a diferent personal
26 Concessió d’una gratificació a un treballador
26 Concessió d’una gratificació a un treballador
27 Declarant la finalització del contracte de recollida d’escombraries
27 Incoant expedient de responsabilitat patrimonial
27 Aprovant el canvi de nom d’unes parcel·les de Les Torres
27 Concessió llicència d’obres a Diego Vargas Ramos
27 Concessió llicència d’obres a Immaculada Oller Sibina
27 Concessió llicència d’obres a Xavier Cunyat Borrell
27 Concessió llicència d’obres a Xavier Cunyat Borrell
27 Ordenant dipositar restes a l’ossera municipal
27 Autorització per posar taules terrassa a Emilio Lara Casero
27 Autoritzant posar taules terrassa a El Local SCCL
27 Baixa padró d’habitants
27 Baixa padró d’habitants
27 Aprovant despesa treballs assessorament tècnic a l’àrea de Participació Ciutadana
27 Alta per omissió al padró d’habitants
27 Alta per omissió al padró d’habitants
27 Aprovant contractes diversos comerciants per publicitat a la ràdio
28 Concessió llicència d’obres a Antonio López Martín
28 Concessió llicència d’obres a Comunitat propietaris Dr.Trueta-Ps.Lleida-Montserrat
28 Concessió llicència d’obres a Jordi Archs Fontiguell
28 Concessió llicència d’obres a Joaquim Draper Torras
28 Concessió llicència d’obres a José M. Funuyet Edo
28 Concessió llicència d’obres a José Maria Miquel Colominas
28 Concessió llicència d’obres a Joan Muntal Tarragó
28 Concessió llicència d’obres a Josep Masanes Vila
28 Concessió llicència d’obres a Josep Pascual Masó
28 Concessió llicència d’obres a M. Carme Masferrer Vila
28 Concessió llicència d’obres a Manuel Pozuelo Gallego
28 Concessió llicència d’obres a M. Teresa Ventura Cassà
28 Alta padró d’habitants
28 Baixa padró d’habitants
28 Aprovant relació de despeses
28 Aprovant una despesa per compra de diferent material informàtic
28 Aprovant despesa verificació parallamps al pavelló municipal
29 Concessió d’una bestreta a una treballadora
29 Informant favorablement la celebració d’una prova ciclista
29 Comunicant a Complementos Industriales SA confidencialitat de protecció de dades
29 Contractació de treballs
29 Concessió llicència d’obres a Planificación y Desarrollo Integral de Construcciones
29 Autorització per posar taules terrassa a El Cafetó
29 Autorització per posar taules terrassa a bar Eladio
29 Autorització per posar taules terrassa a la pastisseria Lleonart
29 Alta padró d’habitants
29 Alta padró d’habitants
29 Baixa padró d’habitants
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29 Aprovant treballs fotolits butlletí municipal
29 Aprovant treballs d’impressió butlletí municipal
30 Autoritzant a Auto Pujolràs instal·lació de caravana publicitària a la Plaça de la Vila
30 Concessió d’excedència a Carlos Maestro Santana
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Aprovant despesa construcció armari a l’àrea de Cultura
30 Alta padró d’habitants
30 Atorgant una subvenció a la Junta de Compensació Can Coll
30 Aprovant certificació número 1 de la Carretera Vella a Construccions Deumal SA
30 Aprovant despesa treballs fotolits BEC
30 Aprovant fraccionament pagament taxa taules terrassa bar Eladio
30 Aprovant despesa per la compra d’un grup de guixetes
30 Aprovant despesa per treballs d’impressió del BEC
30 Aprovant relació de despeses de les festes de reis i carnestoltes de La Batllòria
30 Aprovant la devolució d’un aval de Josep Viñas Corominas
31 Aprovant gestió econòmica de la biblioteca municipal
31 Contractació d’una professora per a l’Escola d’adults
31 Contractació d’un peó
31 Autorització per posar taules terrassa al bar La Placeta de La Batllòria
31 Alta padró d’habitants
31 Alta padró d’habitants
31 Alta padró d’habitants
31 Alta padró d’habitants
31 Canvis de domicili
31 Concessió de drets funeraris a Jordi Garcia Vázquez

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ
DURANT EL MES DE MAIG DE 2002

Dia Descripció
02 Imposant sanció multes lot 201
08 Arxivant expedient sancionador Antoni Calls Martori
08 Imposant sanció Auto Escoles Gimeno SL
08 Imposant sanció Àngels Figuerola Farré
08 Arxivant expedient sancionador Antoni Vila Clopés
08 Imposant sanció Ebrima Drahmeh
08 Arxivant expedient sancionador Isabel Indias Pardo
08 Imposant sanció Juan Manuel Gimferrer Campmajó
08 Imposant sanció Jaume Sabé Masó
08 Imposant sanció Luis Nieto Almendros
08 Imposant sanció Liliana Plana Cerda
08 Arxivant expedient sancionador Magda Cayon Costa
08 Imposant sanció M. Teresa Rodríguez Tarragón
08 Imposant sanció empresa Viatges Trabal Tours SA
10 Arxivant expedient sancionador Antonio López Acensio
10 Imposant sanció Anna M. Colomer Casanovas
10 Imposant sanció Domingo Vera Araya
10 Imposant sanció Francisco Arnaus Castella
10 Imposant sanció Francisco V. Olmo Terrón
10 Arxivant expedient sancionador empresa Garatge Internacional R. Vidal
10 Imposant sanció Josep Antoni Peinado Garcia
10 Arxivant expedient sancionador empresa JJ Coll
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10 Arxivant expedient sancionador Joan Montasell Planas
10 Imposant sanció Lourdes Duch Cortinas
10 Imposant sanció Laura Miguel Arranz
10 Arxivant expedient sancionador Remedios Pinos Moré
10 Imposant sanció Ramon Pie Panadera
10 Imposant sanció Susanna Martori Rodellas
13 Imposant sanció Santiago Taladrid Fernández
15 Imposant sanció Antonio López Martín
15 Imposant sanció Berta Chico Julià
15 Imposant sanció Carlos Sierra Dib
15 Arxivant expedient Isabel Mañas Garcia
15 Imposant sanció Isabel Millet Lajusticia
15 Imposant sanció Jordi Mateu Ordóñez
15 Imposant sanció Juan Cortina Bruguera
15 Imposant sanció Juan Francisco López Pinel
15 Imposant sanció Juan Pont Fernández
15 Imposant sanció Lluís Bueno Comas

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES DE
JUNY DE 2002

Dia Descripció
01 Revocant resolució del projecte de reparcel·lació de Can Sans
03 Contractació d’una administrativa per a l’àrea d’Esports
03 Requerint cessament activitat Mármoles y Triturados Deulofeu SA
03 Autorització a Gas Natural
03 Autorització instal·lació gual a Antoni Auledas Busquets
03 Autorització instal·lació gual a Pere Saula Gros
03 Imposant sanció urbanística
03 Denegant sol·licitud instal·lació zona de càrrega i descàrrega
03 Alta padró d’habitants
03 Alta padró d’habitants
03 Aprovant despesa per unes obres de reasfalt
03 Aprovant despesa per cablejat a la Policia Local i àrea de Benestar Social
03 Alta per omissió padró d’habitants
03 Aprovant despesa depuradora mes de febrer
03 Alta per omissió al padró d’habitants
03 Alta per omissió al padró d’habitants
03 Alta per omissió al padró d’habitants
03 Aprovant factura Jordi Anfruns per treballs d’il·luminació pública
03 Aprovant despesa dels treballs d’impressió del programa del Casal d’estiu
03 Aprovant despesa dels treballs d’impressió del programa “Estiu 2002”
03 Acordant despesa per servei de transport de persones amb disminució
03 Aprovant despesa nòmina maig
03 Aprovant despesa per obres al pas de vianants de Renfe al C/ Sant Francesc
03 Concessió d’una subvenció a l’Associació de Veïns Baix Montseny
04 Aprovant certificació presentada per l’empresa Inelinsa
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Donant de baixa subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona
04 Baixa padró d’habitants
04 Baixa padró d’habitants
04 Aprovant despesa per treballs de reforma a la cuina de l’escola Josep Pallerola
05 Aprovant liquidació de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
05 Aprovant despesa per subministrament d’articles de publicitat
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06 Requeriment d’instal·lació de comptadors i claus d’aigua a la Carretera Vella 31
06 Concessió a Esteban Santana d’excedència voluntària
06 Arxivant un escrit presentat per Glòria Mir Pascual
06 Facilitant la relació d’empreses donades d’alta en aquest municipi
06 Denegant la sol·licitud d’instal·lació de bandes rugoses al C/ Montserrat
06 Ordenant suspensió d’obres al C/ Mossèn Jacint Verdaguer
06 Aprovant el Plec de clàusules del projecte de reparcel·lació de Can Sans
06 Facilitant relació de propietaris del “Torrent del Virgili” a Promotora Montsenyenca
06 Alta padró d’habitants
06 Aprovant despesa assegurança de responsabilitat civil
06 Aprovant despesa assegurança d’automòbil pel vehicle B-8845-JP
06 Aprovant despesa assegurança de l’edifici de la Rectoria Vella
96 Atorgant una bestreta al Club Bàsquet Sant Celoni
06 Baixa padró d’habitants
06 Baixa padró d’habitants
06 Aprovant despesa per soterrament de línia de baixa tensió a la Plaça de la Creu
06 Aprovant despesa per canalització d’enllumenat al C/ J. Sagnier i C/ St. Martí
06 Aprovant despesa per canalització d’enllumenat al C/ St. Josep i C/ St. Martí
06 Aprovant factura presentada per l’empresa Sorea SA
06 Aprovant factura de l’empresa Cedia
06 Alta padró d’habitants
06 Alta per omissió al padró d’habitants
06 Aprovant despesa per escomesa de gas i electricitat a equipament annex Ateneu
07 Concessió llicència d’obres a la Comunitat de propietaris del C/ Canàries
07 Contractació d’una treballadora social
07 Contractació d’una auxiliar administrativa
07 Concessió llicència d’entrada de vehicles a Rosa Casero Alonso
07 Concessió llicència d’activitats a Olga Boix Planas
07 Reconeixent antiguitat a M. Nieves Lechón Vargas
07 Incoar expedient per possible responsabilitat patrimonial en un accident
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Concessió d’autorització de taules i cadires a la terrassa del bar l’Ateneu
10 Concessió de drets funeraris a Maria Sánchez Pastor
10 Concessió de una bestreta
10 Acceptant la cessió gratuïta d’un terreny destinat a viari
10 Contractació d’un vigilant d’incendis
10 Contractació d’un vigilant d’incendis
10 Aprovant canvi de nom en la liquidació de quotes d’urbanització de Les Torres
10 Acceptant el desistiment d’una sol·licitud de llicència d’entrada de vehicles
10 Acceptant renúncia de llicència d’entrada de vehicles
10 Concessió llicència d’activitats d’una perruqueria a Eva Cardona Clemente
10 Aprovant expedient de contractació per redacció projecte tècnic Escola La Tordera
10 Concessió llicència d’obres a Juan Miquel González Garcia
10 Concessió llicència d’obres a Juan Miquel González Garcia
10 Concessió llicència d’obres a Manuel Mancilla Sánchez
10 Aixecant ordre de suspensió de llicència municipal d’obres a Olga Boix
10 Denegant llicència de instal·lació de dos pals sol·licitada per Telefònica
10 Autoritzant a Celonesa Constructora a cancel·lar aval
10 Baixa padró d’habitants
10 Baixa padró d’habitants
10 Baixa padró d’habitants
10 Alta per omissió al padró d’habitants
10 Aprovant despeses de les Festes de Sant Jordi
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10 Concessió d’una subvenció a l’Associació Catalana d’Amics del Poble Saharaui
11 Prenent coneixement de la gestió del curs de manipuladors d’aliments
11 Concessió llicència de primera ocupació d’habitatge a Carmen Garcia Téllez
11 Contractació d’un auxiliar administratiu
11 Concessió llicència a Delta Color SA per ampliació de fabricació
11 Autoritzant col·locació taules i cadires al bar La Volta
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixes padró d’habitants
11 Alta per omissió al padró d’habitants
11 Concessió perllongació pagament contribucions especials al Club Tennis St. Celoni
11 Aprovant despesa per compra de mobiliari divers
12 Aprovant despesa per compra de dos armaris
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Aprovant concessió d’una subvenció per obres d’arranjament de façana
13 Decretant arxiu d’expedient parcel·les situades a La Batllòria
13 Prenent coneixement dels ingressos del curs de gimnàstica per a disminuïts
13 Concessió a M. Àngels Chanut Ros de llicència de primera ocupació
13 Concessió de llicència municipal a Comercial de Festes i Revetlles
13 Aprovant factura dels treballs realitzats per l’arquitecte Fernando Aizpún
13 Nomenat a Fernando Aizpún arquitecte interí dels Serveis Tècnics
13 Concessió llicència a José Codina Pi per a la venda de productes pirotècnics
13 Decretant l’arxiu de l’expedient sancionador de Myung Ho Park
13 Autorització col·locació de taules i cadires a la terrassa del bar musical Berlín
13 Prenent coneixement de les inscripcions a les XII Hores de Futbol Sala
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Aprovant expedient de contractació d’un camió amb volquet
13 Alta per omissió al padró d’habitants
13 Alta per omissió al padró d’habitants
13 Concedint informació sobre la piràmide d’edats de Sant Celoni
14 Concessió de llicència de primera ocupació a Francesc Viñas Alsina
14 Contractació de quatre persones per arbitres de taula
14 Contractació d’un arquitecte tècnic
14 Concessió llicència d’obres a la Comunitat de Propietaris del C/ Esteve Brunell
14 Concessió llicència d’obres a Cèlia Moré Freixas
14 Concessió llicència d’obres a Josefa Tirado López
14 Aprovant expedient d’execució de les obres de la planta baixa de Can Ramis
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Aprovant despesa per la instal·lació d’un aparell d’aire condicionat a la Policia Local
14 Baixa padró d’habitants
14 Aprovant despesa pel subministrament de formigó per un sector del cementiri
17 Estimar el recurs interposat per Degussa Sant Celoni SA
17 Incoar expedient per tal d’esbrinar les lesions de Lluís Duran Morales
17 Incoar expedient per tal d’esbrinar les lesions de M. Carme Negre Almendros
17 Concessió llicència d’obres a Antonio Arenas Fradera
17 Concessió llicència d’obres a Àngela Manuela Tomé Hernández
17 Concessió llicència d’obres a Manel Codina Rossa
17 Concessió llicència d’obres a Martí Pujol Forn
17 Concessió llicència d’obres a Pepita Gros Sureda
17 Concessió llicència d’obres a Roser López Fugarolas
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17 Concessió llicència d’obres a Soraya Saeed Arellano
17 Incoar expedient per tal d’esbrinar les lesions de Montserrat Ramos
17 Incoar expedient per tal d’esbrinar les lesions de Joan Tarrides Bachs
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Donant de baixa una autorització de venda de fruita al mercat setmanal
17 Aprovant relacions de crèdits incobrables
17 Aprovant factura presentada per Estrat SCP
17 Reintegrant la quantitat corresponent a una sanció de trànsit.
17 Aprovant despesa pel manteniment de l’aigua de la piscina municipal
18 Aprovant canvi de nom de la liquidació de les quotes de Les Torres
18 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
18 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
18 Requerint tancament de l’empresa Mármoles y Triturados Deulofeu
18 Declarant una motocicleta com a residu sòlid urbà
18 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
18 Declarant una motocicleta com a residu sòlid urbà
18 Autoritzant la baixa definitiva d’un vehicle
18 Declarant una motocicleta com a residu sòlid urbà
18 Acceptar desistiment d’una sol·licitud de llicència d’obres
18 Acceptar desistiment d’una sol·licitud de llicència d’obres
18 Acceptar desistiment d’una sol·licitud de llicència d’obres
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Baixa del padró d’habitants
18 Baixa del padró d’habitants
18 Donant compliment a una sentencia judicial
18 Aprovant factura de l’Associació de Propietaris del Montnegre-Corredor
18 Alta per omissió al padró d’habitants
18 Aprovant despesa per la contractació de PAM de risc químic
19 Autoritzant l’ampliació de l’horari de tancament de la discoteca Baton Rouge
19 Autoritzant l’ampliació de l’horari de tancament del bar musical Belfast
19 Autoritzant l’ampliació de l’horari de tancament del bar musical Berlín
19 Autoritzant l’ampliació de l’horari de tancament del bar musical El Local
19 Autoritzant l’ampliació de l’horari de tancament del bar musical Llum de Lluna
19 Declarant un vehicle con a residu sòlid urbà
19 Concessió llicència d’obres a Teresa Prat Reixach
19 Autoritzant l’ampliació de l’horari de tancament del bar musical Pride
19 Autoritzant l’ampliació de l’horari de tancament del bar Quatre
19 Autoritzant l’ampliació de l’horari de tancament del bar Turó
19 Alta padró d’habitants
19 Alta padró d’habitants
19 Alta padró d’habitants
19 Baixa padró d’habitants
19 Baixa padró d’habitants
19 Baixa padró d’habitants
19 Baixa padró d’habitants
19 Alta per omissió al padró d’habitants
19 Aprovant factura lliurada per C.P.P. Treballs Aeris
20 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
20 Adjudicant a Alfa Polaris SL la direcció d’obres de la restauració del Pont Trencat
21 Prendre coneixement de la prestació de serveis a la biblioteca municipal
21 Delegant al tinent d’alcalde Josep Arenas la celebració d’un matrimoni
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21 Concessió llicència d’obres a Olga Riera Garcia
21 Autoritzant la celebració d’una festa a les instal·lacions del Club Tennis Montnegre
21 Alta padró d’habitants
21 Alta padró d’habitants
21 Atorgant una bestreta al Centre Excursionista Sant Celoni
21 Atorgant una bestreta a la Unió Esportiva Pitres
21 Baixa del padró d’habitants
21 Baixa del padró d’habitants
21 Adjudicar a En Doina la contractació del Casal d’en Loni
21 Aprovant les relacions del crèdits incobrables
21 Aprovant factura de Century Invest 2000 SL
21 Aprovant despesa per la inserció dels telèfons de l’ajuntament
21 Aprovant pressupost de les Festes de Sant Joan i Dijous a la Fresca
21 Concessió una subvenció a l’Associació de Veïns Les Borrelles
25 Prendre coneixement d’una relació de rebuts de l’Escola d’adults
25 Alta padró d’habitants
25 Baixa padró d’habitants
25 Baixa padró d’habitants
25 Baixa padró d’habitants
25 Baixa padró d’habitants
25 Aprovant la revisió del preu d’un contracte
26 Prendre coneixement de la gestió econòmica del Curs de manipuladors
26 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural
26 Concessió llicència d’obres a Gas Natural
26 Concessió de gratificacions a personal funcionari i laboral
26 Concessió llicència d’obres a Futur Hotel SA
26 Concessió llicència d’obres a Josep Vinyets Sala
26 Concessió de complement de productivitat a personal funcionari i laboral
26 Alta al padró d’habitants
26 Baixa al padró d’habitants
26 Alta per omissió al padró d’habitants
26 Atorgant una gratificació per treballs extraordinaris fora de la jornada habitual
26 Atorgant una gratificació per treballs extraordinaris fora de la jornada habitual
26 Atorgant una gratificació per treballs extraordinaris fora de la jornada habitual
26 Atorgant una gratificació per treballs extraordinaris fora de la jornada habitual
26 Aprovant despesa d’articles de publicitat als participants de l’Estiu d’en Loni
26 Concessió d’una subvenció a l’Associació de veïns de les Illes Belles
26 Concessió d’una subvenció a l’Associació de veïns del Molí Paperer
27 Ordenant la neteja d’un solar a la Sra. Carme Prat
27 Ordenant la neteja d’un solar al Sr. Emili Aigé
27 Ordenant la neteja d’un solar a la Sra. Joaquima Miró
27 Concessió llicència d’obres a Xavier Cunyat Borell
27 Concessió llicència d’obres a Magdalena Poyal Ribalta
27 Prendre coneixement de les entrades de la Programació Primavera a l’Ateneu
27 Alta padró d’habitants
27 Aprovant projecte de la construcció de la pista de tennis i de paddel
27 Atorgant subvencions a entitats culturals de Sant Celoni
28 Concessió llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica SL
28 Concessió llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica SL
28 Concessió llicència municipal per a obertura d’un aparcament privat
28 Concessió llicència d’activitats classificades a Promoponç XXI SL
28 Concessió llicència d’activitats classificades a Promoponç XXI SL
28 Concessió llicència d’obres a Caterina Costa Roses
28 Concessió llicència d’obres a Caterina Costa Roses
28 Concessió llicència d’obres a Degussa Sant Celoni SA
28 Concessió llicència d’obres a Gerónima Terrasa Riera
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28 Concessió llicència d’obres a Lluís Bonfill Roca
28 Concessió llicència d’obres a Maria Asunción Rabassa Saurí
28 Concessió llicència d’obres a Olga Boix Planas
28 Aprovant despesa instal·lació de 18 finestres d’alumini al CEIP J. Pallerola i Roca
28 Aprovant despesa obres paviment entrades CEIP J. Pallerola i Roca
30 Canvis de domicili

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ
DURANT EL MES DE JUNY DE 2002

Dia Descripció
04 Imposant sanció multes lot 202
06 Imposant sanció Antoni Teran Colomines
06 Arxivant expedient sancionador Carles Riu Pou
06 Imposant sanció Francisco Monclús Mateu
06 Imposant sanció Hipòlit Tena Garcia
06 Arxivant expedient sancionador Isabel Pelegrí López
06 Arxivant expedient sancionador José Arboix Aznar
06 Imposant sanció Jorge Anton Botey
06 Arxivant expedient sancionador Jordi Bosch Pérez
06 Arxivant expedient sancionador Juan Fernández Ramos
06 Imposant sanció Javier Garcia Carrillo
06 Imposant sanció Joan Ollé Núñez
06 Imposant sanció José Ruiz Ramos
06 Imposant sanció Joan Tarridas Bachs
06 Arxivant expedient sancionador M. Carmen Palomo del Pozo
06 Arxivant expedient sancionador M. Rosa Grimm Oberkersch
06 Arxivant expedient sancionador M. Teresa Gagias Serrano
06 Arxivant expedient sancionador Pedro Antonio González Ruzafa
06 Imposant sanció Rosa Bruña Pascual
06 Imposant sanció Rafael de Mingo Chicharro
06 Imposant sanció Rafael Jiménez Molina
06 Imposant sanció Rafael Lozano Peral
07 Imposant sanció M. Dolores Argamasilla Civico
07 Arxivant expedient sancionador Eva Martos Salgado
07 Arxivant expedient sancionador Fèlix Márquez Gutiérrez
07 Imposant sanció Jordi Aymar Novell
07 Imposant sanció Javier Cogolludo Goig
07 Imposant sanció Jordi Paituví Roig
07 Arxivant expedient sancionador Luis A. Pascual González
07 Arxivant expedient sancionador Carme Martori Cervera
07 Imposant sanció Margarita Maresma
07 Imposant sanció Núria Fontanet Molinero
07 Arxivant expedient sancionador Ricard Sánchez-Fortun Guasch
12 Imposant sanció Cristobalina Aguilar Robles
12 Imposant sanció M. Carmen Fuentes Nano
12 Arxivant expedient sancionador Joan Codony Pujolràs
12 Imposant sanció Jordi Rico López
12 Imposant sanció Josep Sala Batlle
12 Imposant sanció Mercedes Buitrago Romero
12 Arxivant expedient sancionador M. Cruz Checa López
12 Imposant sanció Mercedes Lavado Cachadiña
12 Arxivant expedient sancionador Montserrat Sagristà Arimany
12 Imposant sanció Marina Vallespí Cornellà
12 Imposant sanció Sílvia Flores Cantallops
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12 Imposant sanció Salvador Fontanet Lluís
14 Arxivant expedient sancionador Antoni Torrent Bru
14 Imposant sanció Anna C. Borrell Gómez
14 Arxivant expedient sancionador Ana Moreno Gil
14 Arxivant expedient sancionador Dolors Rovira Rodríguez
14 Imposant sanció Ferran Sánchez Pérez
14 Imposant sanció Francisco López Osuna
14 Arxivant expedient sancionador Isabel Galván Redondo
14 Arxivant expedient sancionador Isabel Ventura Albiach
14 Imposant sanció Jordi Auladell Ruiz
14 Arxivant expedient sancionador Joaquim Pagès Oliver
14 Imposant sanció José Ramon Vega Noguera
14 Imposant sanció M. Àngels Calvet Canaleta
14 Arxivant expedient sancionador M. Antònia Planas coll
14 Imposant sanció Manel Isern Capdevila
14 Arxivant expedient sancionador Marcos Navarta Ruiz
14 Imposant sanció Núria Fontanet Molinero
14 Arxivant expedient sancionador Rafael Escobar Urdiales
14 Arxivant expedient sancionador Francisco J. Sabé Roca
17 Arxivant expedient sancionador empresa Autocars Barba
17 Arxivant expedient sancionador Carmen Guerrero Ramírez
17 Arxivant expedient sancionador Conxa Sancho Casadesús
17 Arxivant expedient sancionador Engràcia Codony Masferrer
17 Arxivant expedient sancionador Esther Cervera Petrel
17 Imposant sanció Ero Lugilde Iglesias
17 Imposant sanció Francisco Hidalgo Labrador
17 Imposant sanció Francisco Javier Venegas Garrido
17 Arxivant expedient sancionador Iolanda Reales Pesaferrer
17 Imposant sanció Joan Cros Vilar
17 Imposant sanció Jordi Pimàs Soler
17 Imposant sanció M. Carmen González Garcia
17 Arxivant expedient sancionador Maica Mesa Ureña
17 Arxivant expedient sancionador M. Paz Parafita Fortes
17 Imposant sanció Oscar Fernández González
17 Arxivant expedient sancionador Pere Costa Net
17 Imposant sanció Vicente Arroyo González
17 Imposant sanció Xavier Grebol Torrent
17 Imposant sanció Yolanda Garcia Caba
18 Arxivant expedient sancionador Josep Luque Zorrilla
18 Arxivant expedient sancionador Lluïsa Lahuerta Pérez
19 Imposant sanció Antonio Alomar Batlle
19 Arxivant expedient sancionador Ana Moreno Gil
19 Arxivant expedient sancionador Andreu Morera Vernedas
19 Imposant sanció Antonio Puig Vilardebó
19 Arxivant expedient sancionador Alberto Rueda Piña
19 Arxivant expedient sancionador Josep Abad Parera
19 Imposant sanció - recurs reposició Jorge Juan Blázquez Sánchez
19 Imposant sanció - recurs potestatiu M. Àngela Rodríguez Andrés
19 Imposant sanció – recurs potestatiu M. Carmen Cruells Hosta
19 Imposant sanció – recurs potestatiu Manuel Martín Ruiz
19 Imposant sanció – recurs potestatiu Montserrat Sandín Molinero
19 Arxivant expedient sancionador Miguel Vega Aranda
19 Imposant sanció Núria Fontanet Molinero
19 Imposant sanció – recurs potestatiu Narcís Naspreda Coll
19 Imposant sanció – recurs potestatiu Rafael Adrián Rochel
19 Imposant sanció Roger Llobet Martínez
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19 Imposant sanció – recurs potestatiu Ramon Sánchez López
19 Imposant sanció – recurs reposició Teodoro Lorente Martín
21 Arxivant expedient sancionador Josep M. Mendoza Toro
21 Imposant sanció Antonio Sanjuan
21 Arxivant expedient sancionador Carmen Galván Castillo
21 Imposant sanció – recurs potestatiu Carlos Ramos Puig
21 Imposant sanció – recurs potestatiu Carlos Ramos Puig
21 Arxivant expedient sancionador Emília Fontiguell Pascual
21 Imposant sanció Francisco Ezquerra Navarro
21 Imposant sanció Luis Rodríguez Louzena
21 Imposant sanció M. Josefa Torroella Turón
21 Imposant sanció M. Teresa Mosull Pujol
21 Imposant sanció - recurs potestatiu a OCI 93
21 Arxivant expedient sancionador Purificación Cardoso Aguado
21 Arxivant expedient sancionador Pere Torres Ginesta
21 Arxivant expedient sancionador Raul Santiago Rodríguez
21 Imposant sanció – recurs potestatiu Victoriano Rodríguez Rodríguez
25 Arxivant expedient sancionadora empresa GE Capital Largo Plazo
25 Arxivant expedient sancionador empresa Overlease
27 Imposant sanció multes lot 203
27 Imposant sanció Antoni Gené Molins
27 Imposant sanció Ana M. Pons Gómez
27 Imposant sanció empresa Carpe Vitam SL
27 Arxivant expedient sancionador Carlos Barquero Rodríguez
27 Arxivant expedient sancionador Carlos Barquero Rodríguez
27 Arxivant expedient sancionador Carlos Barquero Rodríguez
27 Arxivant expedient sancionador Carlos Barquero Rodríguez
27 Arxivant expedient sancionador M. Dolores Caballero Duran
27 Imposant sanció Francesc Roma Joval
27 Arxivant expedient sancionador Immaculada Ramírez Merino
27 Arxivant expedient sancionador Immaculada Ramírez Merino
27 Imposant sanció José Hernández Morillas
27 Imposant sanció Josep M. Bilbeny Vila
27 Imposant sanció José M. Lavado Cahadiña
27 Imposant sanció José M. Lavado Cahadiña
27 Imposant sanció Joan Montplet Parera
27 Imposant sanció Josep Perapoch López
27 Imposant sanció Manuel Campoy López
27 Imposant sanció M. Dolors Horta Garriga
27 Arxivant expedient sancionador Mercè Muñoz Romero
27 Arxivant expedient sancionador empresa OVIS Lab. de patologia
27 Imposant sanció Rafael León Medel
27 Imposant sanció Salvador Gelabert Masegú
27 Imposant sanció Xavier Quintana Bosch
28 Arxivant expedient sancionador Francisco M. González Benítez
28 Arxivant expedient sancionador Ramon Miralles
28 Imposant sanció Blanca Bosch Hereu
28 Arxivant expedient sancionador David Damià Serra
28 Arxivant expedient sancionador Daniel López Sánchez
28 Arxivant expedient sancionador David Morales Domènech
28 Imposant sanció Diego Martínez Haro
28 Arxivant expedient sancionador Emília Fontíguell Pascual
28 Arxivant expedient sancionador Francisco Castro Medina
28 Imposant sanció Francisco Fuentes Martínez
28 Arxivant expedient sancionador Francisca López Manchón
28 Arxivant expedient sancionador Francesc X. Segador Romeu
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28 Arxivant expedient sancionador Glòria Campdepadrós Camús
28 Arxivant expedient sancionador Gemma Quirant Recort
28 Arxivant expedient sancionador Isabel Galván Redondo
28 Arxivant expedient sancionador Isabel Romero Clemente
28 Arxivant expedient sancionador Josep A. González Pajuelo
28 Arxivant expedient sancionador Josep Arenas Serra
28 Arxivant expedient sancionador Jordi Balagué Pagès
28 Imposant sanció Juan Carlos Garrido Vivas
28 Arxivant expedient sancionador Jaume Clos Pagès
28 Arxivant expedient sancionador Jaume Clopés Valls
28 Imposant sanció Juan Espasa
28 Arxivant expedient sancionador José Falip Falip
28 Arxivant expedient sancionador Júlia Jiménez Mesa
28 Arxivant expedient sancionador Julio López Soria
28 Arxivant expedient sancionador Juan Mola Mata
28 Arxivant expedient sancionador Josep M. Pérez Tomás
28 Arxivant expedient sancionador Juan Mena Rodríguez
28 Arxivant expedient sancionador Jordi Llerins Sala
28 Arxivant expedient sancionador José Pol Pagès
28 Arxivant expedient sancionador Jesús Roura Giro
28 Arxivant expedient sancionador Judit Serra Ibern
28 Arxivant expedient sancionador Josefa Vega Martín
28 Arxivant expedient sancionador M. Antònia Comajoan Ibáñez
28 Arxivant expedient sancionador Montserrat Allué Fontiguell
28 Arxivant expedient sancionador M. Angustias Ramos de la Torre
28 Imposant sanció Mercedes Buitrago Romero
28 Imposant sanció M. Carme Fontanillas Danés
28 Arxivant expedient sancionador M. Carme Gifra Figueras
28 Imposant sanció M. Dolors Berenguer Clapera
28 Imposant sanció Montserrat Ibáñez Garro
28 Arxivant expedient sancionador Modesto Lavado Navarro
28 Imposant sanció M. Montserrat Puig Teruel
28 Imposant sanció M. Teresa Garcia López
28 Arxivant expedient sancionador Noemi Casanovas Palau
28 Arxivant expedient sancionador Núria Domènech Torrent
28 Arxivant expedient sancionador Núria Mas Salvañà
28 Arxivant expedient sancionador Oscar Martínez Carrera
28 Imposant sanció Pere Albert Oller Bosch
28 Imposant sanció Rafael Daga Ramos
28 Arxivant expedient sancionador Rosa Ivern Calls
28 Arxivant expedient sancionador empresa Servia Canto
28 Arxivant expedient sancionador Sílvia Guillen Garrote
28 Imposant sanció Salvador Prats Pagès
28 Imposant sanció Santiago Real Obrador
28 Imposant sanció Sifa Suljic
28 Imposant sanció Sònia Sánchez Mendo
28 Imposant sanció Xavier Arellano González
28 Imposant sanció Xavier Boada Juncà
28 Arxivant expedient sancionador Yolanda Navas Medina

22.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE
PERSONAL REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE
MAIG I JUNY DE 2002.
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Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions
urgents de diferent personal realitzades durant els mesos de maig i
juny de 2002.

Atès que durant el mes de maig de 2002 s'ha procedit a la
contractació del següent personal: una persona per a substituir al
tècnic de l’emissora municipal de ràdio mentre duri el seu període
d’incapacitat laboral transitòria, un tècnic per a tasques de docència
d’ofimàtica del projecte pilot Experimenta en conveni amb la
Diputació de Barcelona, una administrativa per a atendre i
dinamitzar els joves usuaris del Punt d’Informació Juvenil, un peó de
recolzament estacional a la brigada municipal, una professora per a
l’Escola d’Adults en la seva oferta formativa pel curs 2001-2002 i un
peó per a realitzar tasques de recolzament estacional a l’àrea
d’Esports.

Atès que durant el mes de juny de 2002 s’ha procedit a la
contractació del següent personal: una administrativa de suport a la
gestió i organització d’activitats esportives, una treballadora social
per a tasques d’atenció primària, una auxiliar administrativa per a la
implementació del servei de control de presència, dues persones per
a la vigilància d’incendis en el Parc Natural Montnegre Corredor
durant la temporada d’estiu, una persona per a realitzar la campanya
d’estiu de promoció de la publicitat a l’emissora municipal de ràdio,
quatre monitors per a realitzar funcions d’àrbitres de taula del
Campionat de Futbol Sala d’enguany i un arquitecte tècnic per a la
redacció i execució de diferents projectes d’urbanització del municipi.

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:

Maig 2002

Gemma Pascual Pou Tècnic mig
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Miguel Piqueras Nieto Tècnic mig
M. Soledad Iñíguez Gómez Administrativa
Luis Pérez Vargas Peó
Àngela Grau Tarragó Professora
Miguel Mena Fradera Peó

Juny 2002

Glòria Roura Masferrer Administrativa
Irene Linares Cid Treballadora social
Montserrat Pérez Zamora Auxiliar administrativa
David Riera Rodríguez Vigilant d’incendis
Damià Sánchez Ventalló Vigilant d’incendis
Cristhian Arroyo Vellalta Auxiliar administratiu
Montserrat García Rodríguez Monitora
Núria Moles Avariento Monitora
Anna M. Martínez Guerrero Monitora
Laura Peña Pio Monitora
Robert Álvarez Fernández Arquitecte tècnic

23.- PRECS I PREGUNTES.

Prec que formula el grup municipal d’ERC:

 El Sr. Alsina diu que voldria recordar a l’equip de govern que
en un acord de Ple es va aprovar que tots els vehicles de
l’ajuntament portessin el distintiu “CAT” a la matrícula. Sense
voler ser tan agosarats com l’ajuntament d’Arbúcies que posa
l’adhesiu sobre la “E” d’Espanya, es demana a l’equip de
govern que doni instruccions per tal que s’instal·li el “CAT” en
els nous cotxes municipals que encara no el porten.

Prec que formula el grup municipal de CiU:

 El Sr. Figueras demana que s’informi de tots els plets que es
segueixen actualment contra l’ajuntament de Sant Celoni.

Prec que formula el grup municipal del PP:
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 El Sr. Gómez explica que una persona que no té res a veure
amb ell li ha demanat que faci aquest prec per veure si és
possible poder donar una col·locació a l’ajuntament a la Sra.
Eva Castro (que ell no coneix personalment, però que sembla
que pateix algun tipus de disminució física i que ja ha
treballat temporalment a l’ajuntament en alguna ocasió). Per
llei pràcticament se l’hauria d’admetre, perquè de tota la
plantilla de treballadors de l’ajuntament només hi ha una o
dues persones que pateixen disminucions. Aquest és el prec,
diu el Sr. Gómez, i el formulo tal com m’han demanat que
fes.

El Sr. alcalde indica que, malgrat que es tracta d’un prec i no d’una
pregunta, voldria fer un comentari al respecte. L’ajuntament de
Sant Celoni, conjuntament amb altres municipis, ha creat la
Fundació Acció Baix Montseny, que ocupa a persones amb
disminució i que representa un important esforç per a la corporació
perquè la Fundació s’ha de dotar de recursos econòmics. De coses
com aquestes se’n poden fer moltes lectures. Citar el nom d’una
persona sempre és un tema molt delicat perquè de persones amb
disminució n’hi ha moltes a Sant Celoni, i no hem de caure en
aquest parany.

Pregunta que formula el grup municipal del PP:

 Mirant el llistat de resolucions, diu el Sr. Gómez, he
vist que s’han fet unes intervencions arqueològiques a
l’ermita de Sant Martí del Pertegàs, que han costat més
de 3 milions de pessetes. Què s’ha trobat en aquestes
excavacions?

El Sr. alcalde explica que aquesta intervenció arqueològica s’ha fet
per conèixer de quina època data i com era antigament l’ermita de
Sant Martí de Pertegàs. En les excavacions que s’han fet fins ara
s’han trobat algunes monedes i esquelets humans, i ara es mirarà
de continuar excavant al costat de l’absis. Els tècnics contractats
per l’ajuntament han comptat amb la col·laboració d’arqueòlegs de
la Generalitat de Catalunya, que han fet una sèrie de
recomanacions sobre el terreny. Posteriorment es documentarà tot
allò que s’ha descobert per tal que quedi constància de la història i
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dels orígens de l’ermita. Tothom que vulgui pot anar a veure
aquestes excavacions.

El Sr. Arenas Serra indica que aquesta actuació arqueològica ja
estava contemplada en el pressupost municipal, i encara no està
acabada ni molt menys. S’ha fet l’actuació que es va contractar
inicialment i està projectat també excavar al costat de l’absis. Quan
els treballs hagin finalitzat i estiguin catalogades totes les troballes,
s’ha previst organitzar una mena de circuit de visita, de caràcter
permanent, amb explicacions in situ i un suport audiovisual.

Pregunta que formula el grup municipal de CiU:

 La Sra. Lechuga es dirigeix al regidor de La Batllòria i
diu que quan van començar les obres de l’enllumenat
de La Batllòria es va dir que les instal·lacions serien
soterrades, però ara resulta que no totes s’han
soterrat. Per algun motiu en concret? Per altra part, les
faroles que s’han posat en el casc antic no són totes
iguals (unes són més modernes i altres són del model
antic). Per quina raó s’ha fet així?

El Sr. Pujol contesta que les obres de l’enllumenat públic de La
Batllòria s’estan fent tal com marca el projecte tècnic. Estava ja
previst en el projecte que les faroles que s’han d’instal·lar al casc
antic fossin d’un estil que lligués amb la zona. I també es
contemplava que a la part del poble que podria considerar-se com
eixample les faroles siguin bàculs (perquè l’espai ho permet) amb
un estil més modern. Per altra part, respecte del soterrament de
les instal·lacions, en el projecte ja es diu que en alguns carrers les
línies elèctriques no poden anar soterrades perquè les voreres són
molt estretes. Potser la Sra. Lechuga no s’ha mirat el projecte,
però s’ha fet exactament el que diu.

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

 El Sr. Comas explica que quan els nens de Sant Celoni
acaben l’ESO i volen fer el batxillerat, tenen dos
camins: o anar a l’Institut Baix Montseny o marxar a
estudiar a fora. És a dir, que si no volen cursar el
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batxillerat en un centre públic, els nois i noies han de
desplaçar-se a una altra localitat, amb el cost que això
representa. Per què no es pot impartir a Sant Celoni
l’ensenyança del batxillerat a través de l’escola privada
concertada?

El Sr. alcalde respon que sí que es podria fer, sempre que les
escoles privades concertades del municipi ho sol·licitessin.

El Sr. Casado diu que no sap amb seguretat si les escoles
concertades poden fer el batxillerat, i que ho consultarà.

El Sr. Comas diu que ell només demana que es miri de fer viable a
través del Departament d’Ensenyament de la Generalitat que el
batxillerat es pugui impartir als centres privats concertats de Sant
Celoni, per tal d’evitar que un flux important de joves s’hagi de
desplaçar a altres localitats.

El Sr. Capote manifesta que, en la seva opinió, l’ajuntament ha de
garantir la gratuïtat de l’ensenyament, i això vol dir vetllar per
l’escola pública i perquè cap noi i noia del poble hagi de marxar a
estudiar a fora per no tenir plaça als centres educatius públics de
Sant Celoni. Jo sempre defensaré l’escola pública –diu-, encara que
entenc que hi hagi escoles concertades. La meva preocupació
bàsica seria si faltessin places públiques a Sant Celoni, però
aquestes places avui existeixen i quan una persona marxa a
estudiar a fora és perquè no vol l’opció de l’escola pública i
prefereix altres opcions. Entenc el que diu el Sr. Comas, però no hi
estic d’acord.

El Sr. Comas diu que ell també està d’acord amb el que diu el Sr.
Capote, però potser el problema és que l’ensenyament públic no és
prou bo, i això fa que quan un noi suspèn els pares hagin de fer
una gran despesa portant-lo a estudiar a fora.

El Sr. Capote diu que no està d’acord amb aquesta afirmació.

El Sr. alcalde recorda que abans s’ha presentat una moció referida
als cicles formatius que, com el batxillerat, també són post-
obligatoris (són a partir dels 16 anys). Hem vist que a l’anul·lar el
Departament d’Ensenyament un cicle formatiu de l’IES Baix
Montseny, els joves que volien cursar aquests estudis hauran
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d’anar a una escola privada concertada de Granollers, que els
costarà cada mes una quantitat de diners. Jo entenc –diu- que si
les escoles concertades de Sant Celoni estan interessades en
impartir el batxillerat o algun cicle formatiu, ho han de sol·licitar al
Departament d’Ensenyament i seguir els tràmits corresponents. Fer
una altra cosa seria desvirtuar els canals normals de demanda. Des
de l’ajuntament el que hem de procurar és per l’ensenyament
públic.

El Sr. Capote comenta que l’ajuntament ha de vetllar perquè hi
hagin més places educatives (no en els centres privats concertats,
sinó en els públics) i més qualitat d’ensenyament (si és que
realment fa falta, que això és discutible, perquè els mestres de la
pública són funcionaris que han passat unes oposició i els metres
de la privada són triats “a dit”). Jo penso –diu- que aquí hem de
defensar l’ensenyament públic, i garantir que l’educació sigui
gratuïta i de qualitat, que és un dret fonamental reconegut a la
Constitució. Entenc la teva postura (referint-se al Sr. Comas), però
no la comparteixo.

El Sr. Comas considera que es tracta d’una necessitat quan veu la
quantitat de joves que han de marxar de Sant Celoni per fer el
batxillerat en una altra localitat perquè, o bé l’ensenyament públic
és dolent, o volen seguir estudiant en un centre privat. I aquí a
Sant Celoni no tenen aquesta opció.

El Sr. alcalde respon que, en tot cas, són les escoles privades
concertades de Sant Celoni les que ho han d’oferir. Nosaltres el que
hem de demanar és més qualitat en la pública.

El Sr. Garcia explica que les línies de batxillerat, igual que els cicles
formatius, es donen en funció de la ratio d’alumnes que hi ha a
l’entorn d’una escola. Si les escoles de Sant Celoni no imparteixen
aquests ensenyaments deu ser perquè la ratio no dóna per dues o
tres línies. Aquest és el problema que hi ha normalment en els
pobles. És el mateix que ha passat amb el cicle formatiu que ens
han tret a l’IES Baix Montseny perquè no hi havia prou alumnes.
Amb el batxillerat passa igual. A Granollers els col·legis s’estan
barallant per a aconseguir poder impartir el batxillerat, però com
que no hi ha prou ratio no els hi poden donar. I a Sant Celoni passa
el mateix: la ratio només dóna per una única línia de batxillerat a
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l’Institut i els alumnes que no hi volen anar no tenen més remei
que anar a un altre centre fora del municipi.

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

 El Sr. Comas diu que ell no té costum de criticar ni d’opinar
sobre els escrits dels altres partits polítics, però em sembla,
diu, que el Sr. Raül Casado s’ha equivocat en l’escrit que
apareix publicat a l’últim número de La Casa de la Vila. Vint
anys enrera jo ja vivia en aquest poble, i Sant Celoni no era
cap caos, ni d’una manera ni d’una altra. No era un caos fa
vint anys, ni és un caos ara. Una persona es podia comprar
un habitatge fa vint anys, com també se’l pot comprar ara.
En el seu escrit el Sr. Casado parla dels nous plans parcials
que s’han creat. Està clar i és veritat que això s’ha fet, però
els màxims beneficiats han sigut els constructors de Sant
Celoni, perquè sinó tot l’èxode de persones que han anat a
viure a Santa Maria de Palautordera s’haguessin quedat a
Sant Celoni.

El Sr. alcalde diu que no entén ben bé en què consisteix el prec del
Sr. Comas.

El Sr. Casado indica que es tracta d’un escrit polític i s’ha
d’entendre com a tal.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la
sessió a les 00:45 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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