ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 11 DE JUNY DE 2003.

Sant Celoni, 11 de juny de 2003.
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:05
hores de la nit, en primera convocatòria i sota la presidència de
l’alcalde Joan Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió
extraordinària del Ple de l'ajuntament, la regidora Josefa Lechuga
Garcia i els regidors Josep Arenas Serra, Josep Capote Martín,
Francesc Garcia Mundet, Miquel Vega Vega, Antoni Pujol Rovira,
Pedro Checa Rubio, Raül Casado Jiménez, Jordi Arenas Vilà, Jaume
Figueras Coll, Josep Alsina Lloreda, Ramon Segarra Montesó, César
Gómez Sinobas, Felip Comas Dorca i Francesc Giol Planas, 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 la regidora Adela Gener Sánchez.
Inicialment el Sr. alcalde explica que es tracta d’un Ple especial,
convocat únicament per a l’aprovació de les actes de les darreres
sessions. Per això, seria interessant que, després dels resultats de
les Eleccions municipals del passat 25 de maig, els regidors que no
continuaran com a membres de la corporació en la propera
legislatura, puguin dir unes paraules de comiat.
Pren la paraula el Sr. Giol. Voldria donar-vos les gràcies –diu- per
aquests quatre anys que he passat entre vosaltres. En algunes
coses ens hem entès i en altres no, però crec que ens hem portat
bé i ens hem avingut bastant. Especialment, voldria donar les
gràcies als meus antics companys del grup municipal de CiU que
m’han recolzat en totes les decisions que he pres. Res més, el
poble m’ha donat una excedència de quatre anys i espero poder
tornar de nou aquí passats aquests anys. Gràcies i bona nit.
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El Sr. Gómez diu que ell no donarà les gràcies a tothom, sinó
només als regidors de l’oposició. Ells sí que s’han portat com uns
homes i m’agradaria molt continuar amb la seva amistat. En quant
a l’equip de govern, hi ha tres persones que per a mi són com si
pràcticament no existissin. Dono les gràcies a tots els altres i bona
nit.
Intervé el Sr. Pujol i explica que, apart del Sr. alcalde, ell és el
regidor més antic dels presents. Porto –diu- 13 anys i 5 mesos a
l’ajuntament representant a La Batllòria: en una primera etapa com
a membre del grup d’Independents de La Batllòria i en les dues
darreres legislatures com a independent pel grup municipal del
PSC. Per a mi personalment han sigut uns anys enriquidors i he
pogut adquirir uns coneixements que no tenia, apart d’haver fet
aquí grans amics i amigues. Cadascú de nosaltres ha fet el paper
que li pertoca, ja sigui des del govern municipal o des de l’oposició.
Deixo aquí moltes amistats i agraeixo la participació i el contacte
que al llarg d’aquests anys he tingut amb tots els treballadors de la
casa, des dels funcionaris al personal laboral. Sempre ens
quedaran aquestes relacions personals, que per a mi són el més
important. Tots hem treballat pel poble i hem fet poble. Per tant,
gràcies a tots.
Pren la paraula el Sr. Arenas Serra. En els propers dies -diufinalitzarà la meva etapa com a regidor de l’ajuntament de Sant
Celoni i m’ha semblat adequat adreçar-vos quatre paraules per
acomiadar-me de les persones amb qui he tingut l’honor de
compartir aquests anys. Per bé que la meva tasca haurà tingut
encerts i errades, permeteu-me expressar-vos la impressió (que
em plauria que compartíssiu) d’haver treballat amb il·lusió i
honestedat per a aportar una visió progressista a l’evolució del
municipi de Sant Celoni. Sense afany de fer balanç, sí que vull
destacar el gran valor que han tingut per a la comunitat i per a mi
personalment totes aquelles accions que s’han dut a terme gràcies
a l’esforç de la participació i de la cooperació de tots i totes (equip
de govern, oposició, entitats...). No hi ha cultura sense una
comunitat dinàmica i compromesa, i a Sant Celoni ho som més del
que sovint nosaltres mateixos ens pensem. D’aquests 12 anys a
l’ajuntament i de les meves responsabilitats en diferents àrees, en
quedaran, i gràcies sobretot a molta altra gent, equipaments i
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serveis importants, però del que em sento més orgullós és d’haver
contribuït a trencar recels endèmics entre ciutadans i ciutadanes
del nostre municipi. Vull agrair especialment el suport dels
companys que amb tota generositat han estat sempre a punt per
donar suport a totes les iniciatives que han sorgit a la vila,
personals o no, alhora que desitjo que aquest esperit ens amari
cada vegada més. Tenim encara molts reptes en que tots som
protagonistes. Espero que la feina feta hagi estat profitosa per al
major nombre de persones de Sant Celoni i La Batllòria. Res més,
fins sempre i molt agraït per tot a tots els companys, tant de
l’equip de govern com de l’oposició. Gràcies.
El Sr. Checa agraeix també la col·laboració de tots els companys i
companyes que han format part del consistori. Em sento satisfet –
indica- d’haver fet una feina que crec que ha contribuït a millorar la
qualitat del poble, que és el que pretenia jo particularment. També
estic content perquè he conegut moltes persones que se senten del
poble, estan orgullosos del poble i col·laboren per a que el poble
millori. Dono les gràcies a tots els companys i a totes les persones
que m’han recolzat.
El Sr. Comas diu que no porta cap discurs preparat, però sí que
voldria agrair la tasca de tots els companys i donar les gràcies a
tothom pels bons moments que hem passat aquí. Ha sigut una
etapa molt engrescadora per a mi –diu-, i només vull desitjar que
el poble tiri endavant. Gràcies.
El Sr. Alsina indica que des del grup municipal d’ERC agraeix a tots
els regidors l’esforç que han fet per treballar pel poble, ja sigui des
del govern o des de l’oposició. Malgrat les discrepàncies que poden
haver sorgit entre els diferents grups polítics, tots ens hem
comportat com a persones. I això és de remarcar i agrair.
Pren a paraula el Sr. Figueras. Ja que es tracta del comiat d’aquest
mandat, també des del grup municipal de CiU volem agrair la tasca
dels regidors i regidores que han format part del consistori en
aquests 4 anys. Hi ha hagut moments en que s’ha fet una oposició
més dura i altres moments en que els grups de l’oposició hem estat
a favor dels projectes i propostes de l’equip de govern, però penso
que el balanç és positiu. Després dels resultats que CiU ha obtingut
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en les passades Eleccions municipals, el nostre grup seguirà
treballant amb il·lusió. És l’hora d’acomiadar a tots els regidors que
deixen aquesta funció i volem donar per endavant la benvinguda
als nous membres que s’incorporaran al consistori. Gràcies.
Intervé finalment el Sr. alcalde. Voldria reiterar, indica, l’esperit
d’entesa que, per damunt de tot, hi ha hagut entre els diferents
regidors i regidores a l’hora de tirar endavant projectes per al
nostre municipi. Hem coincidit en la majoria de coses, però també
hi ha hagut discrepàncies, com és normal entre grups polítics
diferents. Nosaltres, desprès d’aquestes eleccions, entenem que cal
continuar treballant, buscant el millor per a les persones, celonins i
celonines. Tenim per endavant el repte d’una nova etapa, i crec
que tots estem engrescats en els diversos projectes que tenim
damunt la taula, projectes que hem aprovat conjuntament, idees
que són de tots i que espero que es facin realitat pel bé de les
persones del nostre municipi. Vull agrair als regidors i regidores de
tots els grups municipals la seva tasca i dedicació, i fer molt èmfasi
en que darrera de nosaltres els regidors hi ha una organització de
professionals que des dels seus llocs de treball a l’ajuntament fan
també un esforç de servei al nostre municipi. Agrair-los també a
ells la seva tasca.
Després d’aquestes intervencions i atès que ningú més fa ús de la
paraula, es procedeix a tractar l’únic punt contingut a l’ordre del
dia.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES TRES
SESSIONS ANTERIORS: PLENS EXTRAORDINARIS DE 27 DE
MARÇ DE 2003 (21:00 I 23:00 HORES) I DE 20 D’ABRIL DE
2003 (22:00 HORES).
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de
formular alguna observació als esborranys de les actes de les tres
sessions anteriors, els quals s'han distribuït juntament amb la
convocatòria d'aquest Ple. En no formular-se cap reparament, per
unanimitat, s'acorda la seva aprovació.

4

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la
sessió, essent les 22:20 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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