ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 11 DE MARÇ DE 2003.

Sant Celoni, 11 de març 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
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, 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.
Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde ofereix la paraula al
públic assistent per si algú vol comentar alguna qüestió,
relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui.
Pren la paraula el Sr. Jaume Martori Planas per a dir que, arrel de
la fuita de formol que es va produir el divendres passat a Derivados
Forestales SA, s’ha reunit la comissió de veïns i ha acordat
demanar explicacions d’aquest fet, així com informació del resultat
del recurs contenciós administratiu que va confirmar la denegació
de la llicència per a l’ampliació d’un reactor a la fàbrica i sobre si
l’empresa ha construït i posat en funcionament aquest reactor. A la
darrera reunió de la Comissió de seguiment per al trasllat de la
Forestal es va dir per part de l’ajuntament que no podia haver-se
construït el parc de tancs ni tampoc haver-se posat en
funcionament, però que es faria una inspecció per tal d’esbrinar la
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realitat de la indústria. Pregunta el Sr. Martori si s’ha fet aquesta
inspecció i diu que, si no s’ha fet, és que l’ajuntament pren el pèl
als veïns. La impressió que es té al veïnat és que el nou parc de
tancs funciona en l’actualitat.
El Sr. alcalde explica que aquesta instal·lació no funciona perquè
precisa d’una torre refrigeradora. L’autorització per a la instal·lació
d’aquesta torre va ser denegada per l’equip de govern per
considerar que comportaria un increment de sorolls.
El que es va produir divendres passat va ser una fuita en una
columna de recuperació de metanol, que tenia un contingut inferior
al 0,35%. Resulta que per un problema elèctric, hi va haver un
excés de pressió i va saltar el disc de seguretat, produint-se una
emissió de formol durant 4 ò 5 minuts cap a l’estació de RENFE i la
zona de l’Escola Pascual. La Policia Local ho va detectar i ho va
notificar al CECAT (Centre d’Emergències de la Generalitat
Catalunya), que no va creure convenient activar el Pla Sector, ni el
Pla d’Emergència Interior per la poca durada de la fuita. La Policia
també va donar avís als bombers i es va personar al lloc dels fets
per veure fins a quin punt era greu la situació. Jo me’n vaig
assabentar als pocs minuts d’haver passat, i en tot moment el
regidor de Governació i jo vam estar en comunicació amb la Policia
Local. També vaig trucar a l’Hospital per a que estiguessin alerta i
sabessin de quin producte químic es tractava. Val a dir que només
una persona va acudir al servei d’urgències amb símptomes de
conjuntivitis i faringitis.
Per altra part, continua explicant el Sr. alcalde, el mateix dilluns
vaig dictar una resolució per tal d’engegar un expedient informatiu,
que s’està documentat amb els informes de la Policia Local, de la
mateixa empresa i de l’àrea de Medi Ambient. Aquest expedient
continuarà el seu curs per mirar d’esbrinar el perquè de la fuita i si
es va complir o no el protocol de seguretat. Finalment es dictarà la
resolució que s’escaigui.
El Sr. Martori vol remarcar que en aquesta ocasió hi ha hagut molt
rebombori i s’ha parlat molt d’aquesta fuga perquè l’emissió s’ha
dirigit cap a l’estació de RENFE i l’Escola Pascual. Però d’emissions
se n’han produït moltes i quan afecten el barri de les Illes Belles
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ningú no se n’assabenta. Nosaltres, els veïns d’aquest barri, n’hem
viscut moltes de fuites, i hem hagut de córrer a tancar finestres,
sense que després ningú en parli. Considero, diu, que el trasllat de
la Forestal ha de ser un assumpte prioritari per a tots els grups
polítics municipals i cal que en fem un plantejament seriós. Si no
és així, tots serem culpables del que pugui passar algun dia.
El Sr. alcalde recorda que s’ha constituït una comissió per al
seguiment i trasllat de la Forestal. Tots tenim clar que la indústria
no està en un bon lloc i en el seu dia ja es va qualificar el solar com
a indústria en transformació. Crec que estem en el bon camí i el
temps segur que portarà la solució.
Intervé el Sr. Josep Rotllan Badia i pregunta què hagués passat si
aquest accident que només va provocar picors als ulls, s’hagués
convertit en una explosió? Jo no crec, diu, que Derivados
Forestales sigui una indústria segura perquè en pocs dies s’han
produït diverses fuites: el dia 28 de setembre i els dies 3 i 4 de
desembre passats. Per altra part, segons un estudi fet a Alemanya
la concentració autoritzada és d’un 16,7% i en canvi algun dia s’ha
arribat a un 54,9%.
El Sr. alcalde demana que no es barregin les coses. Estem
pendents dels resultats del darrer estudi fet pel Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya sobre la realitat de les
emissions. Si els resultats confirmen que els mesuraments estan
per sobre dels límits permesos, s’ordenarà l’aplicació de les
mesures correctores o de les sancions que s’escaigui.
El Sr. Martori considera que els quatre anys que vénen seran
crucials, i espera que els grups polítics que resultin de les properes
eleccions municipals s’adonin que cal trobar una solució al
problema de la Forestal.
Després d’aquestes intervencions i atès que ningú més fa ús de la
paraula, el Sr. alcalde dóna inici als punts continguts a l’ordre del
dia de la sessió.
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1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES DUES
SESSIONS ANTERIORS.
El Sr. Gómez diu que per tercera vegada vol mostrar la seva
disconformitat amb la redacció de les seves intervencions en l’acta
del Ple. Quan formulo una pregunta, diu, només es transcriu el
paràgraf principal, però de la introducció a la pregunta no en surt
ni una lletra. Les meves intervencions apareixen sesgades i no
podeu dir que sigui perquè no s’ha gravat bé, perquè sempre dono
una còpia de les meves preguntes al Sr. secretari. Algú o altre fa la
censura de sempre.
El Sr. alcalde manifesta que aquí no hi ha cap censura. Els Plens
municipals s’enregistren en una cinta i una funcionària de
Secretaria escolta i transcriu les gravacions. Ningú fa cap retoc a
les actes i el Sr. secretari ho pot confirmar. La paraula censura és
molt grossa i el Sr. Gómez hauria de retirar-la.
Intervé el Sr. secretari i, en la part que li pertoca com a redactor
de l’acta, explica que les actes es fan amb tota l’objectivitat i, de
fet, gairebé sempre s’aproven per unanimitat. De tota manera, si el
Sr. Gómez té alguna discrepància, no hi ha cap inconvenient en fer
les comprovacions oportunes. En principi, repeteix, l’acta és
plenament objectiva, malgrat que cadascú pot fer la seva lectura.
El Sr. Gómez recorda que li va entregar dos fulls amb el text de les
preguntes que va formular.
El Sr. secretari diu que es buscaran aquests fulls i la cinta de la
gravació, i es comprovarà.
El Sr. Gómez diu que li agradarà verificar que així es faci, perquè
no sap si altres vegades s’ha revisat tot el que ha demanat.
El Sr. secretari respon que al Sr. Gómez pot estar segur que així és
farà.
Després d’aquestes intervencions i revisats el text de l’acta i els
fulls de les preguntes formulades pel Sr. Gómez, es comprova que
coincideixen plenament.
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Per altra part, escoltat de nou l’enregistrament de la sessió
anterior, cal indicar que quan el Sr. Gómez formula la pregunta
referida a la senyalització viària de La Batllòria, insisteix en que pot
aportar fotografies i que és molt casual que en el carrer Breda
només pugui aparcar-se a la banda contrària on viu el regidor Sr.
Pujol.
Així mateix, en una altra pregunta que formula el portaveu del
grup del PP sobre condonació de multes a regidors i personal de
l’ajuntament, es fa constar que en el diàleg que s’estableix entre el
regidor de Governació i el Sr. Gómez, aquest fa diversos
comentaris que insinuen corrupció en els expedients sancionadors
per infraccions de trànsit.
Introduïts aquests matisos, i atès que ningú més formula cap altre
reparament als esborranys de les actes de les dues sessions
anteriors, s'acorda la seva aprovació.
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DELS ACORDS
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
PER AL FINANÇAMENT DE DIVERSES OBRES CONTINGUDES
AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA CARRETERA DE
GUALBA.
Intervé el Sr. Alsina i comenta que aquestes contribucions
especials s’apliquen en proporció del 90% als veïns i del 10% a
l’ajuntament, però hi ha una sèrie de partides del projecte que no
s’inclouen en l’import a repartir. Per tant, hi ha una rebaixa
considerable del cost que han d’assumir els veïns. Pregunta per
què es pren un criteri diferent al que es va adoptar, per exemple,
en les obres de la Carretera Vella (on es va aplicar el 50%-50%). I
per què no es busca un mateix criteri per a tots els carrers?
El Sr. alcalde explica que en l’aplicació de contribucions especials
per les obres d’urbanització de la Carretera de Gualba no s’inclou la
partida corresponent a l’asfaltat del carrer. Aquest asfaltat es farà
amb paviment anti-soroll, des de la confluència amb la carretera
comarcal fins al pont sota la via. És a dir, que afectarà tant a la
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part urbana de la Carretera de Gualba com a la part que llinda amb
el sector Cementiri. Les quotes que hauran de pagar els veïns
vindran a sortir entre el 40% i el 50% de l’import total del projecte
(com s’ha fet amb la urbanització de la Carretera Vella).
El Sr. Alsina pregunta com queden les contribucions especials en la
part final de la Carretera de Gualba, en la zona del sector
Cementiri, perquè sembla que encara s’ha de definir...
El Sr. alcalde explica que el projecte d’urbanització del sector
Cementiri contempla un tipus de vorera i d’enllumenat a la part de
la Carretera de Gualba que entronca amb la carretera comarcal, i
es vol mantenir una continuïtat d’aquests elements en la part de la
Carretera de Gualba que correspon a les cases del Salicart.
El Sr. Alsina diu que les contribucions especials hauran de ser
diferents segons el tipus d’ús previst. No pagarà el mateix un veí
que un gran centre comercial.
El Sr. alcalde explica que en el sector Cementiri, com en la resta de
sectors que s’han desenvolupat (Pertegàs, Residencial Esports, Pla
de Palau...) no s’apliquen contribucions especials, sinó que
directament els propietaris fan front a les despeses d’urbanització
en funció del seu coeficient de participació.
El Sr. Giol comenta que segurament l’ajuntament disposarà de
terrenys en aquesta zona, per raó del 10% d’aprofitament mig.
En Sr. alcalde indica que, en efecte, com en qualsevol pla parcial,
l’ajuntament disposa del 10% dels terrenys i haurà de fer front al
10% del cost de les obres d’urbanització del sector.
El Sr. Figueras pregunta si la redacció del projecte i la direcció de
les obres es fan des de l’ajuntament o es contracten externament.
El Sr. Garcia contesta que el projecte d’urbanització de la Carretera
de Gualba s’ha redactat des dels Serveis Tècnics municipals. Però
és costum incloure aquests honoraris com a previsió per si
posteriorment s’encomana la direcció de l’obra a un tècnic exterior.
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Després d’aquestes intervencions i,
Vist l’expedient instruït per a la imposició i ordenació de
contribucions especials amb motiu de l’execució de diverses obres
de les contingudes al projecte d’urbanització de la Carretera de
Gualba (tram comprès entre la riera de Pertegàs i el sector
Cementiri) d’aquesta vila.
Atès que la Carretera de Gualba es troba situada a l’extrem de
llevant de la vila de Sant Celoni i actualment els serveis de què
disposa són clarament deficitaris, per la qual cosa es fa necessari
procedir a la seva construcció i/o sanejament.
Atès que la Comissió de Govern municipal en sessió de data 21 de
gener de 2003 va aprovar definitivament el projecte tècnic d’obres
ordinàries d’urbanització de la Carretera de Gualba, tram comprès
entre la riera de Pertegàs i el sector Cementiri, redactat pels
Serveis Tècnics municipals, el pressupost del qual ascendeix a la
quantitat de 265.066,65 €.
Atès que d’aquest pressupost es considera que han de ser objecte
de contribucions especials les partides directament relacionades
amb les finques colindants: la construcció de voreres (enderrocs,
moviment de terres, pavimentació), el capítol d’enllumenat, el
capítol de sanejament i el capítol de jardineria, amb un pressupost
total de 112.115,82 €, inclosos l’IVA i els honoraris de redacció de
projecte i direcció tècnica.
Atès que és considera necessari procedir a l’execució dels referits
treballs contemplats al projecte tècnic aprovat, a fi i efecte de
sanejar una part important del nucli urbà de Sant Celoni.
Atès que la realització de les obres beneficia especialment a una
sèrie de persones que obtindran un especial avantatge i un
augment de valor en els seus béns, per la qual cosa procedeix
recórrer a la imposició de contribucions especials per tal de
rescatar part d’aquest benefici i permetre així la realització de les
obres que es projecten.
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Atès que en el pressupost municipal existeix partida pressupostària
suficient als efectes de subvenir l’obra i es preveu el correlatiu
ingrés per concepte de contribucions especials.
Vistos els informes que obren a l’expedient.
A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:
Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats
per l'execució de les obres de construcció de voreres, enllumenat,
sanejament i jardineria, contingudes al projecte tècnic d’urbanització
de la Carretera de Gualba (tram comprès entre la riera de Pertegàs
i el sector Cementiri), les quals obres ascendeixen a la quantitat de
112.115,82 €, inclosos l’IVA i els honoraris de redacció de projecte i
direcció tècnica.
Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als
propietaris beneficiats per l'execució de les referides obres
ordinàries d’urbanització, d'acord amb els següents paràmetres
d'aplicació:
a)

Cost total previst de les obres ....................... 112.115,82 €

b)

El cost suportat per l'Administració serà de 112.115,82 €.

c)

La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 90% del
cost suportat per l'administració, és a dir, 100.904,23 €, que
constituirà la base imposable del tribut.

d)

Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la
quantitat esmentada són:
50% metres lineals de façana dels immobles
50% volum edificable

Tercer.- Advertir que els costos anteriorment expressats tenen
caràcter de mera previsió i que en base a allò preceptuat a la Llei
d'hisendes locals poden patir variacions a l'alça o baixa en funció del
cost efectiu de les obres i serveis.
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Quart.- Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions
especials les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 33 de la Llei general tributària especialment
beneficiades per la realització de les obres, tenint la consideració de
persones especialment beneficiades els propietaris dels béns
immobles afectats per l'execució del projecte.
Cinquè.- Facultar la Comissió de Govern per a la pràctica i
aprovació de les liquidacions resultants d'aquest acord, així com per
a la resolució d'eventuals recursos administratius, de qualsevol tipus
que aquests siguin, un cop aprovat definitivament aquest acord.
Sisè.- Remetre's, en allò que no estigui previst en aquest acord i en
aplicació de l'article 34.3 de la Llei d’hisendes locals, a l'Ordenança
general de contribucions especials vigent al municipi de Sant Celoni.
Setè.- Acordar l'exigència per avançat del pagament de les
contribucions especials en funció del cost previst, en base a l'article
33.2, de la Llei d’hisendes locals.
Vuitè.- Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de
trenta dies mitjançant edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la
Província, en un diari dels de major difusió de la província i al tauler
d'anuncis de la corporació pel termini legalment preceptiu.
Novè.- Declarar que en cas de no formulació de reclamacions en el
període d'informació pública, l'acord esdevindrà definitiu amb
caràcter automàtic.
Desè.- Advertir els propietaris afectats que podran constituir
l'Associació Administrativa de Contribuents en els termes i als
efectes d'allò que disposen els articles 36 i 37 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
3.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA TOPONÍMIA DELS
NUCLIS DE POBLACIÓ I ENTITATS DESCENTRALITZADES
DEL MUNICIPI DE SANT CELONI.
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El Sr. alcalde explica que es tracta de posar al dia la nomenclatura
dels nuclis i les entitats de població del municipi. S’ha fet una tasca
d’ordenació (incloent, per exemple, els noms de les urbanitzacions
de Boscos del Montnegre, Cal Batlle i Can Coll, que abans
constaven com a unitats de població), s’ha donat algun nom nou
(per exemple, al Gorg d’en Cap d’Estopes, on segons la llegenda hi
van llençar el cos de Ramon Berenguer II, un cop mort), i s’han fet
retocs a diversos topònims a nivell de normalització lingüística.
Després d’aquesta intervenció i,
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, a petició del
Parlament, està elaborant un nomenclàtor oficial de la toponímia
major de Catalunya, amb l’objectiu que les denominacions
aprovades siguin les úniques oficials a tots els efectes, i les
emprades en la retolació, cartografia i documents oficials.
Atès que per a assolir aquesta fita s’ha creat la Comissió de
Toponímia, com a òrgan d’assessorament, de consulta i de
proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya.
Atès que aquesta Comissió ha elaborat una proposta amb la relació
dels topònims dels municipis de Catalunya en dos llistats
diferenciats (entitats de població i topònims geogràfics), juntament
amb un mapa de la seva situació geogràfica.
Atès que respecte de les entitats de població cal que els
ajuntaments ratifiquin, amb l’acord del Ple, la seva correcció o en
facin les esmenes corresponents, i respecte dels topònims
geogràfics facin arribar les possibles correccions i suggeriments, tot
d’acord amb les instruccions facilitades per la Direcció General
d’Administració Local, depenent del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
Vista la proposta formulada al respecte pel tècnic de Cultura de
l’ajuntament de Sant Celoni.
A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:
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Primer.- Aprovar inicialment les següents esmenes en la proposta
de nomenclàtor formulada per la Comissió de Toponímia, per a les
entitats de població del municipi de Sant Celoni:
•

MANTENIR els topònims següents:
Sant Celoni (nucli urbà capital del municipi)
La Batllòria (nucli urbà agregat)

•

AFEGIR les unitats de població següents:
Pertegàs
Fuirosos (que apareix amb el nom de la parròquia: Sant
Cebrià de Fuirosos)
Montnegre
Olzinelles
Vilardell (que apareix amb el nom de la parròquia: Sant
Llorenç de Vilardell)

•

ELIMINAR les unitats de població següents:
Can Coll (per tractar-se d’una urbanització de Vilardell)
Els Boscos de Montnegre (per tractar-se d’una urbanització
de Vilardell)
El Salicar (per tractar-se d’un barri del nucli urbà de Sant
Celoni)
Les Borrelles (per tractar-se d’un barri del nucli urbà de Sant
Celoni)
L’Estació (per tractar-se d’un barri del nucli urbà de Sant
Celoni)
Sant Cebrià de Fuirosos (per tractar-se del nom de la
parròquia de Fuirosos)
Sant Llorenç de Vilardell (per tractar-se del nom de la
parròquia de Vilardell)
Torres de can Girald (per tractar-se d’un grup de cases del
nucli urbà de Sant Celoni)

Segon.- Aprovar inicialment les següents modificacions en el
nomenclàtor de topònims geogràfics del municipi de Sant Celoni:
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•

CORRECCIONS:
2 - ca l’Arabia d’Olzinelles: corregir per Ca l’Arabia
d’Olzinelles
6 - Can Carreres: pertany al municipi de Santa Maria de
Palautordera
8 - Can Cornell: eliminar per no ser una masia significativa
24 - Can Riera de Vilardell: masia mal ubicada, corregir la
situació en el mapa
26 - Can Sanç Nou: eliminar per no ser una masia significativa

•

INCLOURE les urbanitzacions següents:
Els Boscos de Montnegre (urbanització de Vilardell, que
constava com entitat de població)
Cal Batlle (urbanització de Vilardell, que constava com a edifici
amb el número 68)
Can Coll (urbanització de Vilardell, que constava com a entitat
de població)

•

AFEGIR o MODIFICAR els qualificatius dels següents topònims:
Sant Cebrià de Fuirosos (església, apareixia com a entitat de
població)
Sant Llorenç de Vilardell (església, apareixia com a entitat de
població)
Gorg d’en Cap d’Estopes (prop de la Tordera; segons la
llegenda hi van llençar el cos de Ramon Berenguer II, un cop
mort)
Ca l’Auladell (masia de Montnegre, a prop de l’església de Sant
Martí de Montnegre)

Tercer.- Exposar al públic els referits acords per un termini de
trenta dies, prèvia publicació del corresponent edicte al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, durant el qual període es podran
formular reclamacions i al·legacions, en el benentès que de no
presentar-se’n cap s’entendran els acords elevats a definitius.
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Quart.- Donar trasllat d’aquests acords i del mapa del municipi
amb els canvis i els nous topònims proposats a la Direcció General
d’Administració Local, depenent del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
4.APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ AMB EL CRID PER A LA REDACCIÓ DEL PLA
D’ACCESSIBILITAT DEL MUNICIPI.
El Sr. alcalde explica que aquest conveni ve a resultes d’un conveni
anterior, aprovat pel Ple municipal en data 30 d’octubre de 2001, i
signat entre l’ajuntament de Sant Celoni, l’IMSERSO i la Fundació
ONCE, per al finançament d’un Pla especial d’actuació per a
l’accessibilitat que permeti la integració social de les persones amb
discapacitats. La redacció d’aquest pla té un cost aproximat d’uns 9
milions de pessetes, que seran aportats per les tres parts a raó
d’un terç cadascú.
Avui es porta a aprovació un conveni de col·laboració amb el CRID
(Consorci de Recursos per la Integració de la Diversitat, integrat
per diversos ajuntaments, la Diputació de Barcelona, l’Entitat
Metropolitana del Transport, la Fundació Institut Guttmann, la
Federació de Sords de Catalunya... entre d’altres). A través
d’aquest acord, el CRID es farà càrrec de la redacció del referit Pla
d’accessibilitat. Quan disposem del projecte serà possible començar
a resoldre problemes com els de les barreres arquitectòniques en
voreres i edificis. Val a dir que, per llei, tots els ajuntaments estem
obligats a fer-ho.
Després d’aquesta intervenció i,
Atès que el 24 de juliol de 2001 es va subscriure un nou conveni de
col·laboració entre el Ministeri de Treball i d’Assumptes socials
(IMSERSO) i la fundació ONCE que regula la participació conjunta
d’ambdues institucions en el desenvolupament d’un programa
integral d’accessibilitat i de la investigació de noves tecnologies.
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Atès que el conveni té vigència fins el 31 de desembre de 2003 i
substitueix el que va ser subscrit en data 16 de juny de 1998.
Atès que dins d’aquest conveni es regulen diverses línies d’actuació
que es defineixen en les següents:
•
•
•

Redacció de Plans, Projectes i Estudis d’accessibilitat
Execució d’obres d’accessibilitat
Adaptació del transport mitjançant el Taxi

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni va mantenir converses amb
les associacions representatives de les persones amb mobilitat
reduïda als efectes de col·laborar amb elles de cara a la supressió
de les barreres a la mobilitat dels col·lectius representats,
considerant que com a pas previ és necessari disposar d’un Pla
d’accessibilitat.
Atès que d’acord amb l’anterior es considerà adequat adherir-se al
conveni subscrit entre l’IMSERSO i la Fundació ONCE als efectes
d’obtenir els ajuts necessaris per a la redacció d’un Pla
d’accessibilitat del municipi, per la qual cosa el Ple de la corporació
en sessió de data 30 d’octubre de 2001 va aprovar el conveni a
signar entre les tres parts, així com la seva adhesió a aquest.
Atès que el conveni s’ha signat per les tres parts en data 12 de
setembre de 2002 i que la finalitat de la seva signatura és la
redacció del Pla Especial d’Actuació per a l’Accessibilitat de Sant
Celoni, amb una valoració de 53.500 € que serà finançat per
l’IMSERSO en 35.666,67 € i per l’ajuntament de Sant Celoni en
17.833,33 €, malgrat que també participa la Fundació ONCE
finançant la part aportada per l’IMSERSO.
Atès que a la clàusula segona, apartat segon, del conveni
s’estableix que la contractació o col·laboració per a la realització de
l’estudi objecte del conveni podrà realitzar-la, de comú acord amb
la resta de les parts, qualsevol de les entitats que participen en el
conveni de col·laboració, que haurà de notificar-ho a la resta.
Atès que el Consorci de Recursos per a la Integració de la
Diversitat (CRID) és una entitat pública formada per l’ajuntament
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de Badalona, l’ajuntament de Barcelona, l’ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat, l’ajuntament d'Esplugues de Llobregat,
l’ajuntament de Lleida, l’ajuntament de Mataró, l’ajuntament de
Sabadell, l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat, l’ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, l’ajuntament de Terrassa, la Diputació
de Barcelona, l’Entitat Metropolitana del Transport, la Federació
APPS, la Federació de Sords de Catalunya, la Federació ECOM Francesc Layret, la Fundació Institut Guttmann i la Fundació ONCE.
Atès que el CRID treballa amb els ens locals per a dissenyar i
desenvolupar polítiques públiques, eines i recursos que ens ajudin
a gestionar de forma integral respostes adequades a les noves
dinàmiques socials en el camp de l’accessibilitat, a través del
suport a la gestió i implementació tècnica de l'accessibilitat i el
disseny per a tothom.
Atès que, d’acord amb l’anterior, s’ha contactat amb el Consorci
sol·licitant la seva col·laboració per a la redacció del Pla Especial
d’Actuació per a l’Accessibilitat de Sant Celoni, de la qual cosa ha
resultat la redacció d’un esborrany de conveni de col·laboració per
a l’assoliment de l’objectiu del conveni signat entre l’ajuntament de
Sant Celoni, la Fundació ONCE i l’IMSERSO.
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció 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.- Aprovar el conveni a signar amb el Consorci de Recursos
per a la Integració de la Diversitat (CRID) per a la redacció del Pla
d’Accessibilitat del Municipi, el text del qual obra a l’expedient.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’IMSERSO i a la Fundació
ONCE per al seu coneixement amb la indicació que, si en el termini
de 10 dies comptats de l’endemà de la rebuda de la comunicació
d’aquest acord no es pronuncien en contra, aquest ajuntament
entendrà que presten l’acord esmentat al segon paràgraf del pacte
segon del conveni signat amb data 12 de setembre de 2002.
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Tercer.- Comunicar aquest acord al CRID per al seu coneixement i
efectes escaients, especialment per a procedir a la signatura del
conveni que s’aprova un cop transcorreguts els 10 dies esmentats
al punt precedent.
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.
5.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE
TITULAT “COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL AL SECTOR PLA
DE PALAU, FASE I: PISCINA COBERTA I EDIFICI ANNEX.”
El Sr. Gómez diu que ha llegit l’informe conjunt del secretari i
l’interventor municipals i votarà que no perquè, com sempre,
l’equip de govern embolica la troca, endeuta el poble i ja veurem
qui ho pagarà...
El Sr. Figueras indica que en aquest informe conjunt es diu que
“l’acord pres per la Mesa de contractació excloent la plica de Vías y
Construcciones SA, si bé es fonamenta en l’article 86.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2000, pel qual s’aprova la Refosa de la Llei de
contractes de les administracions públiques i l’article 11 del Plec de
clàusules administratives particulars, no es considera prou justificat
que el termini de 12 mesos ofertat per l’empresa estigui incurs en
temeritat, per la qual cosa és necessari que per part dels tècnics
informants de les proposicions es procedeixi a aquesta justificació
de manera raonada aplicant criteris tècnics objectius”. És a dir, que
es va excloure a un dels concursants en base a un criteri que els
tècnics municipals consideren poc justificat. Potser caldria
considerar-ho...
El Sr. Garcia diu que ell no ha vist aquest informe, però a la mesa
de contractació es va explicar que els tècnics redactors del projecte
havien fet un informe dient que no era factible executar l’obra en
un termini de 12 mesos, i, per altra part, tant el tècnic d’esports
com l’arquitecte municipal van coincidir en la mateixa opinió.
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El Sr. alcalde explica que l’obra de la Carretera Vella ens ha de
servir d’experiència i hem de defugir de les empreses que ofereixen
un termini d’execució massa curt per una obra d’aquest volum o un
preu massa ajustat. La mesa així ho va creure, i hi eren convocats
els representants de tots els grups municipals. Algú no va poder
venir i és va excusar, però el representant de CiU no va venir ni va
excusar-se. Per altra part, considero molt positiu, diu, que es tiri
endavant una obra tan important per Sant Celoni com és la de la
piscina coberta i lamento que una persona que havia sigut regidor
d’Esports no ho vegi així. Val a dir que altres obres grans, com ara
la construcció de l’actual pavelló, també s’han fet via crèdits.
El Sr. Alsina diu que el grup municipal d’ERC considera que ja era
hora que els barris comencin a tenir serveis i que Sant Celoni pugui
disposar d’un equipament tan important com aquest, malgrat que
després de quatre anys de legislatura s’hagi esperat fins a l’últim
moment per a iniciar l’obra. Votarem, doncs, a favor de la proposta
i recolzem totalment l’equip de govern en la decisió d’adjudicar el
contracte a l’empresa escollida, especialment després dels
problemes que van sorgir a la Carretera Vella.
El Sr. Segarra recorda també la mala experiència de l’obra del
pavelló d’esports, inaugurat a corre-cuita pel govern municipal de
CiU, en el que van sorgir una gran quantitat de desperfectes que
després es van haver d’arranjar.
El Sr. alcalde agraeix aquest suport i explica que si l’obra s’adjudica
ara, no és perquè l’equip de govern no volgués fer-ho abans, sinó
perquè se’ns han denegat les subvencions que reiteradament hem
demanat al govern de la Generalitat de Catalunya. Finalment hem
hagut d’agafar el “toro per les banyes” i des de l’ajuntament farem
front al cost de les obres perquè considerem que es tracta d’un
servei molt necessari. Com deia el Sr. Segarra, hem de recordar la
mala experiència del pavelló d’esports, que va ser adjudicat “a dit”,
malgrat els informes negatius. A vegades hi ha gent que no se’n
recorda d’això...
Després d’aquesta intervenció i,
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Atès que des de l’àrea municipal d’Esports s’ha valorat que per a
donar resposta a la demanda potencial de serveis esportius que es
generarà en un futur proper al nostre municipi és fa necessària la
construcció de nous equipaments esportius, consistents en un
pavelló polisportiu, una piscina coberta i una sala polivalent.
Atès que l’ajuntament de Sant Celoni disposa de terrenys al sector
Pla de Palau, on ubicar aquestes noves instal·lacions, amb la
qualificació urbanística adequada.
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 29 d’octubre de 2002
va aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu del nou complex
esportiu municipal a construir al sector Pla de Palau d’aquesta vila,
projecte redactat pels arquitectes Sr. Moisès Gallego Olmos i Sr.
Eduard Calafell Lafuente, que contempla la construcció d’un
pavelló, una piscina coberta i una sala esportiva polivalent.
Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 3 de gener de 2003
s’ha declarat aprovat definitivament el referit projecte, atès que en
el període d’exposició pública de l’expedient no s’ha presentat cap
al·legació ni reclamació al respecte.
Atès que el Ple municipal en sessió del dia 17 de desembre de 2002
va aprovar l’expedient de contractació, pel procediment obert i
mitjançant concurs, per a l’execució de les obres contingudes al
projecte titulat “Complex esportiu municipal al sector del Pla de
Palau, Fase I: piscina coberta i edifici annex”, així com el plec de
clàusules administratives particulars regulador del concurs.
Atès que els edictes anunciadors de la licitació s’han publicat al
Diari Oficial de la Generalitat número 3.804 del dia 21 de gener de
2003, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 19 del
dia 22 de gener de 2003 i al tauler d’edictes de la corporació.
Atès que en el període d’exposició pública no s’ha rebut a
l’ajuntament de Sant Celoni cap al·legació ni suggeriment al
respecte del plec de clàusules administratives particulars regulador
del concurs.
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Atès que en data 18 de febrer de 2003 s’ha procedit a l’obertura de
les pliques de les tres empreses presentades al concurs:
ACS, PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA
TIFERCA SA
VIAS Y CONSTRUCCIONES SA
Atès que, després de l’oportú examen i previs els informes tècnic i
econòmic que figuren a l’expedient, la Mesa de contractació
reunida el dia 4 de març de 2003 ha proposat al Ple municipal que
les obres contingudes al projecte tècnic titulat “Complex esportiu
municipal al sector Pla de Palau, fase I: piscina coberta i edifici
annex”, s’adjudiquin a l’empresa TIFERCA SA per la quantitat de
3.553.821 €.
Atès que per la duració d’aquesta obra, la seva execució s’estendrà
als exercicis de 2003 i 2004, constituint en conseqüència una
despesa plurianual.
Atès que les disponibilitats pressupostàries per a l’execució de la
obra són les següents:
•
•

Anualitat 2003: 2.400.000,00 €
Anualitat 2004: 1.197.900,42 €

Vistos els informes que figuren a l’expedient.
A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per 16
vots a favor de les senyores Gener i Lechuga i dels senyors
Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa,
Casado, Arenas Vilà, Figueras, Alsina, Segarra, Comas i Giol, i amb
1 vot en contra del Sr. Gómez, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa TIFERCA SA les obres contingudes
al projecte tècnic titulat “Complex esportiu municipal al sector Pla
de Palau, fase I: piscina coberta i edifici annex” per la quantitat de
3.553.821 €, a executar en un termini de 16 mesos, que
començarà a comptar des de l’endemà de la signatura de l’acta de
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comprovació de replanteig i de l’autorització per a l’inici de les
obres.
Segon.- Requerir a TIFERCA SA per tal que, en el termini de
quinze dies a comptar des de la notificació d’aquests acords,
presenti el resguard d’haver constituït la garantia definitiva per un
import de 142.152,84 €, corresponent al 4% del preu
d’adjudicació, així com l’IAE corresponent que l’autoritzi a executar
aquesta obra a Sant Celoni i pòlissa de responsabilitat civil que
empari la durada i l’execució de l’obra.
Tercer.- D’acord amb allò establert a l’article 155.3 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i
als informes emesos pels tècnics municipals i els tècnics redactors
del projecte, declarar la plurianulitat de l’obra “Complex esportiu
municipal al sector Pla de Palau, Fase I: piscina coberta i edifici
annex” al següent tenor:
•
•

Anualitat 2003: 2.400.000,00 €
Anualitat 2004: 1.197.900,42 €

Quart.- D’acord amb allò establert a l’article 155.1 de la Llei
39/1988, adquirir el compromís de dotar de crèdit suficient i
adequat al pressupost de la corporació per a 2004 per a fer front a
l’anualitat corresponent a exercici, per import de 1.197.900,42 €
de les obres de “Complex esportiu municipal al sector Pla de Palau,
Fase I: piscina coberta i edifici annex”.
Cinquè.- Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària per al
seu coneixement i als oportuns efectes, amb l’advertiment que
d’acord amb els informes tècnics obrants a l’expedient, l’obra
màxima que es pot certificar en l’exercici de 2003 és la de
2.400.000,00 €.
Sisè.- Notificar aquests acords a les empreses presentades al
concurs, per tal que puguin procedir a recollir la garantia
provisional dipositada en aquest ajuntament.
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6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE SANT CELONI
A LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE DEFENSA FORESTAL
DEL VALLÈS ORIENTAL.
El Sr. alcalde explica que l’Agrupació de Defensa Forestal
FORESTEC (on hi es representat l’ajuntament en la persona del
regidor Sr. Checa) va reunir-se a Sant Antoni de Vilamajor amb
altres ADF del Vallès Oriental perquè creuen necessari formar una
federació que les agrupi, als efectes d’una millor coordinació
territorial, i per poder sumar esforços i material, així com per poder
sol·licitar subvencions a les diferents administracions. La comissió
fundadora ha redactat uns estatuts que consten a l’expedient i que
també es proposa aprovar.
Després d’aquesta intervenció i,
Atès que, en base a allò disposat als articles 34 i següents de la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l’ajuntament de Sant
Celoni juntament amb diverses entitats i persones preocupades per
la conservació i defensa forestal van constituir l’Agrupació de
Defensa Forestal Forestec. Aquesta entitat ha desenvolupat les seves
tasques al llarg del temps mantenint l’esperit inicial.
Atès que les circumstàncies actuals han evolucionat i cada cop més
és necessari coordinar esforços per a un tractament integral dels
problemes que afecten la nostra societat, essent un dels prioritaris la
conservació del medi natural.
Ateses les necessitats detectades a nivell comarcal respecte de la
defensa forestal de manera coordinada i integral aconsellen que les
diverses Agrupacions de Defensa Forestal, d’àmbit municipal, es
federin en una entitat d’àmbit comarcal amb la qual cosa es guanya
en efectivitat i coordinació.
Atès que la iniciativa de la formació d’una Federació d’Agrupacions
de Defensa Forestal ha estat presa per les diverses agrupacions de
tal manera que s’han redactat uns estatuts que seran aprovats en
l’Assemblea extraordinària constitutiva de la Federació ADF del Vallès
Oriental.
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Atès que l’ajuntament de Sant Celoni ha de participar dins aquesta
federació com a membre que és de l’ADF Forestec.
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'Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:
Primer.- Adherir-se, com a membre constituent, a la Federació
d’Agrupacions de Defensa Forestal del Vallès Oriental.
Segon.- Aprovar els estatuts redactats per la Comissió fundadora
de la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Vallès
Oriental, els quals obren a l’expedient.
Tercer.- Designar com a representant de l’ajuntament de Sant
Celoni a l’Assemblea de la Federació el regidor Sr. Pedro Checa
Rubio.
Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats dins el termini
de 10 dies per al seu coneixement, als efectes escaients i amb
expressió dels recursos a què tinguin dret.
Cinquè.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als
efectes de què pugui signar quanta documentació sigui procedent
per a l’efectivitat dels acords presos, àdhuc la signatura dels títols
constitutius de la Federació com a entitat i la documentació
necessària per a la seva inscripció. Facultat que podrà delegar en la
persona que designi l’Assemblea constitutiva de la Federació d’ADF
del Vallès Oriental per a dita comesa.
7.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROGRAMA DE
SOSTENIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.
El Sr. alcalde explica que l’equip de govern va promoure
l’elaboració d’un estudi a nivell intern de l’ajuntament, amb
l’objectiu de donar a conèixer els principis bàsics de l’Agenda 21
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local, analitzar l’activitat de cada àrea i adquirir per part dels
responsables (tant polítics com tècnics) uns mínims compromisos
d’actuació basats en criteris de sostenibilitat, així com determinar
la metodologia d’implicació de les diferents àrees en el procés.
El programa recull un total de 170 accions a dur a terme per les
àrees, de les quals se n’han prioritzat 63. Algunes d’aquestes
accions ja s’han iniciat, com ara el fet de fomentar l’ús del correu
electrònic en detriment del paper i de la fotocopiadora. Ara s’haurà
de constituir una comissió político-tècnica per tirar endavant totes
aquestes accions, i fer-ne un seguiment i avaluació.
Després d’aquesta intervenció i,
Atès que el Ple de l’ajuntament de Sant Celoni en sessió del dia 4
de març de 1999 va acordar la signatura de la Carta d’Aalborg i
l’adhesió del nostre municipi a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, adhesions, però, que no s’han formalitzat encara.
Atès que l’Agenda 21 local és l’instrument per a l’aplicació
d’estratègies municipals en la línia d’adoptar un model de
desenvolupament tendent a la sostenibilitat.
Atès que, previ a l’aprovació de l’Agenda 21 local, el mes de febrer
de 2000 el Consell Municipal de Medi Ambient va proposar la
realització d’un Programa de Sostenibilitat dins el propi
ajuntament, abans d’obrir el procés a tots els ciutadans i
ciutadanes del municipi.
Atès que amb la finalitat de poder desenvolupar aquest programa,
s’encarregà a l’àrea de Medi Ambient de l’ajuntament de Sant
Celoni, l’elaboració d’una proposta metodològica per desenvolupar
aquest programa, i s’optà per contractar una assistència tècnica
externa per tal de dur-lo a terme.
Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 14 de maig de 2001 es
va adjudicar a l’empresa Minuartia, Estudis Ambientals, SL
l’elaboració del Programa de Sostenibilitat de l’ajuntament de Sant
Celoni.
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Atès que els objectius específics plantejats en el programa han
estat:
- Donar a conèixer els principis bàsics i els elements més
significatius del procés d’Agenda 21 local i dels criteris de
sostenibilitat.
- Analitzar l’activitat de cada àrea pels propis responsables
(polítics i tècnics) dels serveis municipals i adquirir uns
mínims compromisos d’actuació basats en criteris de
sostenibilitat.
- Determinar la metodologia d’implicació de les diferents àrees
en el procés d’Agenda 21.
A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el Programa de Sostenibilitat de
l’ajuntament de Sant Celoni, redactat per l’empresa Minuartia,
Estudis Ambientals, SL.
Segon.- Exposar al públic el referit projecte per un termini de
trenta dies, prèvia publicació del corresponent edicte al Butlletí
Oficial de la Província, durant el qual període es podran formular
reclamacions i al·legacions, en el benentès que de no presentarse’n cap s’entendrà l’acord elevat a definitiu.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI AMB L’ENTITAT
SINDICAL UNIÓ GENERAL DELS TREBALLADORS DE
CATALUNYA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE SOCIAL
A SANT CELONI.
Pren la paraula el Sr. Comas per manifestar que des del grup
municipal d’IC-V demana que aquesta proposta es retiri de l’ordre
del dia.
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El Sr. Giol indica que ell votarà en contra de la proposta perquè,
com ha pogut llegir en l’informe de l’interventor, el preu de venda
de la parcel·la que s’estipula en el conveni varia en 60.000 €
respecte del preu assignat per la ponència de valors del municipi.
Està molt bé que això es faci per abaratir el cost del terreny si
aquest ha d’anar destinat a la construcció d’habitatges de protecció
oficial, però sempre i quan el responsable de la compra d’aquest
terreny fos una mica més solvent que la UGT. Segons he vist a
l’informe –diu- primer l’ajuntament vendrà el solar al sindicat i
posteriorment aquest farà l’edificació.
El Sr. alcalde vol explicar quin és el plantejament en aquest tema
perquè no hi hagi males interpretacions. El més important és que
tots tenim molt clar que en general el preu de la vivenda és molt
car i que Sant Celoni necessita disposar d’habitatge social a l’abast
de les persones amb menor poder adquisitiu.
Fa uns anys l’ajuntament de Sant Celoni va cedir a la Generalitat
de Catalunya un terreny urbanitzat per a la construcció de pisos de
protecció oficial, de lloguer. Ara ens plantegem una altra fórmula
consistent en la construcció de 13 ò 14 habitatges de compra. Des
de l’equip de govern ens hem posat en contacte amb diverses
entitats que s’hi dediquen: la Fundació Família i Benestar Social i
els sindicats UGT i CCOO. El sistema que ens ofereix la UGT ens ha
semblat el millor per diferent raons; bàsicament perquè les famílies
seleccionades per ser les adjudicatàries dels pisos es constitueixen
en una cooperativa (de la que el sindicat n’és el motor) i aquesta
cooperativa és la que compra el terreny a l’ajuntament. Ens hem
informat que es tracta d’una fórmula que ha funcionat bé i sense
problemes en altres municipis de la comarca (Granollers,
Canovelles, Montmeló...). Malgrat que en el passat hi va haver
problemes amb una empresa que va formar la UGT i que no va
funcionar, en els darrers anys s’han construït centenars de
vivendes a través d’aquest sindicat, amb totes les garanties. Val a
dir que la meitat dels habitatges que es preveu construir seria per
a joves, un o dos estarien adaptats per a persones discapacitades
físicament i la resta es destinaria a la població de diferent edats.
El Sr. Giol pregunta si el paper de la UGT serà simplement el de fer
de motor de la cooperativa.
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El Sr. alcalde explica que la cooperativa serà la que comprarà el
terreny a l’ajuntament, i la UGT s’ocuparà de gestionar la
construcció dels habitatges conjuntament amb els cooperativistes.
Intervé el Sr. Comas i diu que lamenta que a vegades el Sr. alcalde
tingui tan mala memòria quan parla de que l’ajuntament va cedir a
la Generalitat un terreny del Pla de Palau per construir els pisos de
protecció oficial. Això no és veritat. Precisament les obres van estar
molt temps parades perquè el solar encara no era de l’ajuntament.
O no és cert això?
El Sr. alcalde indica que ara no estem parlant d’aquest tema.
El Sr. Comas diu que estem parlant de no vendre fum.
El Sr. alcalde respon que les 30 vivendes estan fetes i estan essent
utilitzades per 30 famílies de Sant Celoni.
El Sr. Comas diu que això és cert, però no és de rebut que es digui
que aquests terrenys eren de l’ajuntament, quan en principi no ho
eren. Es va haver de negociar amb els seus propietaris perquè es
poguessin llogar les vivendes.
El Sr. alcalde explica que, d’acord amb l’actual legislació
urbanística, un 10% de tots els plans parcials passa a ser de
l’ajuntament en concepte d’aprofitament mig. El terreny que es va
cedir a la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’habitatge
social era una part d’aquest 10% del sector Pla de Palau que va
passar a ser de l’ajuntament. Malgrat que els pisos van tardar un
temps a poder-se habitar, el més important és que es va
aconseguir habitatge social per a 30 famílies de Sant Celoni amb
pocs recursos econòmics. I això no és vendre fum. Van ser les
primeres vivendes socials construïdes a Sant Celoni d’ençà de la
democràcia, i això no ha de fer mal a ningú.
El Sr. Comas puntualitza que es tracta de fer les coses ben fetes i
en aquell cas es van fer fora de la llei. Fa poca estona vostè ha
comentat (referint-se al Sr. alcalde) que les obres del pavelló es
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van adjudicar “a dit”. La donació d’aquest terreny a la UGT, com
s’ha fet sinó “a dit” també?
El Sr. alcalde precisa que en el cas del pavelló municipal el que es
va adjudicar “a dit” pel Ple municipal i amb informes negatius va
ser la redacció del projecte, no pas l’obra. En aquest cas s’han
mantingut contactes amb diverses entitats que es dediquen a la
promoció d’habitatge social i només UGT s’ha vist capaç d’engegar
el projecte d’aquestes noves vivendes de protecció oficial, malgrat
que encara falta fer un estudi de viabilitat que dirà si el projecte té
possibilitats de tirar endavant. L’ajuntament fa l’esforç de donar un
terreny totalment urbanitzat i amb tots els serveis, del que només
en recuperarà una part del seu valor. Però creiem que és bo que
així sigui i esperem poder fer-ho sovint.
El Sr. Comas indica que el problema no és que es facin aquestes
vivendes, sinó la manera com es fan. Vostè ha dit que ha
mantingut contactes sobre aquest tema amb una fundació i amb
els dos sindicats majoritaris, i això és mentida. Jo he parlat amb
gent de CCOO i, pel que m’han dit, vostè no hi ha mantingut cap
relació.
El Sr. alcalde manifesta que ell no ha dit cap mentida, el que passa
és que el Sr. Comas no sap escoltar. Jo he dit que s’han mantingut
contactes amb la Fundació Família i Benestar, amb CCOO i amb
UGT, però no he dit que ho hagués fet jo. En aquest cas va ser el
regidor d’Urbanisme qui va establir el contacte.
El Sr. Comas diu que en el Ple de 29 d’octubre de 2002, quan es va
aprovar la subhasta de dues parcel·les de Ca l’Abril, Sr. alcalde va
dir que era casi impossible trobar organismes que es dediquin a fer
habitatges de promoció social. I ara de cop i volta ens trobem amb
aquest conveni amb UGT. Vostè m’està dient que algú de l’equip ha
tingut contactes amb CCOO sobre aquest tema i jo dic que no és
veritat perquè aquest divendres vaig ser a Barcelona parlant amb
gent d’aquest sindicat i així m’ho van manifestar. Si jo li dic que
vostè fuig de la veritat és perquè en tinc proves.
El Sr. alcalde diu que el Sr. Comas fa unes afirmacions molt
nuvoloses i potser la gent que ens escolta no acabarà d’entendre
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de què parlem. Les parcel·les de Ca l’Abril que es van subhastar
eren terrenys propietat de l’ajuntament de Sant Celoni en terme
municipal de Santa Maria de Palautordera, destinats a la
construcció d’habitatge unifamiliar. Per això es va dir que aquestes
parcel·les no eren adients per a ésser destinades a habitatge social.
Per altra part, el regidor Sr. Garcia explicarà els contactes que es
van mantenir amb CCOO.
Pren la paraula el Sr. Garcia per explicar com s’ha desenvolupat tot
aquest tema de les vivendes socials. Val a dir que, com ha explicat
el Sr. alcalde, s’han mantingut contactes amb els sindicats UGT i
CCOO, amb la Fundació Família i Benestar Social, amb una
empresa de la Generalitat i fins i tot s’ha estudiat la possibilitat de
que l’ajuntament fes de promotor i encarregués les obres a
constructors del municipi. Les primeres converses es van mantenir
amb CCOO (el Sr. Comas hi va ser present), però aquest sindicat
ens va dir que, amb només 14 habitatges, no sortien els números.
Després es van establir contactes amb la Fundació Família i
Benestar Social i quan ja semblava que ho teníem tot lligat, ens
van dir que no creien que el projecte fos viable. Finalment qui ha
acceptat el repte és el sindicat UGT. Això és tot.
Intervé el Sr. Capote per comentar que hi ha ajuntaments
(independentment del seu color polític) que han pactat amb el
sindicat CCOO per a la construcció d’habitatge social i altres
ajuntaments ho han fet amb UGT, però qui més habitatge social ha
construït a la nostra comarca és CCOO. Malgrat la seva “pataleta”,
el Sr. Comas no ha donat cap argument pel qual s’hagi de retirar
aquest punt de l’ordre del dia de la sessió. Crec que en cap
moment l’equip de govern ha discriminat a CCOO. Jo, com a
militant més antic que tu (referint-se al Sr. Comas) considero que
aquestes no són maneres de defensar el nostre sindicat.
Senzillament les coses van anar tal com les ha explicat el Sr.
Garcia.
El Sr. Comas diu que ell només defensa que totes les entitats
tinguin el mateix dret de fer habitatge social a Sant Celoni. Al
desembre de l’any 2000 alguns representats de CCOO –explicavam reunir-nos amb l’ajuntament de Sant Celoni, el qual va oferirnos uns terrenys per a la construcció de vivendes de protecció
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oficial. Però quan CCOO va presentar l’estudi que havia fet, se’ns
va dir des de l’equip de govern que de tot el que s’havia parlat res
de res, i que hi havia altres entitats que ho volien fer. A mi em
sembla molt bé, sempre i quan tot es faci de manera neta i
transparent, però crec que en aquest cas no s’ha fet així. D’això em
queixo. I la meva queixa no té res a veure amb les sigles d’UGT i
de CCOO. La finalitat que es persegueix em sembla que serà un bé
per a la gent del poble, però considero que les coses s’han fet “a
dit” i això no em sembla correcte.
El Sr. Garcia reitera que l’ajuntament no ha adjudicat res “a dit”. El
sindicat CCOO va dir en el seu moment que no li sortien els
comptes amb el número de pisos que es vol construir, i es va
retirar del projecte. De tota manera, l’ajuntament disposa de més
terrenys per a futures ocasions.
Intervé el Sr. Alsina i diu que el grup municipal d’ERC votarà
afirmativament la proposta de l’equip de govern per dues raons. En
primer lloc, per considerar que ja era hora que es torni a construir
habitatge social a Sant Celoni des de la primera i última promoció
que es va fer fa una sèrie d’anys. Aleshores aquells pisos eren de
lloguer i, malgrat que es va dir que anaven destinats al jovent,
pocs joves en van poder gaudir. Entenem que a Sant Celoni hi ha
d’haver pisos de compra i de lloguer, especialment per a joves. Per
altra part, considerem que l’ajuntament de Sant Celoni ja s’ha
venut prou parcel·les per a aconseguir ingressos amb què pagar
determinades obres municipals. Les vivendes socials, siguin de
compra o de lloguer, són necessàries com qualsevol altra obra i la
seva construcció hauria de ser una prioritat per a l’equip de govern.
Pel que fa a la problemàtica UGT – CCOO, entenem que totes dues
són entitats sense ànim de lucre i, sigui quin sigui el sindicat que
construeixi les vivendes, serà un bé per al municipi i pels ciutadans
que comprin els pisos a un preu reduït.
Pren la paraula el Sr. Gómez i diu que corrobora bastant tot el que
ha manifestat el Sr. Comas, però també està d’acord amb el que
ha dit el Sr. Alsina de que ja era hora que es torni a construir
habitatge social a Sant Celoni. Les coses, però, s’han de fer ben
fetes i s’havia d’haver donat opció a altres empreses, encara que
no siguin la UGT.
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El Sr. Figueras indica que el grup municipal de CiU també considera
positiu que es construeixi habitatge social. Potser, però, hagués
faltat que totes les converses o negociacions que s’han mantingut
sobre aquest tema estiguessin documentades en l’expedient, per
tal d’evitar polèmiques com aquesta. En definitiva –diuconsiderem positiva aquesta iniciativa, que és un acord d’intencions
bastant concret, però que tampoc garanteix la viabilitat del
projecte perquè encara s’ha de fer un estudi i UGT pot no acceptar
l’oferiment. En el cas que aquest sindicat no ho vegi viable, sempre
es pot contactar amb altres entitats.
El Sr. alcalde conclou dient que la majoria dels grups municipals
han manifestat el convenciment de que és bo tirar endavant la
promoció de vivendes socials de preu taxat. Nosaltres, diu, pensem
que a Sant Celoni s’ha de continuar l’experiència de fa uns anys
amb els 30 pisos de lloguer al sector Pla de Palau. El que podríem
fer els grups que compartim aquesta idea és traslladar a les
nostres organitzacions polítiques que altres municipals es marquin
també el propòsit de construir habitatge social, cedint els terrenys
necessaris per a fer-ho possible, i que aquest objectiu sigui com
una taca d’oli que s’estén per tot el país.
El Sr. Comas demana si pot prendre la paraula de nou.
El Sr. alcalde considera que després de dos torns de paraules tots
els arguments ja s’han dit.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que l’ajuntament de Sant Celoni, en resposta a la manca
d’habitatges a preu accessible existent a Catalunya i de la que no
és excepció el municipi, promou, de conformitat amb els articles
25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local i la legislació urbanística d’aplicació, dins el marc d’una
política pública d’habitatge, l’obtenció de sòl urbanitzat per a
destinar-lo majoritàriament a habitatges protegits, d’acord amb les
tipologies i règims previstos en els Plans d’Habitatges estatals o
autonòmics aprovats per les Administracions competents.
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Atès que per a la satisfacció de les aspiracions d’habitatge dels
ciutadans de Sant Celoni és necessari promoure la construcció
d’habitatges, per a la qual cosa es disposa del Patrimoni Municipal
del sòl esmentat anteriorment amb la finalitat de minimitzar la
repercussió d’aquest element en el preu final de venda dels
habitatges.
Atès que per tal d’assolir els objectius indicats i poder donar
resposta a un major sector de la població que no té la capacitat
econòmica suficient per a accedir als habitatges lliures, és
reconeguda com a idònia l’existència d’estructures d’agents
promotors sense afany de lucre, considerant-se com a tal les
organitzacions sindicals nascudes com a resultat de l’exercici del
dret de sindicació, avui consagrat a l’article 28.1 de la Constitució
Espanyola, la creació de les quals i la forma d’adquisició de la seva
personalitat jurídica es regula en la Llei Orgànica 11/1985, de 2
d’agost, de llibertat sindical, a partir del principi de llibertat i
especificant-se les seves finalitats a l’article 7 de la Constitució, per
la qual cosa són entitats de caràcter social i no tenen ànim lucratiu.
Vistos els informes de la Secretaria i de la intervenció municipals.
A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni a signar amb l’entitat sindical unió
general dels treballadors de Catalunya, per a la construcció
d’habitatge social a Sant Celoni, el text del qual obra a l’expedient.
Segon.- Comunicar aquest acord a UGT de Catalunya per al seu
coneixement i als efectes de la signatura del conveni.
Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als
efectes de què pugui signar quanta documentació sigui procedent
per a l’efectivitat dels acords presos.
9.APROVACIÓ,
D’AUTORITZACIÓ

SI
ESCAU,
DE
ADMINISTRATIVA
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LA
SOL·LICITUD
GENERAL
DE

L’ACTIVITAT TELEVISIVA PER A LA TELEVISIÓ LOCAL DE
SANT CELONI.
El Sr. alcalde explica que recentment la Generalitat de Catalunya
ha aprovat un Decret per a regular les televisions locals per ones
terrestres, donant un termini de temps per tal que aquelles
emissores de TV que estan en funcionament puguin presentar la
documentació necessària per a demanar la seva legalització. Es
tracta, doncs, que el Ple aprovi la sol·licitud d’autorització
administrativa general d’activitat televisiva que faci possible
disposar d’una TV local al nostre municipi. Hi ha, però, un problema
que no s’ha resolt per part del Govern de l’Estat, que és la
planificació de reserva de freqüències d’ones terrestres, situació
que comporta moltes interferències.
El Sr. Gómez diu que ell es pensava que aquest punt l’explicaria la
regidora de Comunicació, però veu que el Sr. alcalde ho abarca tot.
No sap si és perquè no vol donar opció a que els altres s’expliquin o
perquè els altres no se saben explicar.
El Sr. alcalde diu que ell només intenta agilitzar la sessió, però els
regidors de l’equip de govern poden fer ús de la paraula sempre
que ho desitgin.
El Sr. Alsina diu que el grup municipal d’ERC conjuntament amb la
resta de grups municipals de l’oposició, ha presentat una sol·licitud
de convocatòria d’un Ple extraordinari sobre diverses qüestions
referides a l’àrea de Comunicació. Entre d’altres punts, es proposa
la creació d’un Consell Municipal de Comunicació. Nosaltres –diuno votarem a favor d’aquest tema de la TV local perquè entenem
que tot allò relacionat amb la comunicació ha de passar primer pel
Consell.
El Sr. alcalde recorda que el termini màxim per a la sol·licitud
d’autorització televisiva acaba el dia 16 de març. Si no presentem
la documentació en aquest termini potser no tindrem TV a Sant
Celoni durant molt i molt temps. Considerem que la TV local és un
servei de comunicació i informació molt important del que seria bo
poder disposar. Val a dir que existeix una Xarxa de TV Locals en la
32

que s’agrupen els diversos municipis que disposen d’aquest servei i
que els permet actuar d’una forma mancomunada.
El Sr. Alsina diu que per la seva part no hi ha més comentaris a fer.
Com ja ha dit, qualsevol tema relacionat amb la Comunicació haurà
de passar pel Consell Municipal de Comunicació perquè la Regidoria
de Comunicació, representada en la persona de la Sra. Adela
Gener, ha perdut la confiança de tots els grups de l’oposició.
El Sr. alcalde diu que els grups de l’oposició poden pensar el que
vulguin, però l’equip de govern manté tota la confiança en la Sra.
Gener. El Ple extraordinari que s’ha demanat es convocarà quan es
conegui l’ordre del dia concret que es vol sotmetre a consideració.
Aleshores es donaran totes les explicacions pertinents. Però en
aquests moments el que es porta a aprovació és un altre tema que
res té a veure amb tot això.
El Sr. Giol considera que no es tracta d’una qüestió de confiança i
diu que cal aprovar aquesta sol·licitud d’autorització (malgrat que
encara no estigui creat el Consell Municipal de Comunicació), per a
evitar que se’ns passi el termini legal previst per poder disposar de
TV local.
El Sr. Gómez diu irònicament que si el termini per presentar la
sol·licitud acaba el dia 16 de març podíem haver esperat fins a les
12 hores del migdia del mateix dia 16 per a aprovar-ho. Sempre
anem a “salto de mata”.
El Sr. alcalde indica que encara falten alguns dies fins al 16 de
març, i que la sol·licitud es presentarà en temps i forma.
El Sr. Alsina diu que li sembla que és la segona vegada que es fa
una sol·licitud de freqüència per a poder emetre.
El Sr. alcalde explica que la freqüència fa temps que està
sol·licitada. En aquests moments el que es tracta és de demanar
una autorització administrativa per tal que la TV local de Sant
Celoni pugui funcionar. Si disposem d’aquesta autorització l’equip
de govern que resulti de les eleccions del 25 de maig tindrà la
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possibilitat de tirar endavant el projecte de TV local, si ho estima
convenient i de la manera que cregui oportuna.
El Sr. Alsina pregunta si el Sr. alcalde està dient que, si ara no es
presenta aquesta sol·licitud, el nou equip de govern que resulti de
les properes eleccions municipals no podrà sol·licitar una TV local.
És absurd pensar que es denegui la possibilitat de disposar d’una
TV només perquè un anterior equip de govern no ho havia
demanat.
El Sr. alcalde diu que no és tan senzill; el que s’intenta a través del
nou Decret aprovat per la Generalitat és ordenar les coses i
legalitzar aquelles emissores de TV que funcionen en el dia d’avui
de manera al·legal, de manera que si una TV emet sense disposar
d’autorització podrà ser penalitzada amb elevades sancions
econòmiques.
Després d’aquesta intervenció i,
Atès que la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de règim jurídic del
servei de televisió local per ones terrestres, va establir els primers
paràmetres legals del que havia de ser el marc normatiu de la
prestació del servei de televisió local per ones terrestres.
Atès que l’efectivitat de les previsions contingudes dintre del seu
articulat restaven sotmeses a la prèvia realització per part de
l’Administració General de l’Estat d’una reserva i assignació de
freqüències, que donaria lloc a la corresponent convocatòria i
resolució dels oportuns concursos públics d’atribució de
concessions per a la prestació del servei de televisió local per ones
terrestres.
Atès que en previsió de la corresponent assignació de freqüències
per part de l’Estat, i per tal d’anticipar-se a la convocatòria i
resolució del preceptiu concurs públic d’adjudicació del servei de
televisió local, des del Govern de la Generalitat es va aprovar el
Decret 320/1996, d’1 d’octubre, de regulació del règim jurídic de
les televisions locals per ones terrestres, modificat posteriorment
pel Decret 111/1998, de 12 de maig, i per la disposició addicional
cinquena del Decret 295/2000, de 31 d’agost.
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Atès que la falta de planificació de les reserves de freqüències per
part del Ministeri de Ciència i Tecnologia ha portat al fet que no
s’hagin pogut resoldre els corresponents concursos públics
d’atribució de concessions per a la prestació del servei de televisió
local per ones terrestres.
Atès que davant d’aquest marc normatiu i de la realitat social, en
defensa del que és el propi interès públic, i amb una voluntat clara
de donar una major seguretat jurídica i emparament legal als
operadors que estan portant a terme les seves emissions d’acord
amb les previsions legalment establertes, el Govern de la
Generalitat de Catalunya ha promulgat el Decret 15/2003, de 8 de
gener, pel qual es regula el règim jurídic transitori de les
televisions locals per ones terrestres amb la finalitat de donar un
marc jurídic transitori a les emissores de televisió local.
Aquest marc jurídic pretén, sota una sèrie d’obligacions que
s’imposen a totes les emissores de televisió local de Catalunya,
donar emparament i reconeixement institucional, mitjançant
l’atorgament d’una autorització administrativa general expressa, a
totes les emissores que compleixin el que preveu aquest Decret.
Atès que l’ajuntament de Sant Celoni per acord de data 28 de
gener de 1997 acordà sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la
concessió de la gestió del servei de televisió local per ones
terrestres.
Atès que l’ajuntament de Sant Celoni té la ferma voluntat de
disposar d’una televisió local a través de ones terrestres, es
considera necessari sol·licitar l’autorització administrativa general
expressa per poder iniciar les emissions dins l’exercici de 2003.
Vist l’informe de la Secretaria municipal i a la vista de l’expedient
instruït a l’efecte.
A proposta de la Comissió informativa de Comunicació, per 11 vots
a favor de la senyora Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra,
Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado, Arenas Vilà i Giol, amb
2 vots en contra dels senyors Gómez i Comas, i amb 4 abstencions
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de la senyora Lechuga i dels senyors Figueras, Alsina i Segarra, el
Ple municipal ACORDA:
Primer.- Sol·licitar l’autorització administrativa general que
declararà el dret a seguir prestant l’activitat de difusió de televisió
local per ones terrestres, de conformitat amb les previsions de
l’apartat 2.1.a de l’article 11 del Decret 15/2003, de 8 de gener,
pel qual es regula el règim jurídic transitori de les televisions locals
per ones terrestres (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 3801 de 16 de gener de 2003).
Segon.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes
de què pugui signar quanta documentació sigui procedent per a
l’efectivitat de l’acord pres.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL
GRUP MUNICIPAL D’ERC PER A INICIAR ELS TRÀMITS DE
CONSTITUCIÓ
D’UNA
ENTITAT
MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA A LA BATLLÒRIA.
El Sr. Alsina diu que la presentació d’aquesta moció és una idea del
grup municipal d’ERC (oberta a tots els grups municipals que s’hi
vulguin afegir), que té per objectiu demanar per a La Batllòria el
dret històric de constituir-se en una Entitat Municipal
Descentralitzada (EMD). Aquesta figura administrativa permetrà
tenir un sistema de representació diferent a l’actual. Fins ara La
Batllòria està representada per un regidor, l’actuació del qual
depèn del que es decideixi a l’ajuntament de Sant Celoni. Amb la
figura de l’EMD els veïns de La Batllòria podran escollir els seus
propis representants, independentment de que els seus vots també
serviran per escollir els regidors de la corporació local. Nosaltres
considerem que es tracta d’un important pas endavant. A
Catalunya hi ha diversos exemples de municipis que tenen
constituïda una EMD: Picamoixons (EMD del municipi de Valls),
Jesús (del municipi de Tortosa), Els Sucs (de Lleida), Valldoreix (de
Sant Cugat del Vallès)... El grup municipal d’ERC voldria que
aquesta proposta pogués ser aprovada per unanimitat de tots els
grups, i que s’iniciïn aviat els tràmits perquè La Batllòria pugui
constituir-se com una EMD de Sant Celoni. Així de senzill.
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El Sr. Arenas Serra diu que el grup municipal del PSC votarà
afirmativament la moció presentada pel grup d’ERC. Però, fent
servir les mateixes paraules utilitzades pel Sr. Alsina en aquest
mateix Ple, li hem de dir que “ja era hora!”. Heu tingut quatre
anys per presentar aquesta moció i ho feu ara, justament 2 mesos
abans de les eleccions. En aquests anys de govern municipal
socialista hem pensat que les mancances que venia arrossegant La
Batllòria feien més convenient, operatiu i funcional treballar com
s’ha fet fins ara. Però estem oberts a les voluntats dels ciutadans i
ciutadanes de La Batllòria, si la seva intenció és la de constituir-se
en EMD, sempre que els estudis que s’han de fer indiquin la seva
viabilitat.
El Sr. alcalde recorda que ell i el Sr. Pujol van assistir farà uns 12
anys a una trobada de municipis amb nuclis agregats, en la que es
va parlar de l’experiència de les EMD. Una d’elles era Valldoreix,
que va comentar els problemes i les discrepàncies que mantenia
amb l’ajuntament del municipi sobre recursos que demanaven i no
se’ls concedien. Fins fa poc, les necessitats i les mancances de La
Batllòria eren moltes, però jo crec –diu- que s’estan corregint. La
constitució d’una EMD a La Batllòria és un dret que tenen els seus
habitants, però es bo que abans es faci un estudi per a garantir la
viabilitat del seu funcionament. Sinó, mal favor els hi faríem.
Pren la paraula el Sr. Pujol per agrair aquesta iniciativa del grup
municipal d’ERC. Sembla que estem al final d’una etapa i que la
constitució de La Batllòria com EMD pot ser positiva, per tant jo
diria que endavant. Voldria remarcar, però, que porto 13 anys a
l’ajuntament com a regidor de La Batllòria, i en aquestes tres
legislatures he tingut la sort de que al capdavant de l’equip de
govern hi ha hagut una persona dialogant, amb voluntat d’escoltar
i de solucionar els problemes. Com a dit el Sr. alcalde, en aquella
trobada de municipis amb nuclis agregats que va celebrar-se a
Tremp, la qüestió de les EMD no estava prou regulada, i existien
moltes confusions respecte aquest tema (precisament el municipi
de Tremp tenia 29 nuclis agregats i un d’ells tenia només un sol
habitant). Des d’aleshores han passat molts anys i la nova llei
dictada per la Generalitat ha posat el sostre més alt (2000
habitants si no recordo malament).
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El Sr. Alsina diu que el grup municipal d’ERC considera que la feina
feta pel regidor Sr. Pujol a La Batllòria ha tingut les seves coses
bones coses i no tant bones. Amb la constitució de l’EMD de La
Batllòria s’evitarien molts dels mals de cap i preocupacions que ha
tingut el Sr. Pujol en aquests anys, perquè el pes de les decisions
no recauria en una sola persona. Des d’ERC estem convençuts que
l’EMD afavorirà el creixement de La Batllòria i permetrà que els
seus veïns puguin prendre les seves pròpies decisions. Per això fem
aquesta proposta. I si la presentem ara és perquè, malgrat que ja
fa anys que ho venim madurant, vam voler fer-ne una presentació
a La Batllòria per sondejar com ho veien els propis interessats.
S’ha parlat amb ells i els hi ha semblat bé; per això ho presentem
avui al Ple. Així de simple i sense mirar-ho amb efectes electorals.
La figura del “regidor virrei” ha tingut els seus aspectes bons i
dolents. El Sr. Pujol sembla que no es presenta a les properes
eleccions i aquest pot ser un bon moment per tancar una etapa i
començar la propera legislatura amb una nova manera de treballar.
El Sr. alcalde reitera que l’equip de govern s’adhereix a la proposta
per considerar que pot tractar-se d’una bona solució, sempre i
quan quedi garantida la seva viabilitat.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que els canvis que s’esdevenen en la societat comporten que
els ciutadans formulin noves demandes a les Administracions, les
quals han d’estar en disposició de respondre i de prestar els serveis
que els són requerits, amb eficàcia i amb plenes garanties. Aquesta
necessitat
d’adaptació
afecta
molt
particularment
les
Administracions locals, perquè són les més properes als ciutadans
i, per tant, les que hi mantenen més contacte.
Atès que les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) sorgeixen
ja en el segle passat, quan en un intent de reforma del mapa
administratiu local es tendeix a la fusió d’alguns municipis; per no
perdre del tot la personalitat, els municipis que perden aquesta
condició en integrar-se en un altre municipi, es crea la figura de la
pedania, en el nostre cas les entitats municipals descentralitzades.
Així mateix, l’actual legislació preveu la possibilitat de que es creïn
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noves entitats si existeix un nucli de població diferenciada en
l’interior del municipi.
Atès que la iniciativa de constitució d’una EMD pot correspondre a:
-

-

Als veïns residents en el territori que ha de ser la base de
l’entitat, en una majoria del 50%, com a mínim, del darrer
cens electoral.
A l’ajuntament corresponent.
També es pot crear una EMD a través d’una norma amb rang
de llei.

Atès que la creació, modificació i supressió de les EMD és
competència del Ple del municipi respectiu, amb el vot favorable de
2/3 dels membres de fet del consistori, i en tot cas, sempre per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, i
amb la intervenció posterior del Departament de Governació que
serà qui finalment autoritzarà o no la creació, modificació o
supressió.
Atès que el Reglament de demarcació i població estableix als seus
articles 75 i següents que les concentracions de població que dins
d’un municipi constitueixen nuclis separats es poden constituir en
entitats municipals descentralitzades, sempre que en aquest nucli
esmentat no hi hagi la seu de l’ajuntament. Existeixen altres
condicions que s’han de donar de manera conjunta per a autoritzar
la creació:
-

Si la constitució no comporta la pèrdua de qualitat en la
prestació de serveis generals del municipi.
Si l’EMD pot comptar amb recursos suficients per a complir
les seves atribucions.
Si hi concorren circumstàncies d’ordre geogràfic, històric,
social, econòmic o administratiu que ho requereixin.

Atès que La Batlloria va ésser municipi independent fins el 10 de
maig de l’any 1927, juntament amb els nuclis d’Olzinelles i
Vilardell, i uns mesos més tard els nuclis del Montnegre i Fuirosos.
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Atès que el grup municipal d’ERC, va realitzar una presentació als
veïns de La Batlloria del que són les entitats municipals
descentralitzades.
Atès que arrel de la presentació, els regidors veïns de La Batllòria
representants del Grups del PSC/PSOE i de CiU ho van trobar con
una molt bona iniciativa.
Atès que moltes comarques del país estant formades també per
entitats municipals descentralitzades, relació entitats per comarca:
1-Alt Camp, 11-Alt Urgell, 2-Alta Ribagorça, 1-Bages, 1-Baix Ebre,
3-Cerdanya, 1-Montsià, 3-Noguera, 4-Pallars Jussà, 9-Pallars
Sobirà, 2-Segrià,1-Solsonès, 1-Tarragonès, 13-Val d'Aran, 1-Vallès
Occidental
Atès que existeixen exemples de força pobles amb més de 400
habitants que formen part d’una entitat municipal descentralitzada
Entitat Municipal Descentralitzada
EMD de Picamoixons
EMD de Jesús
EMD dels Muntells
EMD de Sucs
EMD del Pla de la Font
EMD la Canonja
EMD d'Arties e Garòs
EMD de Gausac
EMD de Valldoreix

municipi
Valls
Tortosa
Sant Jaume d'Enveja
Lleida
Gimenells i el Pla de la Font
Tarragona
Naut Aran
Biela e Mijaran
Sant Cugat del Vallès

cens
424
3577
486
637
405
4402
536
453
5048

A proposta del grup municipal d’ERC i vist el dictamen emès per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient, Manteniment i
Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:
Iniciar els tràmits per a la creació d’una Entitat Municipal
Descentralitzada a La Batllòria.
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11.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST
CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A
L’EXERCICI DE 2003.
Pren la paraula el Sr. Arenas Serra per fer una breu explicació
general del pressupost. En primer lloc –indica-, s’ha de dir que el
pressupost d’ingressos corrents augmenta un 9%, tot i que aquesta
previsió és inferior als drets reconeguts de l’any 2002. Les partides
que augmenten són l’IBI (degut a les altes de nous habitatges per
l’augment de sòl urbanitzable), les plusvalues (sense incrementar
el tipus, hi ha un augment de transmissions de finques) i la taxa
per ocupació de vol, sòl i subsòl de la via pública (ja que a partir
d’ara hauran de tributar també les empreses comercialitzadores
d’electricitat i gas). També hi ha un augment de la previsió
d’ingressos per multes, no perquè hi hagi cap intenció de multar
més, sinó per ajustar-nos millor a la realitat d’aquests últims anys.
El pressupost de despeses augmenta també evidentment un 9%,
per quatre qüestions fonamentals:
- Pel nou contracte de recollida d’escombraries i neteja viària que
entrarà en funcionament aquest any 2003 amb un augment d’un
53% (308.000 €) respecte l’any passat.
- Pel nou servei de transport urbà que es dota a la població, amb
un contracte de prestació de 67.000 €.
- Per la partida corresponent a l’àrea de Promoció Econòmica, que
dobla la seva dotació respecte l’any passat pel tal de poder finançar
totes les accions del Pacte Territorial.
- Per la partida de despeses financeres, atès que cal fer front als
interessos corresponents als préstecs signats l’any passat per al
finançament d’algunes obres importants (la construcció de l’Escola
de música i adequació de l’Ateneu municipal, la remodelació del
Camp d’esports i la construcció del nou complex esportiu al sector
Pla de Palau).
S’ha de dir que la resta de les àrees municipals han ajustat molt la
seva despesa i bàsicament no tenen cap augment, mantenint
alhora tots els serveis que vénen prestant.
Pel que fa al pressupost d’inversions, enguany és força inferior al
2002 (4.700.000 € al 2003 en front dels 5.700.000 € de l’any
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passat). Això es degut a que aquest any no hi ha obres de tant
volum com les que es van iniciar l’any passat que s’han comentat
abans. Podríem destacar dins les inversions per a enguany: la
urbanització de diversos carrers i places (Fogars, Ramon Llull,
Josep M. de Sagarra, Carretera de Gualba, carrers de La Batllòria,
vial paral·lel), les aportacions als plans parcials, la remodelació de
la Plaça de la Vila, les UASU de Les Vernedes i Can Sans, etc. La
major part d’aquestes inversions es finançaran amb els recursos
obtinguts amb la venda de parcel·les municipals (per estalviar-nos
de demanar nous préstecs) i amb recursos provinents del
pressupost de l’any 2002. Totes elles estan detallades en l’annex
que figura a l’expedient
Intervé el Sr. Segarra i, en nom del grup municipal d’ERC, voldria
fer algunes preguntes per clarificar determinats aspectes del
pressupost de 2003. En primer lloc –diu- ens ha sobtat que en el
pressupost de l’any passat hi havia dues partides molt importants:
les obres de l’Escola de música i les obres de la piscina coberta. En
el pressupost d’enguany no hi ha cap partida per a aquestes dues
actuacions, malgrat que tant una obra com l’altra no estan pas
finalitzades i bé s’hauran de pagar aquestes despeses. Per altra
part veiem que, en qüestions de personal, no apareix en el
pressupost la partida corresponent al personal laboral eventual que
hi havia l’any passat. Voldríem saber si aquest personal ha
desaparegut de l’ajuntament o és que s’ha incorporat a la plantilla
com a personal fix.
El Sr. alcalde, responent a la primera pregunta, diu que l’obra de
l’Escola de música era una inversió contemplada en el pressupost
de 2002 que ja està adjudicada. Per tant, va ser autoritzada i
disposada en el pressupost de l’any passat, i si es posés de nou en
el pressupost de 2003 estaríem augmentant el pressupost
d’inversions d’una manera fictícia. Es tracta d’una qüestió tècnica
que el Sr. interventor ens podrà aclarir millor.
El Sr. Muntal explica que les inversions que figuraven en el
pressupost de 2002 i de les que ja s’ha aprovat alguna fase de la
despesa s’incorporen al pressupost de 2003 mitjançant el
corresponent expedient de modificació de crèdit, el qual ha estat
aprovat per resolució de l’Alcaldia de data 5 de març de 2003. Així,
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les quantitats que han de finançar les inversions provenen del
pressupost de 2002 i, per tant, en el pressupost inicial per a 2003
no han de figurar-hi.
El Sr. Capote, en resposta a la segona pregunta formulada pel Sr.
Segarra, explica que en el pressupost hi ha tres tipus de personal:
funcionaris (ja siguin interins o amb plaça en propietat), laborals
fixes i laborals eventuals. Enguany s’ha canviat la denominació
“eventual” per “temporal”, però és el mateix concepte.
El Sr. alcalde indica que durant l’any 2002 s’han produït diverses
convocatòries de places contemplades a la plantilla de personal,
que estaven vacants. Aquesta regularització s’ha fet tant per a
funcionaris com per a laborals fixes.
El Sr. Capote informa que enguany hi haurà eleccions sindicals a
l’Administració pública i, d’acord amb el cens actualitzat de
treballadors de l’ajuntament, els funcionaris són 54, els laborals
fixes són casi 60 i el personal eventual és molt difícil de comptar
perquè fluctua molt: hi ha contractacions per a temes puntuals,
contractes que ens vénen subvencionats per la Generalitat o la
Diputació, plans d’ocupació, suplències per baixes d’accident o
malaltia, etc.
El Sr. Arenas Serra indica que, com ja ha comentat en altres
ocasions, el pressupost d’inversions és una eina viva, al que s’hi
van incorporant les subvencions i les aportacions que es reben
d’altres administracions. Un exemple d’això és la inversió per a
l’arranjament dels esgrafiats de l’església de Sant Martí. Després
de l’aprovació del pressupost, s’ha signat un conveni amb el Bisbat
de Barcelona, pel qual aquest fa una aportació del 20% de les
obres. Aquest import caldrà restar-lo de la partida que es
contemplava en el pressupost.
El Sr. alcalde diu que el pressupost és una eina que tots entenem
que és molt important i, pel que fa a les despeses ordinàries,
voldria fer èmfasi en el que ha comentat el Sr. Arenas Serra, de
l’increment tan important que representarà el nou contracte de
recollida d’escombraries i neteja viària,
que de ben segur
redundarà en un millor servei. Així mateix cal tenir present la
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incorporació del nou servei de transport en bus urbà (que tots els
grups hem estat d’acord en tirar endavant i que segurament
començarà a funcionar el mes d’abril). Pel que fa a les inversions –
diu- seguirem en la mateixa línia dels darrers anys, fent un esforç
per a acabar de completar la urbanització dels carrers que encara
queden pendents (Ramon Llull, Josep M. de Sagarra, Pitarra,
Carretera de Gualba, Mossèn Jacint Verdaguer), així com per a
millorar l’enllumenat públic de diverses zones del nucli antic
(carrers Les Valls, Sant Roc, Montnegre, Sant Llorenç). També està
pressupostada una primera fase de la urbanització del sector Can
Sans (que, malgrat sembli increïble, no disposa ni d’aigua potable
ni de clavegueram), així com tirar endavant d’una vegada per totes
la zona del Turó de la Mare de Déu, que podria ser un dels sectors
més emblemàtics del municipi i que, per contra, és el més
descuidat. Val a dir que també s’ha inclòs en el pressupost una
actuació amb un cost important, consistent en el soterrament dels
contenidors d’escombraries, amb una primera experiència que es
farà al carrer Abad Oliva. Altres obres importants previstes seran la
remodelació de la Plaça de la Vila, la instal·lació de les parades de
bus, el projecte de supressió de barreres arquitectòniques, els
esgrafiats de l’església, l’acabament de les obres de reconstrucció
del Pont Trencat, la segona fase de les excavacions arqueològiques
a l’església de Sant Martí de Pertegàs, la instal·lació d’una escultura
del mestre Lluís Montané al passeig que porta el seu nom... com a
actuacions més destacades. En definitiva, considero –conclou el Sr.
alcalde- que és un bon pressupost per a iniciar aquesta etapa de
l’any 2003.
Intervé el Sr. Comas per formular algunes preguntes adreçades al
regidor d’Urbanisme. En primer lloc, diu, voldria preguntar pel
projecte de l’edifici de Can Bruguera, que està contemplat al
pressupost però sense estar quantificat.
El Sr. Garcia respon que si no hi ha una partida econòmica és
perquè el projecte es farà des dels Serveis Tècnics municipals.
El Sr. Comas indica que s’ha inclòs una partida d’un milió de
pessetes per a l’edifici del carrer Consolat del Mar. Però li sembla
una partida poc quantiosa si encara s’han de fet totes les obres...
44

El Sr. Garcia contesta que aquesta actuació ja estava contemplada
en el pressupost de 2002 i enguany el que es fa és únicament
completar la dotació econòmica amb el romanent que faltava.
El Sr. Comas diu que en el pressupost s’observa que es destinen
622.629 € per a la UASU número 16 – Les Vernedes. Pregunta on
queda aquesta unitat d’actuació?
El Sr. Garcia respon que la UASU número 16 s’ubica entre la
indústria Alkor Draka SA, el parc de bombers i el riu Tordera.
Aquesta partida va destinada a la redacció del projecte de
reparcel.lació de la zona.
El Sr. Comas pregunta si el sector del Torrent del Virgili és el que
es va portar a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat.
El Sr. Garcia indica que tots els plans parcials han de passar per la
Generalitat. En concret, el sector del Torrent del Virgili és l’àmbit
comprès entre els carrers Aribau, Pitarra i Eduard Domènech que
dóna a la muntanya a Palau.
El Sr. Comas pregunta també si en l’aplicació de contribucions
especials per les obres del carrer Mossèn Jacint Verdaguer es va
acordar que el repartiment seria del 90% per als veïns i del 10%
per a l’ajuntament.
El Sr. Garcia diu que té mala memòria i que ho hauria de revisar,
però que segurament deu ser així.
El Sr. Comas comenta també que la partida de 2 milions de
pessetes per a l’Agenda 21 Local li sembla que són pocs diners.
El Sr. alcalde contesta que, com ja es va dir, el procés de l’Agenda
21 no es tornarà a engegar fins passades les eleccions. Es tracta
d’obrir ara una partida i desprès ja es veurà els costos que
representa. Val a dir que l’any passat s’hi va destinar també una
partida de 2 milions de pessetes que finalment l’ajuntament es va
estalviar perquè aquests diners van ser aportats per la Diputació de
Barcelona.
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El Sr. Comas diu que li sobta que, per contra, la partida que es
destina a la informàtica sigui de 123.000 €.
El Sr. alcalde indica que totes les partides es poden ampliar, via
subvencions o modificacions de crèdit.
A continuació pren la paraula el Sr. Giol i pregunta per la inversió
de l’escola bressol, amb un import de 155.000 € aproximadament
per a la redacció del projecte (que està subvencionada per la
Diputació), però sense incloure cap partida per a la construcció de
l’equipament. Això vol dir, doncs, que les obres no s’iniciaran
aquest any?
El Sr. alcalde explica que el projecte de l’escola bressol no s’ha
redactat encara i per això en el pressupost figura una partida
oberta per a la construcció de l’edifici. D’altra banda, l’enrunament
de l’actual Caserna de la Guàrdia Civil està inclosa en una altra
partida (val a dir que aquesta setmana se’ns farà entrega de les
claus).
El Sr. Giol pregunta també com és que en les partides d’enllumenat
de carrers s’apliquen contribucions especials amb percentatges
diferents (25%, 35%, 50%).
El Sr. alcalde explica que en les obres de reforma de l’enllumenat
públic s’apliquen sempre contribucions especials al 50%, però quan
en un carrer hi ha una plaça (com en el carrer Alguersuari) o un
edifici municipal (com en breu ho serà la Cambra Agrària en el
carrer Ponent) el cost per a l’ajuntament es fa més gran i així s’ha
de reflectir en el pressupost.
El Sr. Giol assenyala que en l’apartat d’ingressos figura una venda
de solars amb un import de més de 900.000 €. De quins solars es
tracta?
El Sr. alcalde respon que es tracta dels solars objecte de la
subhasta aprovada fa pocs dies pel Ple municipal, i que ja ha sigut
autoritzada per la Generalitat de Catalunya.
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Pren la paraula el Sr. Figueras i comenta que en la memòria
explicativa de despeses de personal es diu que s’ha previst la
quantitat de 77.844,69 € per a fer front, si el Ple així ho aprova, a
la modificació de les retribucions complementaries del personal de
l’ajuntament. A què fa referència això?
El Sr. Capote explica que es tracta d’una reserva per a fer front a
les quantitats que s’hauran de pagar als treballadors en el cas que
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la
valoració dels llocs de treball sigui favorable a l’ajuntament.
El Sr. Figueras diu que hi ha una partida de 495.000 € per a
carrers de La Batllòria i voldria saber quins carrers són.
El Sr. Pujol respon que són els dos únics carrers que falten per
urbanitzar a La Batllòria: el carrer Breda i la Carretera Nova.
El Sr. alcalde explica que en aquesta partida, com en d’altres, s’ha
fet constar només el 50% de l’import de l’obra (l’altre 50% es farà
l’any vinent). Hem de ser realistes: si encara s’ha de redactar el
projecte, procedir a la seva aprovació i contractar l’obra, difícilment
podrà executar-se en la seva totalitat durant aquest any.
El Sr. Figueras manifesta que el Sr. alcalde, amb la seva usual
habilitat, ha comentat en la seva exposició que el pressupost
previst d’inversions ascendeix a uns 5.700.000 €, però m’agradaria
–diu- que tinguéssim en compte que més de la meitat d’aquest
import la paguen directament els veïns: 1.800.000 € a través de
contribucions especials i 900.000 € amb quotes d’urbanització. Per
altra part, també voldria assenyalar que enguany l’endeutament
municipal s’ha modificat poc respecte l’exercici anterior perquè
l’any 2002 es va produir l’endeutament més important de
l’ajuntament al demanar un préstec de 4 milions d’€, el que
demostra que desprès de bastants anys l’equip de govern s’ha
decidit finalment a engegar obres d’embargadura, cosa que
entenem que és positiva.
El Sr. Arenas Serra indica que si es van demanar tants diners per a
inversions va ser perquè en molts casos no hi va haver cap
aportació econòmica per part del govern de CiU a la Generalitat de
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Catalunya. Altres anys també s’han fet inversions importants, però
aleshores s’ha disposat de subvencions que no han fet necessaris
grans endeutaments.
El Sr. alcalde comenta que quan estiguin acabats els grans
projectes que estan prevists o que ja estan engegats, Sant Celoni
donarà realment un tomb important, sumats amb altres
equipaments que s’han posat en marxa els darrers anys (l’Ateneu,
la biblioteca, la Rectoria Vella...)
El pont del Doctor Trueta..., comenta el Sr. Segarra.
El Sr. alcalde, respecte d’aquest comentari, diu que les obres de
rebaix del pont del carrer Doctor Trueta constituirien una inversió
molt forta i comportarien tenir més de dos mesos tancada aquesta
entrada de Sant Celoni, sense que amb això es solucionés res.
Tancar un accés tan vital per a Sant Celoni com aquest, sense
disposar d’una alternativa, podria ser caòtic per a la circulació i el
comerç de la vila (s’ha comprovat que hi entren i surten més de 10
mil vehicles diaris). En aquest sentit, considero que la revisió del
Pla general d’ordenació de l’any 1997 dona en el clau i em sembla
que hem d’encaminar els nostres esforços cap a una altra solució,
com pot ser el conveni signat amb RENFE per a fer possible un
altre forat sota la línia del tren. El contrari seria fer volar coloms.
Em sembla que hem de trepitjar de peus a terra i posar-nos a
treballar tots d’una manera conjunta, planificant i pressionant a qui
s’hagi de pressionar. Sinó estaríem fent un malc favor a la gent,
perquè una obra d’aquest volum (que segons RENFE pot costar uns
1000 milions de pessetes), no ens pertoca ni ens és assumible com
a ajuntament.
El Sr. Segarra diu que, sense que serveixi de precedent, està
d’acord amb el Sr. alcalde respecte d’aquest tema i coincideix amb
ell en què realment fer ara les obres de rebaix del pont del Doctor
Trueta seria caòtic per al poble. Però no hagués sigut així, si
s’hagués fet fa quan ho vam demanar des del grup municipal d’ERC
ja fa tres anys. Entenem, doncs, que des de l’equip de govern
(l’actual i el que vindrà) cal treballar per a fer possible els accessos
que Sant Celoni es mereix i que s’haurien d’haver tingut des de
molt abans.
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El Sr. alcalde indica que la revisió del Pla general de l’any 1997 ja
preveia aquesta actuació, però sabem que les coses van lentes.
M’agrada –diu- que almenys compartim la mateixa opinió.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la
corporació per a l’any 2003 i les seves bases d'execució.
Atès que el mateix s'ha elaborat conforme les directrius establertes a
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i altra legislació aplicable.
A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Recursos Humans, per 11 vots a favor de la senyora
Gener i dels senyors Castaño, Arenas Serra, Capote, Vega, Garcia,
Pujol, Checa, Casado, Arenas Vilà, i Comas, amb 1 vot en contra
del Sr. Gómez i amb 5 abstencions de la senyora Lechuga i dels
senyors Figueras, Alsina, Segarra i Giol, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per
a l'exercici de 2003, les seves bases d'execució i la plantilla orgànica
i quadre de llocs de treball d'aquesta corporació, que amb la seva
aprovació resten elevats a pressupost, conforme han estat redactats
i que resumits donen el següent resultat:
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(ARTICLE 147.1.C DE LA LLEI 39/1988)
AJUNTAMENT DE SANT CELONI
------------------------PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES

RESUM PER CAPITOLS
I
II

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
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3.988.111,82
4.038.944,00

III
IV
VI
IX

Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU

288.706,00
439.450,00
4.768.009,18
577.415,00
------------14.100.636,00 €

========================================
AJUNTAMENT DE SANT CELONI
------------------------PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS

RESUM PER CAPITOLS
I
Impostos directes
II
Impostos indirectes
III Taxes i altres ingressos
IV Transferències corrents
V
Ingressos patrimonials
VI Alienació d’inversions reals
VII Transferències de capital
IX Passius financers

4.727.702,83
400.000,00
4.668.762,60
1.993.000,00
192.100,00
954.909,72
1.044.160,85
120.000,00
--------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU 14.100.636,00 €
========================================

PLANTILLA ORGÀNICA I QUADRE DE LLOCS DE TREBALL
DE L'AJUNTAMENT

PLACES OCUPADES PER FUNCIONARIS DE CARRERA
a)
FUNCIONARIS
NACIONAL

DE

CARRERA
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AMB

HABILITACIÓ

Cos nacional
1. Secretari
2. Interventor
b) FUNCIONARIS
NACIONAL

A 28 José Luis González Leal
A 28 vacant
DE

CARRERA

SENSE

HABILITACIÓ

Escala d’administració general
Sub-escala B) Administratius
3. Administratiu
4. Administratiu
5. Administratiu
6. Administratiu
7. Administratiu
8. Administratiu
9. Administratiu
10. Administratiu
11. Administratiu

C
C
C
C
C
C
C
C
C

16
16
16
16
16
16
16
16
16

Neus Lechón
Maria Àngels Garcia
Roser Renau
Josepa Caballé
Mercè Mesa
Rosa Maria Roma
Anna Puig
Mercè Riera
vacant

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Margaret Ripoll
Marta Prat
Vacant
Montserrat Mesa
Marta Rubio
Vacant
Vacant
Vacant
Maria José Navarro
Vacant
Glòria Massagué
Yolanda García
Marta Prat

Sub-escala C) Auxiliars
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
Adm.
Adm.
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Escala d’Administració especial
Sub-escala A) Tècnics
a) Tècnics superiors
25.
26.
27.
28.
29.

Advocat S. Tècnics
Economista
Enginyer (50 %)
Tècnic RRHH
Arquitecte

A
A
A
A
A

26
26
26
26
26

Pilar Puig
Joan Muntal
Vacant
Isaac Morist
Fernando Aizpún

B
B
B
B
B

20
20
20
20
20

Carme Puchol
Roser Puig
Jacint Sibina
Dolors Horta
Eva Ribot

b) Tècnics mitjans
30.
31.
32.
33.
34.

Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Aparellador
Assistenta social
Assistenta social

Sub-escala B) Serveis especials
Classe a) Policia local
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Sots Inspector
Sergent
Sergent
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia

C 20 Francesc Xavier Fernández
C 18 Manuel Morales
C 18 Sergi Boronat
D 16 Primitivo Giménez
D 16 Santiago Fradera
D 16 Josep Francesc Guasch
D 16 Jordi Capote
D 16 José Luis Roca
D 16 Vacant
D 12 Cristóbal Fernández
D 12 Sebastià Marmolejo
D 12 José Cárdenas
D 12 Antonio Forés
D 12 Narcís Acedo
D 12 Jordi López
D 12 Francisco Pérez
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Marcel Fradera
Leticia Hernández
Ricardo Castro
Cristóbal Navarro
Rafael Coto
Xavier Bornes
Angel Garcia
J. M. Grimas
P. Mañas
A. Morón

Classe b) Personal d’oficis
61. Paleta

D 12 Francisco Ramírez

TOTAL: 61 llocs de treball reservats a funcionaris de carrera
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX
1. Joan Pujals
2. Joan Urrútia
3. Andreu Gómez
4. Alejandro Delgado
5. Sandra March
6. Albert Ardèvol
7. Vicenç Argemí
8. Joan Homs
9. Joan Muntaner
10. Antoni Tortosa
11. Argimiro Ferrero
12. Fulgencio Peña
13. José Luís Parada
14. José Luís García
15. Rafael Coto
16. Esther Vives
17. Rosa Martínez
18. Conxita Molist
19. Carmen Perea
20. M.Antònia Vilarrodona

B 20 Tècnic grau mitjà
D 12 Oficial 1ª electricista
D 12 Auxiliar administratiu
E 10 Vigilant zona blava
D 12 Auxiliar administratiu
E 10 Agutzil
E 10 Peó jardiner
E 10 Peó obres
E 10 Peó ajudant lampista
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
D 12 Oficial 1ª paleta
C 16 Responsable Punt informació
E 12 Treballadora familiar
E 12 Treballadora familiar
E 12 Treballadora familiar
B 20 Mestre Escola d’adults
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Francisca Garcia
Ana Maria Navarrete
Pablo Jiménez
Vacant
Quim Colominas
Esther Prat
Josep M. Abril
Marta Miralles
Lluís Garcia
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Manuel Prado
Antònia Montal
Josep M. Oliveras
Antonio Márquez
Vacant
Vacant
Vacant

B 20 Mestre Escola d’adults
B 20 Mestre Escola d’adults
D 12 Oficial 2ª escoles
B 20 Educador social
A 26 Tècnic superior
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
C 16 Auxiliar Biblioteca
C 16 Auxiliar Biblioteca
C 16 Auxiliar Biblioteca
C 16 Tècnic auxiliar informàtica
E 10 Peó Cultura
D 12 Auxiliar administratiu
D 12 Oficial jardiner
E 10 Peó Medi ambient
B 20 Tècnic mig
D 12 Oficial paleta
E 10 Peó

TOTAL: 40 llocs de treball reservats a personal laboral
Segon.- Que el pressupost inicialment aprovat i la plantilla orgànica
s'exposin al públic durant quinze dies, termini durant el qual
qualsevol habitant del terme o persona interessada podrà presentar
contra aquest i davant el Ple les reclamacions i suggeriments que
estimi convenients. En el supòsit que no sigui presentada cap
reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu sense
necessitat d'adopció d'un nou acord.
12.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES
DE LA CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.
L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la següent
correspondència rebuda darrerament a l'ajuntament de Sant
Celoni, i la corporació se’n dóna per assabentada:
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9 Un escrit de la Federació de Serveis Públics de la UGT de
Catalunya agraint el recolzament i la presència del Sr. alcalde
en la Jornada de Policies celebrada en el nostre municipi.
9 Un escrit del Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació informant del nou conveni signat entre la
Generalitat de Catalunya, el consorci Localret i Telefónica de
España per a l’extensió dels serveis de banda ampla a les
zones de desenvolupament empresarial de Catalunya.
9 Una carta del Sr. José M. Ruiz Alarcón informant que,
després de vuit anys com a alcalde de l’ajuntament de
Montornès del Vallès, deixa aquest càrrec per a incorporar-se
de nou al seu lloc de treball a l’empresa privada.
9 Dues notes dels portaveus del Grup Parlamentari Socialista i
del Grup Parlamentari Popular al Congrés dels Diputats
acusant rebuda de la moció aprovada pel Ple de l’ajuntament
de Sant Celoni sobre el Projecte de Llei de reforma de la Llei
d’hisendes locals.
9 Una carta de la Sra. Dolors Gordi Julià informant del seu
recent nomenament com a gerent del CIRE (Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció), empresa pública del
Departament de Justícia i Interior, que gestiona la formació
professional, el treball productiu i la inserció laboral dels
col·lectius amb mesura judicial.
9 Un escrit de la Sra. Joana Ortega Alemany informant del seu
recent nomenament com a presidenta de l’Institut Català de
la Dona.
9 Una carta de la Direcció General de Mitjans Audiovisuals de la
Generalitat de Catalunya comunicant l’atorgament a
l’ajuntament de Sant Celoni de la concessió per a l’explotació
d’una emissora de radiodifusió sonora en ones mètriques
amb modulació de freqüència de caràcter municipal.
9 Un escrit del Departament de Justícia i Interior de la
Generalitat de Catalunya informant de la implantació en breu
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termini de temps del sistema de videoconferència a tots els
partits judicials de Catalunya, com a eina de treball que
permeti agilitzar i millorar determinades actuacions dels
òrgans judicials.
9 Una carta del director de Degussa Sant Celoni SA comunicant
la decisió de l’empresa d’aportar la quantitat de 5.000 € per
a la restauració dels esgrafiats de la façana de l’Església
Parroquial de Sant Martí, en el marc del Pla de Patrocini i
Mecenatge 2003.
9 Una nota del portaveu del Grup de Convergència i Unió al
Parlament de Catalunya acusant rebuda de la moció
aprovada pel Ple de l’ajuntament de Sant Celoni sobre el
Projecte de Llei de reforma de la Llei d’hisendes locals.
9 Un escrit de la Direcció General d’Administració Local posant
de manifest que no hi ha cap inconvenient per a que es dugui
a terme l’alienació, mitjançant subhasta pública, de quatre
parcel·les de propietat municipal situades al sector “Ca
l’Abril” del terme municipal de Santa Maria de Palautordera i
als sectors “Pla de Palau” i “La Plana de La Batllòria” del
terme municipal de Sant Celoni.
9 Una carta del Sr. Daniel Cortés Martín informant del seu
recent nomenament com a alcalde de l’ajuntament de
Montornès del Vallès, el passat 11 de gener d’enguany.
9 Dues notes del Gabinet del President de la Generalitat de
Catalunya i del portaveu del Grup Socialistes – Ciutadans pel
Canvi al Parlament de Catalunya, acusant rebuda de la moció
aprovada pel Ple de l’ajuntament de Sant Celoni per a instar
la Generalitat de Catalunya a la realització de diverses
inversions en la xarxa viària que afecten el nostre municipi.
9 Una carta del director de la Fundació “La Marató de TV3”
agraint el suport de l’ajuntament de Sant Celoni en la
passada Marató dedicada a les malalties inflamatòries
cròniques i adjuntant diploma acreditatiu d’aquesta
col·laboració.
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9 Un escrit del Servei Català de la Salut acompanyant la
Proposta de Pla Funcional del nou Centre d’Atenció Primària
(CAP) de Sant Celoni, per tal que serveixi d’orientació per a
que des de l’ajuntament es puguin fer les previsions
escaients.
13.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L'ALCALDIA I PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ EN ELS MESOS
DE DESEMBRE DE 2002 I GENER I FEBRER DE 2003.
L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions
dictades durant els mesos de desembre de 2002 i gener i febrer de
2003, i la corporació se’n dóna per assabentada:
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES DE
DESEMBRE DE 2002
DIA
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04

DESCRIPCIÓ
Generació de crèdits a la partida de l’estat de despeses
Aprovant la transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses
Declarant un ciclomotor com a residu sòlid urbà
Concessió llicència d’obres a Comunitat de veïns del C/ Perú
Concessió llicència d’obres a Francesc Oms Oller
Autorització al Club de Tennis Sant Celoni
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant despesa de l’assegurança del Nissan Trade 2.8
Concessió llicència d’entrada de vehicles a Antonio López Morillas
Concessió a ATICPROM llicència d’activitats classificades
Incorporant modificacions a la resolució de l’Alcaldia de Josep M. Saula Bassi
Concessió a SAUPRO PROMOCIONS de llicència d’activitats classificades
Aprovant les factures del Pla Parcial La Plana de La Batllòria
Adjudicant el contracte de redacció del Programa d’Orientació d’Equipaments Comercials
Aprovant factures de la Junta de Compensació del sector Residencial Esports.
Adjudicant els treballs de neteja de les lleres de la riera de Pertegàs
Nomenant funcionaris en pràctiques de l’Escala d’administració Especial
Concessió llicència d’obres a Lluís Saula Clos
Concessió llicència d’obres a Comunitat de propietaris del C/ Barcelona
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant transferència de crèdits
Concessió llicència de primera ocupació a Francisca Fidel Martín
Retornant dos dècims de la loteria Nacional a Ramona Garcia Pérez
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04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12

Baixa padró d’habitants
Adjudicant la contractació del disseny i construcció de les carrosses dels Reis Mags
Adjudicant el contracte per a l’organització de l’Hivern d’en Loni 2002
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant factura d’Alfa Polaris per les obres del Pont Trencat
Baixa padró d’habitants
Aprovant factura de CEDIA per control de la depuradora municipal
Generació de crèdits a la partida de l’estat de despeses
Aprovant despesa del programa de les festes de Nadal i Reis
Aprovant despesa de SPAI, per la gestió de serveis integrals i sistemes d’informació
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció en relació als cursets de natació
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Desestimant aprovació factura projecte de complex esportiu municipal
Desestimant aprovació factura projecte de complex esportiu municipal
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant despesa d’impressió “Un passeig per la Història de Sant Celoni”
Aprovant despesa de lots
Considerant correcte la ubicació de la bústia de correus existent al C/ Major
Prenent coneixement d’un informe d’intervenció sobre entrades Festa Major Sant Martí
Concessió llicència d’obres a Solera SCP
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Atorgant beques de menjador
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant despesa per la contractació d’un inflable per el Parc de Nadal 2002-03
Aprovant despesa d’impermeabilització de les parets de l’ermita de Sant Erasme
Concessió llicència de primera ocupació a Marc Ferrer Ventura
Contractació d’un tècnic informàtic
Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
Adjudicant els treballs de neteja de les lleres de la Tordera
Nomenament com a funcionari de carrera d’Isaac Morist Tirado
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Concessió d’informació sobre el nombre d’habitants de La Batllòria
Aprovant despesa per la compra de material informàtic divers
Atorgant subvenció al Club Atletisme Sant Celoni XXXIX Campionat del Vallès
Atorgant subvenció al Club Atletisme Sant Celoni XVIII Trofeu Baix Montseny
Atorgant subvenció al Club Bàsquet Sant Celoni
Contractació d’una auxiliar administrativa
Contractació d’una professora
Contractació d’un tècnic mig
Comparèixer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Prenent coneixement informe de l’interventor en relació Esport Jove 2002
Adjudicant la contractació d’adequació de Sax Sala
Aprovant despesa per instal·lació d’alarma als vestidors del camp de futbol Can Sans
Alta padró municipal
Alta padró municipal
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant certificació a la urbanització de la Carretera Vella
Aprovant contractació de la Festa Major d’hivern de La Batllòria
Aprovant factura dels treballs d’arranjament de la Crta. del Montnegre
Reconeixent antiguitat
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Desestimant recurs de reposició interposat per Degussa Sant Celoni SA
Concessió de informació del número d’habitants de Sant Celoni
Aprovant despeses de l’àrea de Cultura i Festetjos de l’ajuntament
Aprovant despesa per la prestació del servei de neteja de Can Ramis
Aprovant relació liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Adjudicant treballs de direcció tècnica
Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
Adjudicant treballs per l’àrea de Medi Ambient de l’ajuntament
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant certificació d’obres enllumenat de La Batllòria
Aprovant certificació de nou accés a la piscina municipal
Aprovant despesa mobiliari pel Casal de La Batllòria
Aprovant subvenció a l’ONG FODDE
Contractació d’un tècnic mig
Contractació d’un agent de desenvolupament
Contractació de 3 peons
Denegant llicència a Gas Natural SA
Denegant llicència a Gas Natural SA
Concessió llicència per a la tinença d’animals perillosos
Concessió llicència per a la tinença d’animals perillosos
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant relacions de crèdits incobrables
Concessió a Pilar Puig Calvet de reducció de jornada laboral
Aprovant llista provisional d’aspirants admesos a cinc places d’administratius
Ordenant pagament a l’entitat Acció Cultural de País Valencià
Incoant expedient de responsabilitat patrimonial de M. Teresa Casarramona
Contractació d’un tècnic mig
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció sobre l’Escola d’adults
Incoant expedient de responsabilitat patrimonial de Montserrat Garcia
Autoritzant l’ampliació de l’horari de tancament del bar “Carpanta”
Concessió llicència d’obres a Antonio San Juan Perea
Concessió llicència d’obres a Mante Insa
Concessió llicència d’obres a Isabel Vera Martínez
Concessió llicència d’obres Josep Camps Adrubau
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18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
23
23
23
23
23
22
23
24
24
24
24
24
24
27
27

Concessió llicència d’obres Jordi Jubany Buil
Concessió llicència d’obres Juan Jiménez Serra
Concessió llicència d’obres Joaquima Miro Valls
Concessió llicència d’obres Josep Pujol Forn
Concessió llicència d’obres Maria Arenas Domènech
Incoant expedient de responsabilitat patrimonial de Enrica Terrats Valls
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant relació de despeses
Generant crèdits
Incorporant modificació d’activitat
Autoritzant ampliació de l’horari de tancament bar cafeteria “Turó”
Concessió gratificacions al personal funcionari i laboral
Autoritzant ampliació de l’horari del bar musical “Pride”
Atorgant complement de productivitat
Incoant expedient de responsabilitat patrimonial de Mariano Valiente Bayón
Atorgant subvenció per l’enllumenat públic de la urbanització Can Coll
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant despesa d’un televisió pel casal de La Batllòria
Aprovant certificació de les obres plaça de les Illes Belles
Aprovant despesa mobiliari de la Rectoria Vella
Autoritzant baixa definitiva d’una motocicleta
Contractació de dos peons
Aprovant expedient de remodelació del camp municipal d’esports
Aprovant expedient de remodelació del camp municipal d’esports
Aprovant conveni entre la Fundació Alfons Moncanut i l’ajuntament de Sant Celoni
Suspenent tramitació construcció d’una llar d’infants
Concessió llicència d’obres a Francesc Campeny Retamero
Concessió llicència d’obres a Gemma Pascual
Autoritzant a la Policia Local un trasllat al dipòsit municipal de vehicles
Concessió pròrroga de llicència d’obres menors
Baixa padró d’habitants
Concessió llicència d’entrades de vehicles a Patrimonio Basio Pabasa SA
Concessió informació del número d’habitants de Sant Celoni
Aprovant liquidació de taxes
Prenent coneixement informe interventor en relació a les activitats per a gent gran
Baixa padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant certificació de l’estació depuradora d’aigües residuals
Alta padró d’habitants
Donat de baixa liquidacions efectuades a l’empresa ALAPINT 2000 SL
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant relació de liquidacions de taxes per ocupació de terrenys
Aprovant factura de l’empresa CEDIA
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
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27
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Contractació d’un tècnic mig
Contractació d’un administratiu
Contractació de sis peons
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant pressupostos festes de Nadal i Reis
Sol·licitant provisió de fons del sector P-2 Les Torres
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Sol·licitant canvis de domicili
Aprovant certificació dels treballs de la Carretera Vella
Generant crèdits
Generant crèdits
Donant de baixa liquidació
Aprovant contractes per a l’emissió de publicitat a l’emissora municipal
Atorgant subvenció al Club Atletisme Sant Celoni
Atorgant subvenció al Club Arc Sant Celoni
Aprovant concessió d’una subvenció sobre construccions
Aprovant concessió de subvencions a entitats esportives de la vila
Aprovant despeses nòmina de desembre
Aprovant concessió de subvencions a associacions
Concessió subvenció a la FAVESC
Aprovant transferència de crèdits

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

DIA
03
05
05
05
05
05
10
11
11
11
11
11
11

DESCRIPCIÓ
Aixecament suspensió Adriana Puig Della
Imposar sanció Eudald Bonfill Arabia
Imposar sanció M. Gracia Llanas Alart
Imposar sanció Oscar Tasias Migueles
Imposar sanció Ronal A. Fernández Coronel
Imposar sanció Xavier Garcia Amadó
Imposar sanció Felisa Ruiz Peciña
Imposar sanció David Canton Bordoy
Imposar sanció Dolores Argamasilla Civico
Imposar sanció Encarna Fernández Martín
Imposar sanció Joan Moreno González
Imposar sanció Jordi Batolomé Filella
Imposar sanció José Tramunt Ferrer
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11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
19
19

Imposar sanció Manuela Jaén Colomo
Imposar sanció Marçal Pie Valls
Imposar sanció Manuel Reyes Pérez Vázquez
Imposar sanció Míriam Ventura Cano
Imposar sanció Ricard Duran Morales
Imposar sanció Teodoro Herranz Checa
Imposar sanció Verónica Marín González
Arxiu expedient sancionador Francisca Picas Rosell
Arxiu expedient sancionador Francesc Sarreta Torras
Imposar sanció Helena Masnou Planas
Imposar sanció Juan C. Ortega Alcaraz
Imposar sanció Manuela Lombardo Orihuela
Arxivar expedient sancionador empresa Overlease
Imposar sanció Francesc Cervera Moré
Imposar sanció empresa Aluminios y vidrios Calull SA
Arxiu expedient sancionador Antonio Ortega Ruiz
Arxiu expedient sancionador Antonio Montalvo Sánchez
Arxiu expedient sancionador Montserrat Allué Fontiguell
Imposar sanció Elisa Molner Garcia
Imposar sanció empresa Equipos de Catalunya SL
Arxiu expedient sancionador Francisco Campeny Retamero
Imposar sanció Francisco López Martos
Imposar sanció Isabel Rivera sos
Arxiu expedient sancionador Jordi Cruixent Ventura
Imposar sanció José Cullell Vila
Arxiu expedient sancionador José Deumal Jo
Imposar sanció Juan C. Ortega Alcaraz
Arxiu expedient sancionador M. Carmen Pérez López
Imposar sanció Martín Fernández Ortega
Imposar sanció Maria Rodríguez Lorite
Arxiu expedient sancionador Maurici Vila Pujadas
Imposar sanció empresa Melchor Ventura Ferrer i José Ventura SCP
Arxiu expedient sancionador Otília Sebastià Gimeno
Imposar sanció empresa Pastinata CF
Imposar sanció empresa Vicky Ros Calçats SL
Estimar recurs extraordinari empresa Decka
Estimar recurs extraordinari empresa Decka

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES DE
GENER DE 2003
DIA
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

DESCRIPCIÓ
Autorització a Gas Natural SA
Autorització a Gas Natural SA
Autorització a Gas Natural SA
Autorització a Gas Natural SA
Contribucions especials carrer Les Torres
Contribucions especials enllumenat carrers Les Valls, Sant Roc i Sant Llorenç
Concessió de reducció de jornada a una treballadora
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
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02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09

Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant despesa per 4000 bosses polietilè
Concessió informació padró
Aprovació d’una despesa
Concessió de drets funeraris
Concessió de drets funeraris
Concessió de drets funeraris
Aprovant pagament local Tramoia
Aprovant despesa renovació contracte manteniment VACCA
Denegant prolongació d’horari d’un bar
Denegant prolongació d’horari d’un bar
Denegant prolongació d’horari d’un bar
Declarant un ciclomotor com a residu sòlid urbà
Aprovació definitiva del projecte del complex esportiu al sector Pla de Palau
Autoritzant pròrroga d’horari de tancament d’un bar
Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
Concessió de pròrroga a una llicència d’obres de Núria Vall·llossera
Concessió llicència d’obres a Josep Bonamusa Planas
Concessió llicència d’obres a Juan López Martínez
Concessió llicència d’obres a Jesús Martín Carrillo
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant despesa subministrament de jocs infantis
Concessió d’una bestreta a un treballador
Concessió llicència d’obres a José M. Barroso Coello
Correcció d’error en una llicència d’obres
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció sobre la Biblioteca
Admetent el desistiment d’una llicència d’obres
Concessió llicència de tinença de gos
Concessió llicència de tinença de gos
Aprovant l’expedient d’urbanització de la UASU 16 Les Vernedes
Aprovant l’expedient de reparcel·lació de la UASU 16 Les Vernedes
Aprovant l’expedient d’urbanització de la UASU 19 Puig de Bellver
Aprovant l’expedient de reparcel·lació de la UASU 19 Puig de Bellver
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant despesa signatura d’un contracte
Aprovant certificació Bassa Mar construcció vestidors camp de futbol Can Sans
Alta per omissió padró d’habitants
Concessió de drets funeraris
Aprovant despesa subministrament i instal·lació tanca a Les Borrelles
Adjudicant mòdul de bar del camp de futbol de Can Sans
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09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Donant de baixa definitiva un cotxe
Concessió de bestreta a un treballador
Concessió llicència d’obres a Pedro Nequi Coello
Alta padró d’habitants
Aprovant despesa renovació d’una assegurança
Aprovant despesa renovació d’una assegurança
Aprovant despesa renovació d’una assegurança
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant despesa per a la signatura d’un contracte Aula de música
Aprovant relació de despeses
Concessió fraccionament per pagar contribucions especials
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant despesa serveis d’assistència multiprofessional a La Batllòria
Liquidacions ocupació via pública octubre 2002
Aprovant subvencions a diferents AMPAS
Aprovant subvenció a Fundació Pau i Solidaritat
Aprovant despesa execució d’obres vorera carrer Torras i Bages
Concessió llicència de primera ocupació a Josep Pujadas Plana
Facilitant accés a les dades d’una llicència d’obres
Declarant extingida la llicència d’obertura i funcionament d’un bar
Desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial
Desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial
Desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial
Desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial
Desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial
Desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial
Desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial
Desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial
Desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial
Desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant despesa compra quatre plaques d’avís a propietaris de gossos
Contractació d’una auxiliar administrativa
Concessió llicència de gual a Gregori Muñoz Plana
Concessió llicència de gual a Joaquim Vives Musachs
Concessió llicència d’obres a Maria Cèlia Robles Portillo
Reconeixement de serveis a un treballador
Reconeixement de serveis a un treballador
Aprovant la destrucció de 17 revòlvers
Denegant una canalització a Telefònica
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
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14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Aprovant despesa per adquisició de vestuari d’hivern per diferent personal
Aprovant despesa contractació Agència de Viatges per anar a esquiar Andorra
Autoritzant la consulta de propietaris de parcel·les a Aquatec
Concessió llicència primera ocupació a Daniel José Martínez Martínez
Concessió llicència de gual a Salvador Auladell Jas
Autorització a Gas Natural SA
Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
Concessió llicència d’obres a Purificación Clemente Garcia
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Autoritzant canvi de titularitat d’un aval bancari
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Atorgant una bestreta a compte de subvenció al Club Bàsquet Sant Celoni
Atorgant una bestreta a compte de subvenció al Club Esportiu Sant Celoni
Atorgant una bestreta a compte de subvenció al Motoclub Sant Celoni
Baixa padró d’habitants
Donant de baixa una liquidació i aprovant-ne una de nova
Autoritzant reserva d’aparcament per minusval·lia
Facilitant còpia d’un recurs a un regidor
Nomenament d’un funcionari
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant despesa Pla de Treball de Drogodependències
Aprovant despesa reparació goteres teulada mercat
Aprovant despesa treballs de sanejament de l’ermita de Sant Ponç
Aprovant aportació al Pacte Industrial
Aprovant concessió subvenció a l’Agrupament Escolta Erol
Informe Intervenció gestió econòmica entrades festa de cap d’any
Concessió de gual a Martí Colomer Cruells
Concessió llicència d’obres
Autoritzant la continuació d’unes obres a la façana del carrer Barcelona 16
Denegant sol·licitud d’un certificat
Autorització a l’Ajuntament de S. M. de Palautordera que puguin tallar arbres
Aprovant realització d’inversions a la xarxa municipal d’abastament d’aigua
Aprovant la cessió de dades a l’empresa SPAI
Autorització a Telefònica
Autorització a Telefònica
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Altes i baixes de bases jurídiques
Aprovant factura de treballs de pintura al cementiri de La Batllòria
Aprovant factura Curtina SA materials de la Regidoria de La Batllòria
Concessió llicència d’activitats a Andreu Arenas
Aprovant despesa subministrament d’un quadre d’enllumenat públic
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20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Aprovant subvenció al Centre Excursionista Sant Celoni
Atorgant una subvenció al Moto Club Sant Celoni
Atorgant subvenció a la Unió Esportiva Pitres
Aprovant subvenció ocupació via pública a Jaume Pastells
Contractació de dos peons
Concessió llicència d’obres a Matilde Pinos
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Atorgant permís d’abocament a Bossini España SL
Adjudicant a JAEVAM les obres de pavimentació plaça Rafel Ferrer
Atorgant subvenció al Club Ciclista Sant Celoni
Decretant actuacions a la Policia en relació a unes llicències de taxi
Nomenament de 5 administratives com funcionaris de carrera
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant despesa per a la compra d’una destructora de documents
Incorporant noves partides de treball de fotografia
Aprovant despesa manteniment alarmes
Aprovant despesa compra mobiliari per al despatx del Taller d’Ocupació
Aprovant despesa subministrament d’elements de senyalització vertical
Autoritzant una estudiant de medicina a disposar de diferents ossos
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Autorització a Gas Natural SA
Autorització a Gas Natural SA
Autorització a Gas Natural SA
Concessió llicència d’obres a Jesús Pacheco en nom de Parròquia Sant Martí
Declaració de responsabilitat patrimonial a favor de José A. Pastor Campos
Alta per omissió al padró d’habitants
Incoació d’expedient de Responsabilitat Patrimonial
Autorització al restaurant Els Avets per fer un aperitiu a la Rectoria Vella
Incoació d’expedient de Responsabilitat Patrimonial
Autorització de gual a Construccions Lengarca
Autorització a Gas Natural SA
Concessió de gratificacions a diferent personal
Adjudicació dels treballs d’actualització de l’Inventari Municipal a Tribugest
Atorgant una gratificació a un treballador
Concessió de llicència d’obres a Monserdà
Concessió d’un complement de productivitat a diferent personal
Concessió de reducció de jornada a Glòria Massagué
Incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial
Incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant liquidació SOREA tercer trimestres
Aprovant 1ª certificació d’obres Ctra. de Gualba
Alta per omissió padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
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27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31

Aprovant subvenció obres a Jordi Montseny
Concessió llicència de gual a Patrimonio Basio Pabasa
Requerint documentació a l’empresa INACSA
Concessió llicència d’obres a Cándido Acacio
Concessió llicència d’obres a Josep Pagès
Concessió llicència d’obres a Marià Draper
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Aprovant relació de crèdits incobrables
Aprovant certificacions obres plaça de l’Església
Concessió llicència ocupació habitatge
Contractació d’un tècnic mig
Informe d’Intervenció relatiu a la realització d’un curs de monitors
Autorització de gual a José Moya
Autorització de gual a Joan Soler
Concessió llicència d’obres a Alfonso Girón
Concessió llicència d’obres a Caixa d’Estalvis de Catalunya
Concessió llicència d’obres a Elicom
Aprovant realització d’inversions a SOREA
Baixa d’una parada al Mercat Setmanal de Josep March
Alta per omissió al padró d’habitants
Denegant llicència de taxi a Félix Martín
Autoritzant reserva d’espai a la via pública
Autoritzant reserva d’espai a la via pública
Autoritzant una excursió turística amb 4X4
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Atorgant beques de menjador escolar
Aprovant pagament al Consell Comarcal despeses Punt d’Informació Juvenil
Aprovant relació de factures
Aprovant diferents factures
Aprovant diferents factures
Donant de baixa una liquidació d’ocupació de via pública Josep Pujadas
Aprovant pagament a la UBIC
Autorització a Enher
Concessió llicència d’obres a Pedro Arenas
Concessió llicència d’obres a Vicenç Maria Ripoll
Atorgant beques de menjador escolar desembre
Aprovant canvis de domicili

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ
DURANT EL MES DE GENER DE 2003
DIA
8
8
8

DESCRIPCIÓ
Imposar sanció empresa Automoció Rueda
Imposar sanció empresa CCI-93 Exp. 0200002620
Imposar sanció empresa CCI-93 Exp. 0200002644
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
13
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
20

Imposar sanció empresa Dream Cars
Imposar sanció empresa FCE BANC PLC
Arxivar expedient Ivan López Lozano
Imposar sanció Manuel Carrasco Martín
Imposar sanció empresa Osona d’Alimentació
Arxivar expedient Josep Tramunt Ferrer
Imposar sanció empresa Sociedad Gral. de Electrific. Exp. 0200002951
Imposar sanció empresa Sociedad Gral. de Electrific. Exp. 0200003206
Imposar sanció empresa Sociedad Gral. de Electrific. Exp. 0200003211
Imposar sanció empresa Sociedad Gral. de Electrific. Exp. 0200003212
Imposar sanció empresa Sociedad Gral. de Electrific. Exp. 0200003946
Arxivar expedient Albert Castaño Puig
Arxivar expedient Amèlia Campuzano Mercader
Arxivar expedient Andreu Cervera Bayés
Arxivar expedient Antonio Vigo González
Arxivar expedient Concepción Martínez Langarica
Arxivar expedient Cristobal Moral Garcia
Arxivar expedient Dolores Lanza Vigo
Arxivar expedient Dori Rodríguez Mancilla
Arxivar expedient empresa Electrodomèstics Escrig
Arxivar expedient Francisco Javier Molina Gómez
Arxivar expedient Francisca López Manchón
Arxivar expedient Ismael de Haro López
Arxivar expedient Joan Deumal Pujol
Arxivar expedient Jordi Pujol Moré
Arxivar expedient José M. Alcalá Mansilla
Arxivar expedient Josep Massagué Vila
Arxivar expedient Juan L. Delgado Molina
Arxivar expedient M. Rosa Pou Sabé
Arxivar expedient Mariano Casas Ferrer
Arxivar expedient Marta Reales Pesaferrer
Arxivar expedient Melina Garcia Pérez
Arxivar expedient Nars Din Rouan
Arxivar expedient Sebastià Velázquez Garcia
Arxivar expedient empresa Tot Artesà SCP
Arxivar expedient Xavier Net Tapias
Imposar sanció Ana Vila Suárez
Imposar sanció Ana Vila Suárez
Imposar sanció Carles Roig Ciurana
Arxivar expedient Eva Isabel Pleguezuelos Ramiro
Arxivar expedient Joan Carles Argemí Garcia
Arxivar expedient Joan Miquel Gimferrer Campmajó
Arxivar expedient José Recio Expósito
Arxivar expedient Josep Illa Argemí
Arxivar expedient Margarita March León
Arxivar expedient Rafael Sánchez Ruiz
Arxivar expedient Ramon Sola Bargues
Arxivar expedient Rosa Roca Oller
Arxivar expedient Santiago Mangrané Fornos
Arxivar expedient Jordi Llorca Cainzos
Arxivar expedient Jordi Valero Soler
Arxivar expedient M. Rosario Casas Sabater
Arxivar expedient M. Teresa Tripinan Muñoz
Desestimar recurs potestatiu Javier Arturo Parodi Furhman
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20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Arxivar expedient Javier Tavera Torres
Desestimar recurs potestatiu Núria Prats Alcón
Imposar sanció Fátima Alpáñez Calha
Arxivar expedient empresa FEPEMA
Arxivar expedient Javier Tavera Torres
Arxivar expedient José M. Mancilla Sánchez
Arxivar expedient Juan García Morales
Imposar sanció Lourdes Garrido Garcia
Arxivar expedient M. Angels Carreras Anfrons
Arxivar expedient Manoli Requena Travé
Arxivar expedient Manuel Lorente Jurado
Arxivar expedient Maria Blanché Canaleta
Arxivar expedient Mercè Puig Bassols
Imposar sanció Núria Rossell Fontanillas
Imposar sanció Ramon Hernández Barroso
Arxivar expedient Robert Álvarez Fernández
Arxivar expedient Roser Pou Bernat
Imposar sanció Santiago Abellán Rubio
Arxivar expedient Xavier Garcia Amadó
Arxivar expedient empresa Dream Cars
Arxivar expedient empresa Hertz Lease España
Arxiu per caducitat Alfonso Ruiz Montoya
Imposar sanció Antonio Navarta Cabrera
Arxivar expedient empresa Gardella Ventura
Arxiu per caducitat Jordi Cruells Montasell
Arxiu per caducitat Jordi Soler Pla
Imposar sanció José M. Lavado Cachadiña
Imposar sanció José M. Pursals Marco
Imposar sanció Josep Hereu Xifra
Imposar sanció Joan Cortina Crous
Arxiu per caducitat Juana M. Muñoz Molina
Imposar sanció Lluís Sola Mas
Imposar sanció Marta Pérez Segarra
Imposar sanció Modesto Gancedo Ordas
Imposar sanció Ramon Arenas Pedró
Arxivar expedient Sònia Palomero Muller

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES DE
FEBRER DE 2003
DIA
01
01
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

DESCRIPCIÓ
Donant de baixa diverses quantitats de la comptabilitat municipal
Aprovant despeses de nòmina mes de gener
Concedint llicència de primera ocupació
Aprovant calendari de guàrdies nocturnes i horaris de taxistes
Contractació d’un peó
Concessió llicència d’entrada de vehicles
Concessió llicència d’entrada de vehicles
Aprovant expedient instal·lació de màquines expenedores al pavelló polisportiu
Concessió llicència d’obres Antonio Pérez González
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
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03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

Alta per omissió padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Aprovant despeses
Aprovant despeses
Aprovant despeses
Aprovant despesa treballs arranjament de la Pista de l’escola Pallerola
Concessió llicència d’obres a Gas Natural
Desestimant recurs de l’empresa MAMIPAN RIELLS SL
Concessió llicència d’obres
Concessió llicència d’obres
Concessió llicència d’obres
Concessió llicència d’obres
Concessió llicència d’obres
Declarant la responsabilitat de l’empresa SAPIC la instal·lació d’aire condicionat
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant subvenció de la taxa per ocupació de la via pública
Prenent coneixement d’un informe d’ Intervenció relatiu a la Biblioteca Municipal
Acceptant cessió gratuïta de terrenys
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció relatiu a la Gimnàstica
Aprovant despesa reforma furgoneta.
Concessió reducció de jornada a Jordi Viader Anfrons
Concessió d’autorització per posar taules i cadires davant del bar La Placeta
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant despesa d’una màquina amoladora angular
Aprovant despesa de l’adquisició de vestuari d’hivern
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant despesa renovació de l’assegurança de l’estació de medi ambient
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant despesa cablejat dels dos estudis de l’emissora municipal
Contractació d’una auxiliar administrativa
Aprovant despesa pels treballs del Directori de serveis al sector forestal.
Concessió llicència d’obres Àngel Garcia Soriano
Concessió llicència d’obres Lluís Rica Massó
Autoritzant codificar 5000 targetes UBIC Sant Celoni
Baixa padró d’habitants
Aprovant liquidació de taxes Gas Natural SA
Aprovant despesa dels treballs d’impressió del programa de Carnestoltes
Aprovant liquidació de taxes Urbanitzadora Montseny SL
Concessió drets funeraris
Concessió drets funeraris
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07
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
13
13
13
13
13

Autoritzant a la Policia Local procedir al trasllat del vehicle al dipòsit municipal
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció relatiu al Taller de Florística
Concessió llicència d’obres Ramon Llavina Freixes
Concessió llicència d’obres Ramon Rodríguez Díaz
Emplaçant acord a l’entitat Concesionaria Barcelonesa SA
Notificant tràmit d’audiència a Montserrat Ramos Palau
Autoritzant a la Policia Local trasllat vehicle al dipòsit municipal
Incoant expedient de responsabilitat patrimonial
Notificant tràmit d’audiència a Mariano Valiente Bayón
Baixa padró d’habitants
Aprovant pressupost del Dia d’Andalusia
Concedint una bestreta a Josep Bassols Sala
Concessió llicència de primera ocupació
Compareixent en recurs contenciós administratiu interposat per Fincas Bueno Comas SL
Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
Declarant aprovada la nomenclatura dels carrers del sector Residencial Esports
Acordant despesa mensual pel servei de transport de persones amb disminució
Aprovació definitiva acord contribucions especials carrers Ramon Llull i Josep M. Sagarra
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Concessió a Maria Josep Torres Segura el nombre d’habitants de Sant Celoni
Aprovant subvenció per ocupació pública a Comunitat propietaris C/ Campins 65-67-69
Prenent coneixement d’un informe d’ Intervenció relatiu a la Biblioteca
Declarant vehicle residu sòlid urbà
Aprovant l’expedient de contractació restauració del Pont Trencat fase II C i D
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció relatiu Casal d’Hivern
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció relatiu al 4t Parc de Nadal
Incoant expedient de responsabilitat Patrimonial de Francisco Ibáñez Manjón
Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant despesa material informàtic
Aprovant despesa renovació assegurança d’automòbil
Aprovant despesa renovació assegurança de responsabilitat civil
Contractació d’una auxiliar administrativa
Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció relatiu al curs de fotografia
Concessió llicència d’entrada de vehicles
Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
Autoritzant pròrroga reserva d’estacionament de persones amb disminució
Aprovant despesa neteja instal·lacions de l’escola Montnegre
Nomenat funcionaris en pràctiques
Contractant a XOU, Projectes i Gestió per a la gestió del programa d’oci nocturn
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant despesa renovació assegurança automòbil
Aprovant despesa renovació assegurança d’incendis i robatori de la Biblioteca
Aprovant despesa renovació assegurança d’incendis i robatori obres Fons Lluís Montané.
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13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Donat compliment a la resolució de la inspecció de tributs
Atorgant bestreta a compte de la subvenció al Club Esportiu Sant Celoni
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant relació de liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys
Aprovant despesa pel subministrament de senyals verticals parades bus urbà
Contractació d’un Peó
Concessió llicència d’entrada de vehicles
Concessió llicència d’obres Antonio Fito Roquet
Concessió llicència d’obres Antonio Ojeda Ayala
Concessió llicència d’obres a Juan Carlos Palomares
Concessió llicència d’obres a Joan Palau Ferré
Concessió llicència d’obres a Jaume Serra Hinault
Concessió llicència d’obres a Maria Antònia Mora Vigas
Concessió llicència d’obres a Montse Vives Montplet
Concessió llicència d’obres a Josep Puig Borràs
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Concessió ajornament liquidació definitiva de les contribucions especials
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Acordant devolució de fiança
Declarant caducitat de sol·licitud de llicència de parcel·lació
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Efectuant una dotació per a les amortitzacions
Alta per omissió al padró d’habitants
Concessió d’una pròrroga d’un mes de una llicència d’obres menors
Concessió a Anna Andreu informació del número d’habitants de Sant Celoni
Nomenat funcionari de carrera a Fernando Aizpún
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant liquidació per la taxa de CARDOR Promocions Inmobiliarias
Concessió llicència d’activitats classificades
Aprovant liquidació per la taxa M’PENTA Solucions Lúdico-Educatives
Concessió llicència d’obres Asesoría Angelos SL
Aprovant projectes
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Autoritzant canvi de titularitat
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20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27

Concessió llicència d’obres a Josep Casadevall Fonollet
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant factures empresa Moltalgas SL
Adjudicant direcció d’obres reordenació camp d’esports a l’arquitecte Josep Bolao Baró
Adjudicant direcció d’obres reordenació camp d’esports a l’arquitecte tècnic Joan Vila
Adjudicant les obres d’Enllumenat públic a Jordi Anfruns SL
Concessió llicència d’obres Antoni Pérez Torrecillas
Concessió llicència d’obres Joaquim Giro Durbau
Concessió llicència d’obres Josep Oms Millas
Concessió llicència d’obres Josep Prat Villarroya
Concessió llicència d’obres Xavier Puerto Soms
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Atorgant bestreta a compte de la subvenció a Unió Esportiva Pitres
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant canvi de nom de les quotes d’urbanització del sector P-2
Atorgant permís d’abocament
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Contractar a Xou, Projectes i Gestió, SL per el programa “Esport a la nit”
Aprovant pressupost de la programació de Carnestoltes
Aprovant relació de despeses de la festa Major d’Estiu 2002
Alta per omissió al padró d’habitants
Canvi de direcció facultativa de les obres del camp d’esport
Anul·lant resolució de data 27 de gener
Concessió llicència d’entrada de vehicles
Concessió de gratificacions al personal funcionari i laboral
Aprovant liquidació per la taxa Sabaté-Iglesias SCP
Concessió de complement de productivitat al personal funcionari i laboral
Estimant sol·licituds de reducció formulades pels comerciants de Ctra. Vella
Alta padró d’habitants
Aprovant despesa 64 bobines de tiquets per les màquines expenedores
Desestimar el recurs interposat per l’empresa Chacosa Construccions
Donant per reproduïts els arguments al recurs de reposició d’Antonio Garcia
Concessió llicència de primera ocupació a Josepa Solà Donadeu
Concessió llicència de primera ocupació a Joan Vives Caupena
Concessió llicència d’obres a Jordi Jubany Buil
Concessió llicència d’obres a Jordi Jubany Buil
Concessió llicència d’obres a Jordi Monrabà Domènech
Requerint a Josep Bagot presenti la targeta acreditativa del servei de taxi
Aprovant factura empresa Gravicuper SL
Aprovant certificació de les obres de construcció d’un sobreixidor al C/Creu Roja
Aprovant certificació de les obres de pavimentació de la plaça Rafael Ferrer
Autoritzant reserva via pública per disminució
Aprovant despesa per senyalitzar les parades del transport de Bus urbà
Aprovant despesa pels treballs de tres tanques informatives
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Autoritzant l’ampliació de l’horari de tancament del bar cafeteria Turó
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27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Contractació d’un Enginyer tècnic
Autoritzant l’ampliació de l’horari de tancament de la Discoteca 4
Autoritzant l’ampliació de l’horari de tancament del bar musical Pride
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció sobre la Festa Major de La Batllòria.
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant despesa samarretes blanques
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Prenent coneixement de l’informe d’Intervenció relatiu a l’àrea de Benestar Social
Contractació d’un tècnic mig
Contractació del manteniment de les màquines de zona blava a Dornier
Concessió llicència d’entrada de vehicles
Concessió llicència d’obres a FrancAvans Torrent Vila
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant aportació a la Federació de Municipis de Catalunya
Canvi de tituralitat del Frankfurt Sant Carles
Alta per omissió padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Canvis de domicili

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ
DURANT EL MES DE FEBRER DE 2003
DIA
4
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

DESCRIPCIÓ
Sancionar infraccions lot 210
Arxivar expedient David Pareja Rasero
Arxivar expedient Guillermo Tirado López
Arxivar expedient Manuel Amorós Polo
Arxivar expedient empresa Bansander de Financiaciones
Arxivar expedient Carmen P. Lanzas Alarcón
Imposar sanció empresa Clos Elec. Font Exp. 0200003129
Imposar sanció empresa Clos Elec. Font Exp. 0200003218
Imposar sanció empresa Dream Cars SL Exp. 0200003134
Arxivar expedient empresa Dream Cars SL Exp. 0200002572
Imposar sanció empresa Farmedco Internacional
Arxivar expedient Francisca Navas Medina
Arxivar expedient empresa Hertz de España
Arxivar expedient empresa Inmuebles de Alquiler
Arxivar expedient Jaume Roura Coll
Arxivar expedient Marta Chavarrias Ferras
Imposar sanció Meho Spago
Imposar sanció Núria Ventura Monso
Imposar sanció Pedro Roda López
Imposar sanció empresa Radiocom Multicomunicación
Imposar sanció empresa Star Renting Exp. 0200003123
Imposar sanció empresa Star Renting Exp. 0200003132
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26

Imposar sanció Carlos Joaniquet Ibarz
Imposar sanció Daniel Cabello Martín
Imposar sanció El Yazidi Abdessamad
Imposar sanció Esteban Giro Castellet
Imposar sanció José A. Durán Sánchez
Imposar sanció Josefina Pascual Sabé
Arxiu per caducitat M. Nieves Martín Jiménez
Imposar sanció M. Àngels de la Peña Carceller
Arxiu per caducitat empresa Rimon Vallès
Imposar sanció Xavier Leiva Guiu
Imposar sanció empresa Aluminios Vito
Imposar sanció Rosario Belen Páez Pila
Imposar sanció Carlos Ramos Puig
Imposar sanció empresa Comercial Ferreira el Clip Exp. 0200002113
Imposar sanció empresa Comercial Ferreira el Clip Exp. 0200002617
Imposar sanció empresa Comercial Ferreira el Clip Exp. 0200002623
Imposar sanció empresa Comercial Ferreira el Clip Exp. 0200002627
Imposar sanció empresa Comercial Ferreira el Clip Exp. 0200002629
Imposar sanció empresa Comercial Ferreira el Clip Exp. 0200002636
Imposar sanció empresa Comercial Ferreira el Clip Exp. 0200002638
Imposar sanció empresa Comercial Ferreira el Clip Exp. 0200002641
Imposar sanció empresa Comercial Ferreira el Clip Exp. 0200002929
Imposar sanció Isabel Rivera Sos
Arxivar expedient Joaquim Oller Sibina
Arxivar expedient Manuela Garcia Camacho
Desestimar recurs reposició Manuela Jaen Colomo
Desestimar recurs reposició Mario J. Pérez Fernández
Desestimar recurs reposició Sílvia Planas Riera
Arxivar expedient Aurelio Massons Hierro
Arxivar expedient empresa Industrias del Acetota de Celulosa
Arxivar expedient Joaquín Canaleta Nasgrau
Arxivar expedient Josefa Garcia Haro
Imposar sanció Manuel Sanz Guisado
Arxivar expedient Marta Aguilar Lloria
Arxivar expedient empresa Muntatges Ind. Ruiz del Àguila
Arxivar expedient Rosa M. Lemos Baiges
Arxivar expedient empresa Servicios y Obras Collserola
Imposar sanció empresa Star Tecnic
Desestimar recurs de reposició Dolores Montplet Calls

14.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE
PERSONAL REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE
DESEMBRE DE 2002 I GENER I FEBRER DE 2003.
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions
urgents de diferent personal realitzades durant els mesos de
desembre de 2002 i gener i febrer de 2003.
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Atès que durant el mes de desembre de 2002 s'ha procedit a la
contractació del següent personal:
- Un tècnic informàtic per a la implantació i seguiment de
programes.
- Una auxiliar administrativa de recolzament a la Secretaria
municipal.
- Una professora per a l’Escola d’adults.
- Un tècnic mig per a dur a terme la redacció i execució de
diferents projectes d’urbanització.
- Un tècnic mig per a tasques d’assessorament en el programa
d’atenció a l’atur femení.
- Un agent de desenvolupament local per a l’assessorament en
la creació i consolidació d’empreses.
- Cinc peons per a realitzar tasques de manteniment de les
instal·lacions esportives municipals.
- Un tècnic mig per a la coordinació del Pacte del Baix Montseny
per al desenvolupament i l’ocupació.
- Un tècnic mig per a dur a terme la direcció del taller d’ocupació
“Explotació forestal”.
- Un administratiu per a tasques de monitor del taller d’ocupació
“Explotació forestal”.
- Sis peons per a tasques de neteja forestal.
Atès que durant el mes de gener de 2003 s’ha procedit a la
contractació del següent personal:
- Una auxiliar administrativa de recolzament a l’àrea de
Participació ciutadana.
- Dos peons per a tasques de neteja forestal.
- Un tècnic mig per a la substitució per reducció de jornada
laboral de la tècnica de Medi Ambient.
Atès que durant el mes de febrer de 2003 s’ha procedit a la
contractació del següent personal:
- Dos peons per a tasques de neteja forestal.
- Una auxiliar administrativa per a la promoció comercial de
l’emissora municipal de ràdio.
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- Una auxiliar administrativa per a realitzar tasques
d’actualització del padró municipal d’habitants i de les
titularitats dels drets funeraris del cementiri municipal.
- Un enginyer tècnic per a tasques d’enllumenat del nucli urbà.
- Un tècnic en inserció laboral per a la millora de l’ocupació en
l’àmbit local.
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:
Desembre 2002
Joaquim Masferrer Vila
Carme Fernández Gros
Marina Pardo Alloza
Robert Álvarez Fernández
Bonifacia Sande Corbacho
Elisenda Ramírez Gil
Francisco Sánchez Requena
Bonifacio Márquez de la Torre
Josep Bassols Sala
Salvador Cardona Olivé
Ricardo Parada Atanes
Joan Rovira Peras
Concepció Teixidó Oliva
Francisco Pérez Ruiz
Jordi Filloy Sanfeliu
Juan López López
José Pérez Sabrafen
Isabel González Díaz
Manuel Lozano Peral
Josefa Mancheño Sánchez

Tècnic informàtic
Auxiliar administrativa
Professora
Tècnic mig
Tècnic mig
Agent de desenvolupament local
Peó
Peó
Peó
Peó
Peó
Tècnic mig
Tècnic mig
Administratiu
Peó
Peó
Peó
Peó
Peó
Peó
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Gener 2003
Montserrat Rovira Ruiz
Enric Marfa Riera
Francisco José Moreno Marcos
Jordi Jubany Fontanillas

Auxiliar administrativa
Peó
Peó
Tècnic mig

Febrer 2003
Montserrat Torras Domènech
M. Angeles Novellón Hernández
Gema Sánchez Valencia
Carme Fernández Gros
José Américo Blanco Burgos
Susanna Gutiérrez Perearnau

Peó
Peó
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Enginyer tècnic
Tècnic mig

15.- PRECS I PREGUNTES.
Pregunta que formula el grup municipal d’IC-V:
9 El Sr. Comas pregunta al regidor de Governació: Des de
quan estan posats els senyals de circulació als carrers
Pintor Bernat Martorell i Eduard Domènech?
El Sr. Capote respon que els senyals tot just estan posats des de la
setmana passada, malgrat que fa uns dos mesos que es van enviar
cartes als veïns de la zona per a informar-los del que es faria. Val a
dir també que es va acordar amb l’Associació de Veïns del barri que
s’actuaria en dues fases: primer en aquests dos carrers principals i
després una segona fase que es farà quan acabi de redactar-se el
Pla de mobilitat de Sant Celoni.
Preguntes que formula el grup municipal del PP:
9 Suposo, diu el Sr. Gómez, que se’m donarà resposta
per escrit a les preguntes que vaig fer en el darrer Ple
sobre la senyalització viària del carrer Breda de La
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Batllòria i sobre les targetes d’aparcament que tenen
alguns empleats i regidors de l’ajuntament.
El Sr. alcalde indica que va tractar-se d’un prec, no va ser cap
pregunta que ell recordi. Jo no en tinc cap de targeta d’aquestes,
diu. Només en disposen alguns treballadors de l’ajuntament que
han d’utilitzar el seu vehicle amb motiu de feina: per fer visites
d’obres (en el cas dels tècnics) o per dur a terme serveis d’atenció
domiciliària (en el cas de les treballadores familiars). Ningú més.
El Sr. Capote comenta que, malgrat que va tractar-se d’un prec, si
el Sr. Gómez té interès en conèixer el número exacte de targetes
d’estacionament, no hi ha cap inconvenient en donar-li aquesta
informació.
9 El Sr. Gómez pregunta si l’ajuntament ja ha cobrat els
més de 14 milions de pessetes pel tema de la
benzinera de Concordant que, segons vostè va dir
(dirigint-se al Sr. alcalde), havia de pagar la
companyia d’assegurances. I digui’m el nom d’aquesta
companyia perquè, si paguen d’aquesta manera, m’hi
afiliaré.
El Sr. alcalde respon que ja s’ha fet la reclamació formal d’aquesta
quantitat a la companyia d’assegurances de l’ajuntament, perquè
tècnicament es considera que és ella qui ha de fer front a aquest
dispendi.
El Sr. Gómez explica que fa alguns anys ell tenia una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil, però la companyia mai es
feia càrrec de les despeses per negligències o ignoràncies. Aquesta
quantitat, diu, l’acabarà pagant el poble.
El Sr. alcalde indica que potser més endavant se sabrà qui ha
comès negligències i ignoràncies, i quant li ha costat al poble.
Preguntes que formula el grup municipal d’ERC:
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9 Edifici municipal del carrer Consolat del Mar:
- Quin serà el seu ús?
- De quants metres útils disposarà?
- Quines instal·lacions i àrees allotjarà?
- Quan es preveu la finalització de les obres i el seu
inici d’activitat?
El Sr. alcalde explica que l’edifici del carrer Consolat de Mar serà un
equipament de més de 500 metres quadrats útils, que en principi
allotjarà els Serveis Tècnics municipals. Però, donat que s’està
elaborant un nou organigrama de l’ajuntament, és possible que
també allotgi alguna altra àrea. Sempre hem dit que la idea és la
d’alliberar espais de l’ajuntament per a dedicar-los als grups
polítics municipals. Fa pocs dies que s’han adjudicat les obres i en
l’expedient de contractació figura quin és el termini de temps que
s’estableix per a la seva execució. En aquests moments no ho
recordo. Quan els treballs estiguin acabats s’iniciarà el
corresponent trasllat.
9 Sr. Castaño: divendres els veïns de Sant Celoni vam
patir un nou accident amb la fàbrica de Derivados
Forestales, especialment els veïns propers, però també
van patir els seus efectes els usuaris de l’estació de
Renfe i els nens i mestres de l’Escola Pascual. Esperem
que, apart de les habituals mesures correctores i dels
informes de l’empresa, dels Serveis Tècnics i de l’àrea
de Medi Ambient, es prenguin les mesures següents, i
si no s’han portat a terme ens expliqui el perquè:
• Tancament preventiu de l’empresa i/o secció fins
que es certifiqui el seu correcte funcionament.
• Informació transparent a la població del grau
d’incidència de la fuita, i explicació de les accions
realitzades per l’ajuntament.
• Quina informació s’ha donat als afectats?
• Iniciar accions judicials.
• Iniciar
un
expedient
sancionador,
econòmicament, contra l’empresa.
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El Sr. alcalde explica que el dia de l’accident de Derivados
Forestales SA la primera en ser avisada va ser la Policia Local, la
qual ho va posar en coneixement dels bombers i del CECAT (Centre
d’Emergències de la Generalitat de Catalunya), que no va creure
necessari activar el Pla Sector per la poca durada de la fuita (4 ò 5
minuts). El regidor de Governació i jo, diu el Sr. alcalde, també
vam ser-ne informats des del primer moment. La Policia Local i els
bombers van comprovar les instal·lacions de l’empresa i els llocs
afectats per la fuita. Es va estar en contacte i seguiment amb la
direcció de l’empresa i amb els mestres de l’escola Pascual que ens
van explicar que havien fet entrar els nens que en aquell moment
estaven al pati, però que l’accident no havia tingut cap repercussió.
Els afectats que baixaven del tren van ser informats per la Policia
de que podien anar a l’Hospital. Jo mateix vaig trucar al gerent de
l’Hospital per avisar-lo que estiguessin alerta, però només una
persona va acudir al servei d’urgències.
Pel que fa al tancament preventiu de la indústria, el CECAT no va
creure oportú procedir a aquest tancament perquè les instal·lacions
van tornar a funcionar amb normalitat.
La informació donada a la població ha sigut del tot transparent.
S’ha obert un expedient informatiu, que s’està documentat amb els
informes de les actuacions, i que es resoldrà com s’hagi de
resoldre, depenent del grau d’incompliment per part de l’empresa
que es detecti.
Respecte d’iniciar accions judicials contra la indústria, això ja es
veurà en la resolució de l’expedient informatiu, així com les
sancions econòmiques que se’n puguin derivar.
El Sr. Alsina manifesta que de manera reiterada (tal com han
explicat els veïns a l’inici de la sessió) Derivados Forestales SA està
patint fuites en les seves instal·lacions. I amb l’actitud de laxament
de “qui dia passa, any empeny” que està tenint l’ajuntament,
l’empresa pot continuar en aquesta situació durant tot el temps
que vulgui. De moment aquestes fuites són petites, però hem
d’esperar que es produeixi un accident mortal per a que hi hagi una
acció en ferm, tal com va passar a Mollet amb la Cray Valley? Cal
que actuem de manera ferma, amb amenaces de tancament (de la
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fàbrica o de la secció) i amb accions judicials, o aquesta gent ens
prendran el pèl. Jo penso, diu, que aquestes fuites es produeixen
per pròpia desídia de l’empresa, perquè aquí no passa res, ni ningú
els “estira les orelles”. Siguem més durs contra Derivados
Forestales. No podem permetre més fuites com aquesta perquè el
dia que passi alguna cosa tots ens en penedirem.
El Sr. alcalde diu que el pitjor que podem fer és dramatitzar. En
l’accident del divendres a la tarda només una persona va acudir a
l’Hospital per molèsties als ulls. Com he explicat al començament
del Ple, abans eren molt més freqüents les molèsties ocasionades
per les indústries de Sant Celoni, però estem en un procés
d’aplicació de mesures de seguretat i en l’actualitat molts dels
problemes s’han solucionat en bona part. L’àrea de Medi Ambient
ha emès un informe dient ben clarament que els tres incidents dels
últims mesos no reflecteixen la dinàmica actual de la planta de
millora continua en temes de seguretat. També es diu que
l’accident es va produir perquè una vàlvula manual de vapor estava
oberta i va escalfar més del compte la columna de destil·lació. El
tècnic municipal i la mateixa empresa coincideixen en què va
tractar-se d’una negligència. El més important és actuar amb
transparència i no amagar res.
9 Continuant amb Derivados Forestales SA, el Sr. Alsina
indica que en un Ple anterior el grup municipal d’IC-V
va formular una sèrie de preguntes sobre el recurs
contenciós administratiu interposat per l’empresa
contra l’ajuntament de Sant Celoni. També hi havia el
problema dels camions que aparcaven davant de la
fàbrica, al costat de la carretera (i que encara hi
continuen estacionant). Com han evolucionat aquests
dos temes en el temps transcorregut?
El Sr. alcalde explica que el problema dels camions estacionats al
costat de la carretera comarcal es va posar en coneixement dels
Mossos d’Esquadra, que són els competents en matèria de trànsit.
Nosaltres hem fet el que ens pertoca. Cada Administració ha de
assumir les seves responsabilitats.
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Pel altra part, tenim coneixement que l’empresa ha retirat el recurs
contenciós administratiu interposat contra la negativa de
l’ajuntament de concedir-los una llicència d’ampliació de l’activitat.
Considero que aquest desistiment és positiu perquè denota un
canvi d’actitud per part de l’empresa, que haurem de valorar a la
Comissió de seguiment quan disposem de tots els documents.
9 Respecte de la futura escola bressol, diu el Sr. Alsina,
tenim entès que el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
ha presentat una sèrie de consideracions per a que es
tinguin en compte, en relació al concurs de redacció
del projecte. Quines són aquestes consideracions? A
quin ús es vol destinar la segona planta de l’edifici de
l’escola?
El Sr. Garcia explica que el Col·legi d’Arquitectes considera que
resulta excessiu que el plec de clàusules regulador del concurs
demani que es presentin un màxim de 6 plànols. També entenen
que abans d’iniciar el concurs, l’ajuntament hauria d’haver disposat
de l’informe de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la
Generalitat (aquest informe s’ha demanat paral·lelament a la
convocatòria del concurs per una qüestió de temps, ja que l’escola
bressol ha de posar-se en marxa en una data concreta per no
perdre una subvenció). Per altra part, consideren que els honoraris
establerts al concurs són baixos, malgrat que s’han utilitzat els
barems del mateix Col·legi d’Arquitectes. Finalment també hi ha
una qüestió administrativa. Però tot plegat són suggeriments que
no impedeixen que es porti a terme el concurs.
El Sr. alcalde diu que totes aquestes consideracions s’han resolt per
la Comissió de Govern en sessió del passat 4 de març, de la qual
els diferents grups municipals ja en rebreu l’acta.
Pel que fa a la segona planta de l’edifici, de moment es projecta
sense un ús específic. Creiem que és important aprofitar que es fa
l’obra de l’escola bressol per a esgotar l’edificabilitat del terreny, i
de ben segur que li trobarem alguna destinació a aquesta planta.
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9 En el darrer Ple el grup municipal d’ERC va preguntar
pels
contactes
que
s’havien
iniciat
amb
la
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny per al
canvi de qualificació del polígon industrial de La
Ferreria de La Batllòria. Com estan aquests contactes?
Ha pres ja l’ajuntament alguna decisió o en té una
opinió formada? Per què i en base a quins estudis s’ha
pres aquesta decisió ?
El Sr. alcalde explica que la Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny planteja que es revisi la qualificació urbanística del
polígon de La Ferreria. El text refós de la revisió del Pla general
d’ordenació, aprovat l’any 1997, va qualificar aquesta zona com a
industrial i en aquell moment ningú hi va posar cap objecció. La
sensibilitat de tots en qüestions mediambientals ha augmentat en
els darrers anys, però aquest és un tema complicat, amb moltes
implicacions econòmiques, que depèn de molts factors i que
requereix un estudi rigorós i detallat. Estem, però, en disposició
d’engegar
consultes
prèvies
amb
altres
organismes
supramunicipals amb competències sobre planificació territorial
(com ara la Comissió d’Urbanisme) per veure si és viable un canvi
d’usos en aquella zona, i fer els estudis que s’escaigui a fi de trobar
una solució satisfactòria per a tothom. El cost econòmic de passar
de zona industrial a zona verda o de protecció de ribera és
incalculable i s’han de veure les possibles compensacions. No és un
tema tant fàcil com per poder dir sí o no lleugerament, però s’hi
està treballant.
Pregunta que formula el grup municipal de CiU:
9 La Sra. Lechuga diu que el grup municipal de CIU va
demanar el passat 19 de febrer una relació dels
ingressos i les despeses de La Batllòria. Segons el Sr.
interventor és el regidor d’Hisenda qui ens ho ha de
donar. Quan tindrem aquesta relació?
El Sr. Arenas Serra indica que s’ha preparat un escrit adreçat al
grup municipal de CiU explicant que es tracta d’una petició
laboriosa, que s’està treballant des de la Intervenció municipal. La
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part de les despeses és més senzilla de preparar, però la qüestió
dels ingressos és més costosa. Esperem que a finals de març o a
primers d’abril us podrem entregar aquesta relació. Es tracta
senzillament d’una qüestió de disponibilitat del personal de l’àrea,
per mirar que no s’alteri la feina del dia a dia. Aquesta és la
realitat. No és cap qüestió personal.
La Sra. Lechuga explica que la intenció del grup municipal de CiU
és la de poder disposar d’aquesta informació per tal de fonamentar
raonadament la proposta de constitució d’una entitat municipal
descentralitzada a La Batllòria.
El Sr. alcalde considera que el tema de l’EMD requereix un estudi
econòmic molt més seriós, no simplement dels ingressos i les
despeses. Per exemple, és molt diferent que la Policia Local de
Sant Celoni faci serveis a La Batllòria, que no pas disposar de dos
agents de policia propis de La Batllòria. De tota manera, la relació
que es demana poden ser uns números per començar a treballar.
La Sra. Lechuga diu que es tracta de tenir uns xifres per formar-se
una idea inicial i per veure la conveniència de constituir una EMD o
de seguir com estan.
Prec que formula el grup municipal de CiU:
9 La Sra. Lechuga diu que cada vegada que el govern de
la Generalitat no aprova alguna cosa relacionada amb
Sant Celoni, l’equip de govern es dirigeix als regidors
del grup municipal de CiU com si ells en tinguessin la
culpa. Per la mateixa regla de tres, es podria dir que el
grup municipal socialista de l’ajuntament de Sant
Celoni és culpable de que el PSC-PSOE no aprovi la Llei
d’universitats o la Llei d’urbanisme. Però no fem
aquestes acusacions perquè entenem que vosaltres no
éreu al Parlament de Catalunya. Igualment us
demanem que vosaltres feu el mateix. A mi
personalment, diu la Sra. Lechuga, m’ofenen els
vostres comentaris. Ja ens agradaria a nosaltres que la
Generalitat ho aprovés tot.
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El Sr. alcalde diu que recull aquest prec. Efectivament, el
Parlament de Catalunya és un altre fòrum, però quan a nivell
autonòmic o estatal es demanen coses especifiques per al nostre
municipi, jo entenc, diu, que tots nosaltres com a representants
que som hauríem de fer l’esforç de procurar pel benefici de Sant
Celoni i de La Batllòria davant les nostres formacions polítiques.
Pregunta que formula el regidor no adscrit:
9 El Sr. Giol diu que en l’última reunió sobre la Fundació
Moncanut es va quedar d’acord en tirar endavant la
cessió de l’edifici per part dels patrons. Com estan
aquests papers?
El Sr. alcalde explica que s’està tramitant aquest assumpte. Fa
pocs dies l’assessor jurídic de l’ajuntament, Sr. Ramon Verdaguer,
juntament amb el Sr. Quim Colominas, van assistir a una reunió
amb responsables de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, i
els hi van demanar tot un seguit de documentació que s’està
preparant. Ara estem pendents de mantenir una nova reunió.
Abans de donar per acabada la sessió, el Sr. alcalde recorda que
els sindicats CCOO i UGT han presentat un escrit conjunt demanant
que el divendres al migdia es faci un quart d’hora d’aturada (de
12:00 a 12:15) per dir NO A LA GUERRA, amb concentracions
davant dels llocs de treball o a la Plaça de la Vila, on es llegirà un
manifest.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la
sessió, essent les 01:15 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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