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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL
DIA 24 DE JULIOL DE 2003.

Sant Celoni, 24 de juliol de 2003.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:10 hores
de la nit, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Joan
Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió extraordinària del
Ple de l'ajuntament, les regidores M. Lourdes Donado Riera i Josefa
Lechuga Garcia, i els regidors Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín,
Miquel Vega Vega, Raül Casado Jiménez, Francesc Garcia Mundet, Josep
M. Bueno Martínez, Emili Bosch Oliveras, Jaume Figueras Coll, Francesc
Deulofeu Fontanillas, Jordi Cuminal Roquet, Josep Alsina Lloreda, Ramon
Segarra Montesó i Josep M. Pasqual Arenas, assistits pel secretari de la
corporació José Luis González Leal i amb la presència de l'interventor
accidental Joan Muntal Tarragó.

Excusa la seva assistència el regidor Carles Mas Lloveras.

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, sense que ningú faci ús de la paraula.

Es procedeix, doncs, a tractar els punts continguts a l’ordre del dia.

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

El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular
alguna observació a l’acta de la sessió del Ple celebrada el passat 10 de
juliol d’enguany, l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu
electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap objecció, per
unanimitat, s'acorda l’aprovació de la referida acta.
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2.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE
DATA 30 DE JUNY DE 2003 PER LA QUE S’APROVÀ EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL AL SECTOR PLA DE PALAU, FASE
I: PISCINA COBERTA I EDIFICI ANNEX.

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut
corresponent a l’execució de les obres de la primera fase del complex
esportiu municipal al sector Pla de Palau de Sant Celoni.

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 Moisès Gallego Olmos i 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 es va
declarar aprovat definitivament el referit projecte, atès que en el període
d’exposició pública de l’expedient no es va presentar cap al·legació ni
reclamació al respecte.

Atès que en sessió del dia 11 de març de 2003 el Ple de l’ajuntament va
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”.

Atès que el dia 5 de juny de 2003 l’empresa TIFERCA SA ha presentat en
aquest ajuntament el Pla de seguretat i salut corresponent a l’estudi de
seguretat i salut redactat per Moisés Gallego Olmos i Eduard Calafell
Lafuente, així com l’acta d’aprovació signada per Jordi Carbonell Llecha,
com coordinador en matèria de seguretat i salut.

Atès que a l’acta d’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball de
les obres del complex esportiu municipal al sector Pla de Palau de Sant
Celoni, signada per Jordi Carbonell Llecha consta que com a coordinador
de seguretat en la fase d’execució d’obra, expressa la seva conformitat
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envers el Pla de seguretat i salut presentat per l’empresa TIFERCA SA
relatiu a aquestes obres.

Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte dels Serveis Tècnics
municipals en el qual consta que aquest pla incorpora la descripció
general de la intervenció, identificació de riscos i control i aplicació de
mesures preventives, normativa aplicable i plànols.

Atès que segons l’informe esmentat el pressupost d’execució material pel
compliment del Pla de seguretat és de 27.083,93 €, recollit en el
pressupost del projecte d’obres i que aquest pressupost no inclou benefici
industrial, baixa contractada ni IVA.

Atès que el dia 27 de juny de 2003 es va efectuar l’avís del començament
dels treballs, redactat segons l’annex III del RD 1627/1997, de 24
d’octubre, referent a les disposicions mínimes de seguretat i de salut en
les obres de construcció, al Departament de Treball, Indústria, Comerç i
Turisme de la Generalitat de Catalunya com a autoritat laboral
competent.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2003 es va
aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres corresponent a l’execució
de les obres de la primera fase del complex esportiu municipal al sector
Pla de Palau de Sant Celoni, i es va resoldre també que es donés compte
d’aquesta aprovació en la primera sessió del Ple que tingués lloc.

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

Únic.- Ratificar la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2003 per
la qual s’aprova el Pla de seguretat i salut corresponent a l’execució de
les obres de la primera fase del complex esportiu municipal al sector Pla
de Palau de Sant Celoni.

3.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN MUNICIPAL DE DATA 15 DE MAIG DE 2003 PEL QUE
S’APROVÀ DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA
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COMPRESA ENTRE ELS CARRERS ROQUES BLANQUES I
MONTLLORER, DEL POLÍGON MOLÍ DE LES PLANES.

El Sr. alcalde indica que es tracta de l’estudi de detall i del projecte de
reparcel·lació que ordenen i adeqüen urbanísticament una illa del polígon
industrial Molí de les Planes, en concret l’illa on abans s’ubicava la
desapareguda empresa tèxtil Manufactures Soler.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació de l’estudi de detall i
projecte de parcel·lació de l’illa compresa entre els carrers Roques
Blanques i Mont-Llorer del sector industrial Molí de les Planes.

Atès que malgrat aquesta figura de planejament no es contempli en la
Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, vigent, atès que el procediment
es va iniciar abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i les
consideracions de les disposicions transitòries quarta 2 i vuitena 2, es
tramitarà d’acord amb la normativa anterior a aquesta Llei, segons
estableix l’article 26 del Decret Legislatiu 1/1990 pel qual s’aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 30 de gener de 2003 es va
aprovar inicialment l’estudi de detall i projecte de parcel·lació esmentada,
presentada per Salvador Torras Romia en nom i representació de
Laboratorios Cosméticos Feltor SA, Delta Tècnic SA i Delta Color SA i
Martí Cruells Montasell en representació de Crumont SL.

Atès que l’anunci d’informació pública s’ha publicat al diari “El Periódico”
el dia 6 de febrer del 2003, al Butlletí Oficial de la Província número 38
de 13 de febrer de 2003 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 3.822 de 14 de febrer de 2003.

Atès que obra a l’expedient certificat del secretari de la corporació
conforme l’estudi de detall i projecte ha estat exposat al públic durant el
termini de vint dies i notificat als propietaris inclosos dins l’àmbit, i que
durant el referit termini no s’han formulat al·legacions al respecte.

Atès allò establert als articles 65 i 66 del Reial Decret 2159/1978, de 23
de juny, del Reglament de planejament.
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Atès allò establert als articles 64, 65 i 66 del Decret Llei 1/1990, 12 juliol,
de refosa dels textos legals vigents en matèria urbanística i 45 i següents
del Decret 146/1984, de 10 d’abril.

Atès que la Comissió de Govern en sessió del dia 15 de maig de 2003 va
aprovar definitivament l’estudi de detall i projecte de parcel·lació de l’illa
compresa entre els carrers Roques Blanques i Mont-Llorer del sector Molí
de les Planes acordant que es ratifiqués l’acord pel Ple municipal en la
primera sessió que es portés a terme.

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

Primer.- Ratificar l’acord de la Comissió de Govern en sessió del dia 15
de maig de 2003 pel qual es va aprovar definitivament l’estudi de detall i
projecte de parcel·lació de l’illa compresa entre els carrers Roques
Blanques i Mont-Llorer del sector industrial Molí de les Planes, presentat
per Salvador Torras Romia en nom i representació de Laboratorios
Cosméticos Feltor SA, Delta Tècnic SA i Delta Color SA i Martí Cruells
Montasell en representació de Crumont SL.

Segon.- Trametre el referit expedient a la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona per al seu coneixement.

4.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN MUNICIPAL DE DATA 15 DE MAIG DE 2003 PEL QUE ES
DONÀ NOM AL CARRER DEL RIU SEC.

El Sr. alcalde explica que es tracta d’un carrer que separa els termes
municipals de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, que fins ara
coneixíem amb el nom de Torrent del Virgili. L’ajuntament de Santa Maria
de Palautordera l’ha batejat com a carrer del Riu Sec i, per a evitar
confusions (atès que té una vorera en cada municipi), s’ha decidit que
també l’ajuntament de Sant Celoni aprovés el mateix nom. Per altra part,
s’ha procedit a renumerar les finques del carrer, la majoria de les quals
estan ocupades per habitatges que tenen l’entrada pel carrer Marinada.
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Després d’aquesta intervenció i,

Atès que el carrer limítrof amb el barri de Santa Maria de Palautordera “El
Temple”, abans carrer Torrent del Virgili, l’ajuntament de Santa Maria de
Palautordera l’ha renombrat com a carrer Riu Sec i numerat els solars del
seu costat de carrer començant per la part més propera al Riu Sec amb
números senars.

Atès que aquest carrer és compartit i que el costat esquerre pertany al
municipi de Santa Maria de Palautordera i el costat dret al municipi de
Sant Celoni.

Atès que per aquests motius el carrer limítrof amb el barri del municipi de
Santa Maria de Palautordera “El Temple”, abans carrer Torrent del Virgili,
en la part que pertany al municipi de Sant Celoni s’haurà de nomenar
carrer Riu Sec i els solars que tenen façana a aquest carrer es numeraran
segons plànol adjunt.

Atès que la Comissió de Govern en sessió del dia 15 de maig de 2003 va
acordar aprovar inicialment la nomenclatura del carrer Riu Sec i va
aprovar la numeració d’aquest carrer en la seva banda dreta, disposant
que aquests acords s’haurien de ratificar pel Ple municipal en la primera
sessió que es portés a terme.

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

Únic.- Ratificar allò acordat per la Comissió de Govern municipal en
sessió del dia 15 de maig de 2003, que en la seva part dispositiva diu
així:

“Primer.- Aprovar inicialment la nomenclatura del carrer Riu Sec, atès
que aquest carrer es comú amb el municipi de Santa Maria de
Palautordera, l’ajuntament del qual l’ha nomenat com a carrer Riu Sec.

La situació geogràfica concreta d’aquest carrer es grafia en el plànol que
obra a l’expedient, i que s’arxiva amb la corresponent diligència
d’aprovació.
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Segon.- Aprovar la numeració del carrer Riu Sec, en la seva banda
dreta, de la següent manera:

Finques amb entrada pel
c/ Marinada que tindran

també numeració pel
c/ Riu Sec

Propietaris Numeració
pel c/ Riu Sec

Marinada, 2 RAMON PUIG COSTA 66
Marinada, 4 ANTONIO MONTERO ALIGUER 64
Marinada, 6 FRANCISCO PONS PONS 62
Marinada, 8 FRANCESC CODINA MARTINEZ 60
Marinada, 10 JUAN ANTONIO FERNANDEZ MARTIN 58

Marinada, 12, baix 1a JOSÉ PEREZ RODRÍGUEZ
(C/ Espigó, 71 de Sta. M. de Palautordera)

56

Marinada, 14, baix 1a DOLORES PEULA ARIAS
(C/ Folch i Torras, 2, 3r, 1a)

54

Marinada, 16 LUIS RODRÍGUEZ LOUZARA 52
Marinada, 18 JOSEP NICOLAU ANTOLINEZ 50
Marinada, 20 M. TERESA NICOLAU ANTOLINEZ 48
Marinada, 22 JUAN JIMENEZ LABRADOR 46
Marinada, 24 JOSEP BENITO HARO HARO 44
Marinada, 26 JOSEP CORTADA ARABIA 42
Marinada, 28 PERE POU COSTA 40
Marinada, 30 LEONARDO SANCHEZ GARCIA 38
Marinada, 32 ANTONIO GONZÁLEZ MOLINA 36
Marinada, 34 FERNANDO RODRÍGUEZ BARRIOS 34
Marinada, 36 MANUEL MOLNER FABREGAT 32
Marinada, 38 MARIA TAYEDA EGEA 30
Marinada, 40 CELEDONIO VERA MARTINEZ 28
Marinada, 42 ANGEL NAVARTA HERRERA 26
Marinada, 44 GERMAN CASTILLO ARAGUES 24
Marinada, 46 JUAN HERNANDEZ RAMOS 22
Marinada, 48 FELICIANA CACHADIÑA RODRÍGUEZ 20

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

Quart.- Aprovat definitivament l’expedient, comunicar l’acord a Correus i
Telègrafs, Comissaria de Policia, Prefectura Provincial de Tràfic, Delegació
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d’Hisenda, Registre de la Propietat, Delegació Provincial de l’Institut
Nacional d’Estadística, Institut d’Estadística de Catalunya, companyies de
serveis com Fecsa-Enher i Sorea, i a la Federació d’Associacions de Veïns
de Sant Celoni, així com a la resta d’entitats, agrupacions locals i
institucions interessades.

Cinquè.- Facultar el Sr. alcalde per a que pugui subscriure tots els
documents necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.

Sisè.- Ratificar aquests acords pel Ple municipal en la primera sessió que
es porti a terme.”

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DEL CAPITAL
FUNDACIONAL DE LA FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY PER A
L’EXERCICI DE 2003.

El Sr. alcalde recorda que la Fundació Acció Baix Montseny va ser creada
pels ajuntaments de la subcomarca del Baix Montseny amb l’objectiu
d’integrar en el món laboral a persones amb algun tipus de disminució
psíquica. Actualment hi treballen unes 12 persones amb disminució. La
Fundació va començar amb un capital de 4 milions de pessetes, amb la
intenció per part dels ajuntaments fundadors d’anar incrementant
aquesta quantitat per a una millor viabilitat econòmica de la Fundació i
per a evitar tenir problemes de tresoreria. Així, els 4 milions de pessetes
inicials es van incrementar fins a 5, posteriorment van passar a ser 8 i
ara es proposa augmentar el capital fundacional fins a 11 milions de
pessetes (66.111 €). D’aquesta quantitat, a l’ajuntament de Sant Celoni li
pertoca aportar 10.375 €.

Després d’aquesta intervenció i,

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

Atès que aquesta Fundació es va dotar inicialment amb un capital de
4.000.000 de pessetes (equivalent a 24.040 €), ampliat en una primera
ocasió a 5.000.000 de pessetes (30.051 €) i en una segona ocasió a
8.000.000 de pessetes (48.081 €).
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Atesa la necessitat de que la Fundació Acció Baix Montseny disposi de
capital propi suficient per a fer front al seu volum de gir comercial i pugui
tenir una salut financera que li permeti funcionar sense recórrer al
finançament aliè, fet que li comportarà també una major solidesa
financera i estructural des del punt de vista empresarial.

Atès que per part de la gerència de la Fundació s’ha posat de manifest la
necessitat que d’incrementar el capital fundacional de tal manera que per
a l’exercici de 2003 passi a ser de 66.111 € (11.000.000 de pessetes).

Atès que l’aportació que serà necessària és d’un total de 18.030 €
(3.000.000 de pessetes), de conformitat amb el següent detall:

Proposta d’ampliació de capital 2003
Ajuntaments Patrons Capital a aportar
Sant Celoni 10.375 €
Santa Maria de Palautordera 4.374 €
Sant Esteve de Palautordera 1.078 €
Campins 206 €
Gualba 550 €
Fogars de Montclús 254 €
Montseny 230 €
Vallgorguina 963 €
Total ampliació 18.030 €

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

Vist l’informe emès per l’interventor municipal.

Atès allò exposat a l’article 198.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.

De conformitat amb l’anterior, i a proposta de la Comissió informativa
d’Educació, Cultura, Esports, Joventut, Participació Ciutadana, Benestar
Social, Sanitat i Comunicació, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
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Primer.- Ampliar el capital fundacional de la Fundació Acció Baix
Montseny en una quantitat addicional de 18.030 €, de tal manera que
aquesta passi a ser d’un total de 66.111 €, determinant que la distribució
de les aportacions serà la següent:

Ajuntaments Patrons Capital a aportar
Sant Celoni 10.375 €
Santa Maria de Palautordera 4.374 €
Sant Esteve de Palautordera 1.078 €
Campins 206 €
Gualba 550 €
Fogars de Montclús 254 €
Montseny 230 €
Vallgorguina 963 €
Total ampliació 18.030 €

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

Tercer.- Procedir a desembossar la quantitat expressada que pertoca a
aquest ajuntament, efectuant un dipòsit al compte corrent de la Fundació
Acció Baix Montseny.

Quart.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’aprovació definitiva de
l’expedient de modificació de crèdit on s’inclou la quantitat de 10.375 €
en concepte d’aportació al capital fundacional de la Fundació Acció Baix
Montseny

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.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE
L’ALCALDE I DELS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ, I FIXACIÓ DE
LES SEVES RETRIBUCIONS, AIXÍ COM LES QUANTITATS A
PERCEBRE EN CONCEPTE D’INDEMNITZACIONS.
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Pren la paraula el Sr. Cuminal i explica que el grup municipal de CiU
s’abstindrà en la votació d’aquest punt. Estem d’acord –diu- en
l’increment de l’assignació per assistència al Ple; de fet, els companys
d’ERC i d’ICV ja havien fet constar durant la passada legislatura que calia
dignificar i valorar la dedicació dels membres de l’oposició en la feina que
comporta la preparació del Ple. Tot i que en percentatge sembla que és
tracti d’un gran increment, hem de tenir en compte que partíem d’una
quantitat molt baixa. Per tant, en aquest aspecte estaríem d’acord amb la
proposta.

Pel que fa a l’increment dels sous de l’alcalde i dels regidors de govern –
continua el Sr. Cuminal- hem llegit en l’informe de l’interventor que
suposen un cost anual per a l’ajuntament de més 50.000 €. Des de CiU
no veiem que aquesta quantitat estigui justificada. D’entrada perquè,
organitzativament parlant, nosaltres creiem en una altra estructura de
funcionament municipal i pensem que aquests diners s’haguessin pogut
dedicar, per exemple, a la creació de la figura d’un gerent de
l’ajuntament. Aquest gerent possibilitaria que els funcionaris executessin
perfectament les seves tasques i que els polítics (que no estan obligats a
tenir coneixements tècnics de les seves àrees) es poguessin dedicar més
a fer política. És a dir, independentment que l’augment dels sous de
l’equip de govern sigui més gran o més petit, si aquests sous es destinen
a unes persones que no controlen bé els temes que tracten (que no en
tenen cap obligació, repeteixo) poden considerar-se cars. De tota
manera, també veiem que l’augment proposat s’ajusta als barems que
estableixen la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana
de Municipis. Per tant, no hi votarem en contra, sinó que ens abstindrem.
D’altra banda, ens agradaria fer constar que si en el futur es preveu en
aquesta legislatura un increment d’aquests imports, per causa d’una nova
reestructuració, possiblement sí que ens veuríem obligats a oposar-nos-
hi.

Intervé el Sr. Segarra per recordar que aquesta proposta, a la que
entenem que us hi vulgueu abstenir –diu-, s’ha fet a iniciativa del grup
municipal de CiU. Com bé ha indicat el Sr. Cuminal, quan els grups d’ICV
i ERC estàvem a l’oposició ja vam manifestar que les assignacions als
regidors de l’oposició eren molt baixes. Inicialment, però, us vam
presentar una proposta que contenia els imports anteriors només
incrementats amb el percentatge de l’IPC. Des de CiU vau dir que
s’haurien d’aplicar les quantitats que marca l’Associació Catalana de
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Municipis. Per això us vam presentar una segona proposta amb aquestes
noves quantitats, tal com vau demanar; proposta que va ser acceptada
per vosaltres i que avui es porta a aprovació. Aquests increments són,
doncs, a iniciativa de CiU.

El Sr. Bosch matisa que no és tracta d’una proposta a iniciativa del grup
municipal de CiU, sinó de l’acceptació per part de CiU de la modificació
d’una proposta de l’equip de govern.

El Sr. alcalde comenta que aquest és un tema del que a vegades se’n fa
molt safareig, però això és important que els grups polítics actuïn amb
transparència i honestedat, amb assumpció de les referències de la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis,
que marquen unes percepcions per dedicació a la política de les persones
i els grups que estan governant en els ajuntaments. Hem de dir que a
Sant Celoni s’han complert escrupolosament les indicacions que
estableixen les dues entitats municipalistes.

Després d’aquestes intervencions i,

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial
Decret 374/2003 de data 31 de març, el passat dia 25 de maig de 2003,
i constituït el nou ajuntament.

Atès que la constitució de la nova corporació ha portat a una nova
estructura de distribució competencial dins l’administració municipal que
ha estat materialitzada a la resolució d’aquesta Alcaldia de data 19 de
juny de 2003 de delegació de funcions en diversos regidors.

Atès el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, modificat per l'article 42 la Llei 14/2000, de
29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de les quantitats que han de
percebre els regidors en concepte de dedicacions parcials, assistència a
Plens, Comissions de Govern i Comissions informatives.

Vist l’informe a l’efecte emès pel secretari i l’interventor accidental de la
corporació.
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A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Governació, per 11 vots a favor de la senyora Donado i dels senyors
Castaño, Arenas, Capote, Vega, Casado, Garcia, Bueno, Alsina, Segarra i
Pasqual, i amb 5 vots en contra de la senyora Lechuga i dels senyors
Bosch, Figueras, Deulofeu i Cuminal, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar l’establiment amb efectes de 15 de juny de 2003, dels
següents conceptes retributius, referents a catorze pagues de sou:

• Dedicació exclusiva Alcaldia 54.288,50 € anuals

Segon.- Aprovar l’establiment, amb efectes de 15 de juny de 2003, dels
següents conceptes retributius, referents a dotze pagues de sou:

• Dedicació exclusiva Regidor 38.002,00 € anuals

Tercer.- Aprovar, amb efectes de 15 de juny de 2003, els següents
conceptes retributius, referents a dotze pagues de sou, dels regidors amb
la dedicació parcial establerta:

• Alsina Lloreda, Josep 30% 11.400,60 € anuals
• Arenas Vilà, Jordi 30% 11.400,60 € anuals
• Bueno Martínez, J. Manuel 30% 11.400,60 € anuals
• Capote Martín, Josep 30% 11.400,60 € anuals
• Casado Jiménez, Raül 30% 11.400,60 € anuals
• Donado Riera, Lourdes 30% 11.400,60 € anuals
• Garcia Mundet, Francesc 30% 11.400,60 € anuals
• Pasqual Arenas, Josep M. 30% 11.400,60 € anuals
• Segarra Montesó, Ramon 30% 11.400,60 € anuals
• Vega Vega, Miguel 30% 11.400,60 € anuals

Quart.- Acordar que els membres de la corporació que no ostentin
dedicació, ni exclusiva ni parcial, rebran les quantitats que per assistència
a les sessions dels òrgans col·legiats s’especifiquen a continuació:

• Assistència a sessions del Ple ..................................150 € per sessió
• Assistència a sessions de Comissions informatives....... 42 € per sessió

Cinquè.- Acordar el sistema d’indemnitzacions per a l’Alcaldia i regidors
amb i sense delegació per les despeses efectives ocasionades en l’exercici
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del seu càrrec per desplaçaments fora del terme municipal, allotjament i
manutenció, per raons de representació municipal, percebran les
quantitats fixades per al funcionari de més alt nivell.

Sisè.- Delegar en l’Alcaldia la competència per a l’actualització i
modificació d’aquestes quantitats, així com de la dedicació dels regidors a
les tasques municipals.

Setè.- Publicar aquest acord, de conformitat amb l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d'edictes de la corporació.

7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS
DIVERSOS GRUPS MUNICIPALS.

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial
Decret  374/2003 de data 31 de març, el passat dia 25 de maig de 2003,
i constituït el nou ajuntament.

Atès el que disposen els articles 50 i 170 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya les corporacions locals, en la mesura de les seves
possibilitats, han de facilitar als grups polítics els mitjans materials
mínims i indispensables perquè puguin desenvolupar llurs funcions. En el
mateix sentit s’expressa l’article 27 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals.

Atès que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local preveu expressament la possibilitat d’efectuar les
assignacions als grups municipals i estableix la fórmula de repartiment i
les limitacions al seu destí.

Atès que la participació dels membres de cada una de les opcions
polítiques representades no es limita a acudir a les sessions dels òrgans
col·legiats en els que estan representats, ben al contrari, la tasca pròpia
dels grups municipals, ostentin o no responsabilitats de govern requereix
un treball previ de recollida d’informació, d’anàlisi i síntesi de tots els
aspectes relatius a la gestió i política municipals, cosa que implica
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necessitats d’infrastructura la cobertura de les quals es regula a l’article
27 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals citat.

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

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

Primer.- Aprovar les següents assignacions a percebre per part dels
diversos grups polítics municipals:

• Quantitat mensual fixa per grup polític (4 grups) de 168,83 €.
• Quantitat mensual per membre del grup (17 regidors) de 143,82 €.

Segon.- Establir que les assignacions no podran ser destinades al
pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de
la corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de
caràcter patrimonial.

Als efectes, els grups polítics hauran de portar una comptabilitat especial
d’aquesta dotació, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho
demani.

Tercer.- Notificar aquesta resolució als portaveus dels diversos grups
polítics municipals per al seu coneixement, als efectes escaients i amb
expressió dels recursos a què tinguin dret.

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

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DE LES FUNCIONS DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I
RECAPTACIÓ DE LES TAXES PER APROFITAMENTS ESPECIALS DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL.

El Sr. Cuminal indica que el grup municipal de CiU està d’acord amb
aquest punt, però demana que en el primer dels acords es suprimeixi
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l’apartat on es diu que es delega a la Diputació de Barcelona “la
concessió i denegació d'exempcions i bonificacions”, perquè entenem –
diu- que això ha de ser competència de l’ajuntament.

El Sr. alcalde diu que es tracta d’una qüestió tècnica que el Sr.
interventor ens podrà aclarir. Hem de tenir en compte –explica- que
aquesta delegació a la Diputació es fa només pel cobrament específic de
la taxa per aprofitament del domini local a les companyies explotadores
de serveis (gas, electricitat). L’ajuntament percep l’1,5% dels ingressos
bruts que facturen, però en els darrers anys aquestes companyies han
diversificat els seus productes i han creat moltes comercials, el que
dificulta el control i el cobrament de la taxa per part de l’ajuntament. El
90% dels municipis de la província de Barcelona (ajuntaments de tota
mida i de tots els colors polítics) han delegat a la Diputació les funcions
de gestió d’aquests tributs perquè resulta molt més efectiu.

L’interventor Sr. Muntal aclareix que les exempcions i bonificacions que
podrà aplicar la Diputació de Barcelona, arrel d’aquesta delegació, seran
les que l’ajuntament de Sant Celoni hagi fixat a l’Ordenança fiscal
corresponent. Per tant, la concessió d’exempcions i bonificacions és una
activitat reglada.

El Sr. alcalde explica que és el Ple municipal qui aprova les Ordenances
fiscals, però cal donar potestat a la Diputació de Barcelona per a que
pugui aplicar-les.

Intervé el Sr. Figueras per indicar que la qüestió de les bonificacions i
exempcions tributàries és una matèria en la qual existeix reserva de llei, i
els municipis no tenen capacitat normativa per decidir al respecte. Per
tant, l’únic que pot fer l’ajuntament (i la Diputació, per delegació) és
aplicar les bonificacions i exempcions previstes a la llei. Proposem –diu-
que s’inclogui l’existència d’un informe de l’ajuntament que tingui
caràcter vinculant, és a dir, que deleguem la competència per donar
exempcions i bonificacions a la Diputació, sempre i quan el municipi
(tenint en compte que no és el competent per decidir sobre bonificacions
i exempcions) pugui fer un informe vinculant respecte de sí procedeix o
no el seu atorgament.

El Sr. alcalde diu que segurament deu tractar-se d’una proposta model
que la Diputació passa a tots els ajuntaments que s’hi vulguin adherir.
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Però, com ha explicat el Sr. interventor, la Diputació només aplicarà
aquelles bonificacions i exempcions que estiguin aprovades per
l’ajuntament.

El Sr. Figueras insisteix en que l’ajuntament no és qui decideix sobre
exempcions ni bonificacions. Aquesta és una potestat normativa de
l’Estat, que no tenen els municipis. Nosaltres aprovem les Ordenances
fiscals, però basant-nos en la Llei d’hisendes locals. En el darrer mandat
–recorda- vam establir una bonificació de l’IBI per a les famílies
nombroses perquè es va produir una modificació en la Llei d’hisendes
locals que permetia fer-ho als municipis que s’hi volguessin acollir. Però
sense que la llei ens ho permeti, nosaltres no tenim potestat per a
establir bonificacions.

El Sr. alcalde diu que l’ajuntament podia no haver aprovat la bonificació
de l’IBI per a les famílies nombroses, o podia haver-la aprovat en major
o menor grau. En tot cas, com que les bonificacions i exempcions poden
variar en cada municipi, l’ajuntament ho ha de comunicar a la Diputació i
facultar-la per a que ho apliqui en els rebuts. És un tema tècnic.

El Sr. Figueras diu que segurament els tècnics de la Diputació en saben
molt, però considera que seria bo fer una reserva en favor de
l’ajuntament, per a que pugui informar sobre les peticions de
bonificacions i exempcions que es produeixin. Si li deixem tota la
competència a la Diputació podria ser que atorgués una bonificació o una
exempció que legalment estigués establerta (perquè, si no és així, no la
poden donar ni la Diputació de ni l’ajuntament), però que potser no ens
convingués donar-la.

El Sr. alcalde recorda que la Diputació de Barcelona sempre actua en
defensa dels interessos dels ajuntaments. Això passa, per exemple, amb
la bonificació de l’IBI que el Govern de l’Estat aplica per llei a les
empreses concessionàries d’autopistes. Des de la Diputació es lluita
perquè els ajuntaments puguem rebre la compensació que ens pertoca.
En el cas que ens ocupa, entenc que estem donant voltes allà mateix,
quan la proposta és un document tipus, estudiat pels tècnics de
Diputació. En definitiva, és l’ajuntament qui acorda les exempcions i
bonificacions, i no és que la Diputació les atorgui aleatòriament. Si algú
no ho te prou clar podia haver demanat algun informe aclaridor abans del
Ple. Està demostrat que la Diputació de Barcelona es destaca per la seva
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eficàcia i el seu bon assessorament en la gestió del cobrament dels
tributs municipals. Em sembla que no hi ha cap grup polític que ho posi
en dubte.

Intervé el Sr. Cuminal i diu que no voldria allargar més el tema. Com ja
hem dit –explica- d’entrada nosaltres estem d’acord amb la proposta,
però no veiem tan clara com vosaltres aquesta qüestió de la concessió i
denegació d'exempcions i bonificacions. Si considereu que no s’ha
d’introduir el matís que proposem, i que per nosaltres seria més
clarificador, la nostra postura serà l’abstenció.

El Sr. alcalde diu que s’ha de mirar de no introduir res que representi
alguna contradicció, per a evitar que tinguem algun problema de
cobrament o d’impugnació per part de les companyies de serveis, que
aniran a totes per tal de no pagar aquest 1,5%. Des de l’ajuntament ja
hem fet els requeriments i hem utilitzat tots els recursos pel cobrament
d’aquesta taxa. Hem esgotat el camí que ens toca com a ajuntament i
ara cal que algú amb més mitjans faci el seguiment de totes les
comercials que estan actuant avui en dia sobre el territori. Per això
considerem necessari encomanar aquesta tasca a la Diputació. Val a dir
també que en el cas que es produeixi una impugnació, l’ajuntament
disposarà de defensa jurídica per part de la Diputació, sense cap cost.

El Sr. Cuminal conclou dient que aquest és un tema seriós, en el que s’ha
vist que existeixen alguns dubtes tècnics. Estem d’acord –diu- en la idea
general, però insistim en que s’introdueixi la filosofia que nosaltres
plantejàvem, però si no és així, no volem ser responsables d’una cosa
que no acabem de veure clara. Per tant, ens abstindrem.

Després d’aquestes intervencions i atès que

La vigent Llei reguladora de les hisendes locals 39/1988, de 28 de
desembre, atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la
titularitat dels quals els hi correspon.

La complexitat que la realització d'aquestes tasques comporta, i també,
la seva rellevància dins del més ample àmbit de la hisenda local,
aconsella en el moment present, la utilització de fórmules que permetin
una eficaç i adequada execució i exercici de les potestats de gestió i



19

recaptació esmentades, dins dels sistemes que per a aquest fi preveu la
normativa local aplicable.

En aquest marc normatiu del tributs municipals, aquest ajuntament va
aprovar les següents ordenances fiscals reguladores de les  taxes per
aprofitaments especials del domini públic local:

- Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per aprofitaments especials
a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin
la generalitat del veïnat, actualment denominada Taxa per
aprofitament especial del domini local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

- Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el
domini públic per a prestar els serveis de subministraments que no
afectin la generalitat del veïnat.

Tenint en compte l'interès que representa per a aquesta corporació la
gestió, inspecció i recaptació de les taxes per aprofitaments especials del
domini públic local i la realització adequada de les funcions atribuïdes, i
considerant, conforme a dret, procedir a la delegació d'aquestes a
l'empara del que es preveu als articles 7.1 i 8.4 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, article 106.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i article
6.2,b) del Reglament general de recaptació aprovat per R.D. 1.684/1990
de 20 de desembre.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Governació, per 11 vots a favor de la senyora Donado i dels senyors
Castaño, Arenas, Capote, Vega, Casado, Garcia, Bueno, Alsina, Segarra i
Pasqual, i amb 5 abstencions de la senyora Lechuga i dels senyors Bosch,
Figueras, Deulofeu i Cuminal, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que
preveu l'article 7.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, les funcions de gestió, inspecció i recaptació de les
taxes per aprofitaments especials del domini públic local, regulades a les
Ordenances fiscals següents:
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- Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per aprofitaments especials
a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin
la generalitat del veïnat, actualment denominada Taxa per
aprofitament especial del domini local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

- Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el
domini públic per a prestar els serveis de subministraments que no
afectin la generalitat del veïnat.

L’anterior delegació abasta, entre altres, les funcions que a continuació
s'especifiquen:

- Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
- Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
- Elaboració i emissió de  documents cobratoris.
- Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés
directe.
- Revisió de les autoliquidacions presentades.
- Dictar la provisió de constrenyiment.
- Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
- Liquidació d'interessos de demora.
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
- Realització de les funcions d'inspecció.
- Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
- Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes
tasques.
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Segon.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de
funcions s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per
reconducció tàcita d'any en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol
d'ambdues administracions acordin deixar sense efecte l'esmentada
delegació, el que haurà de notificar-se en un termini no inferior a sis
mesos abans del cessament.

Tercer.- L'ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els
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terminis previstos a l'article 27 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Quart.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la
Diputació de Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la
normativa interna dictada per aquesta, en virtut del que preveu l'article
7.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i de les seves pròpies facultats
d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.

Cinquè.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de
Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació
de la delegació ara conferida.

Sisè.- Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el
present acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i en el de la
Comunitat Autònoma per a general coneixement, d'acord amb el previst
a l'article 7.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ACORDS DE DELEGACIÓ DE
CERTES COMPETÈNCIES DEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN LA
COMISSIÓ DE GOVERN MUNICIPAL.

El Sr. alcalde explica que es proposa facultar a la Comissió de Govern en
dos temes que són competència del Ple, a fi i efecte de fer-ho més
operatiu i no haver d’esperar fins a la celebració d’un Ple. Es tracta de
l’aprovació de preus públics (per exemple, el preu de les entrades a un
espectacle o a la piscina municipal) i l’aprovació de projectes d’obres i
serveis que no estiguin inclosos al pressupost de la corporació però que
la seva urgència els faci necessaris. Val a dir que les actes de la Comissió
de Govern es distribueixen a tots els grups municipals per a que tinguin
coneixement dels acords que s’adopten.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que per a un bon funcionament de la gestió de certs serveis públics i
realització de certes obres es requereix que les competències pertanyents
al Ple de la corporació en matèria de fixació de preus públics i aprovació
de projectes d’obres siguin delegades en favor de la Comissió de Govern



22

donat que està fixat que aquest òrgan celebri dues sessions ordinàries
cada mes.

Atès que normalment els preus públics es fixen per al finançament de
serveis de poca quantia econòmica i que, a més, no són previsibles en el
temps amb una antelació anual, tals com tallers, viatges, sortides
culturals, etc.

Atès que ja pertanyen a la competència de la Comissió de Govern, per
delegació de l’Alcaldia, l’aprovació i contractació de projectes d’obres
ordinàries per valor del 10% dels recursos ordinaris de la corporació que
ascendeixen a 1.198.156,54 €.

Atès allò establert a la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que en
els seus articles 22 i 23.2.b) estableix aquelles competències del Ple que
poden ser delegades a l’Alcaldia i a la Comissió de Govern.

Atès també allò assenyalat a l’article 48 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals.

D’acord amb l’anterior, a proposta de la Comissió informativa d’Hisenda,
Promoció Econòmica i Governació, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Delegar a la Comissió de Govern municipal les competències
següents:

-   L’establiment o modificació dels preus públics.

- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan, essent
competent per a la seva contractació o concessió, no estiguin
previstos en el pressupost de la corporació, i fins a un màxim de
120.202,42 €.

Segon.- Publicar la part dispositiva d’aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement i als efectes escaients.
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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.

10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE CESSIÓ DELS DRETS
RESULTANTS DE LA REMATADA DE LA SUBHASTA D’UN BÉ DE
CARÀCTER PATRIMONIAL SITUAT A LA BATLLÒRIA.

El Sr. alcalde indica que es tracta de regularitzar l’adquisició per part de 5
persones d’una parcel·la municipal que va ser subhastada recentment.
Aconsellats per l’ajuntament i als efectes d’evitar més despeses, aquestes
persones han demanat que en l’escriptura de propietat consti també el
nom del seu cònjuge, germà o societat.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que En Rogeli Auladell Masaguer, Na Miriam Banourgui Riera, En
José Xamaní Puig, En Juan Pedro Bru Blanché i En Federico Fusté Vila han
presentat escrit davant l’administració indicant que van presentar
proposició per a prendre part en la subhasta d’una parcel·la de 454,81
m2, propietat de l’ajuntament, situada a La Plana de La Batllòria.

Atès que l’esmentada parcel·la numero 19 del sector de La Plana de La
Batllòria, segons acord del Ple de l’ajuntament de Sant Celoni de data 27
de març de 2003 se’ls va adjudicar definitivament.

Atès que els compareixents fan esment a l’ajuntament que, per
desconeixement, es va fer constar que les persones que participaven en
la subhasta eren les que encapçalaven l’escrit, encara que creien que, un
cop adjudicada podrien realitzar l’escriptura a favor de qui ells
designessin.

Atès que han posat de manifest que les persones reals a les que s’ha
d’adjudicar la finca són les que es fan constar a l’escrit, indicant que  s’ha
d’adjudicar la finca per parts iguals indivises a les següents persones

a.- La part indivisa de Rogeli Auladell Masaguer a Maquinaria Auladell
SL (s’acompanya copia de l’escriptura de constitució de la societat i de
poder especial).
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b.- La de Miriam Banourgui Riera a: Miriam Banouirgui Riera i Ricard
Banourgui Riera.

c.- La de José Xamaní Puig: a José Xamaní Puig i Margarita Masferrer
Guerris.

d.- La de Juan Pedro Bru Blanché: a Juan Pedro Bru Blanché i Núria
Campuzano Mercader.

e.- La de Federico Fusté Vila: a Federico Fusté Vila i Emília Auledas
Jové.

Atès que l’escrit s’ha presentat en temps i forma, car encara no estaven
requerits per acudir davant de la notaria per a l’elevació a públic de
l’adjudicació de la finca.

Atès que, segons manifesten, en el cas del Sr. Auladell es tracta d’una
societat familiar, com es dedueix la composició de la mateixa, segons es
de veure de l’escriptura que s’acompanya i de la que ell mateix és el legal
representant.

Atès que en els altres casos es tracta de les esposes (i en un cas el
germà) de la pròpia concorrent, és clar que el que pretenen és arranjar
l’error comès en la participació a la subhasta.

Atès el que disposa el Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
que s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques i concretament l’article 114, que preveu la cessió dels
contractes sempre però que els drets i obligacions dels contractants no
hagin estat raó determinant per a l’adjudicació del mateix, fet que, en el
present supòsit no ha tingut cap incidència.

Atès que l’esmentat article 114 imposa que per tal de que es pugui
accedir a la cessió, l’òrgan de contractació autoritzi amb caràcter previ la
cessió.

Atès que no hi ha incompatibilitat en el present supòsit car:
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a.- No hi va haver cap altre licitador.
b.- Es donen les circumstàncies previstes en la llei.

Vist l’informe emès per l’advocat assessor de la corporació que obra a
l’expedient.

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

Primer.- Acceptar la cessió de drets resultants de la rematada de la
subhasta d’un bé de caràcter patrimonial situat a La Batllòria, sol·licitada
pels seus adjudicataris, de tal manera que s’adjudica la finca per parts
iguals indivises a les següents persones:

a.- La part indivisa de Rogeli Auladell Masaguer a Maquinaria Auladell
SL.

b.- La de Miriam Banourgui Riera a: Miriam Banouirgui Riera i Ricard
Banourgui Riera.

c.- La de José Xamaní Puig: a José Xamaní Puig i Margarita Masferrer
Guerris.

d.- La de Juan Pedro Bru Blanché: a Juan Pedro Bru Blanché i Núria
Campuzano Mercader.

e.- La de Federico Fusté Vila: a Federico Fusté Vila i Emília Auledas
Jové.

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

Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de
què pugui signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat
dels acords presos.
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11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER
LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESCOLA MUNICIPAL
D’ADULTS.

Atès que l’àrea de Benestar Social ha efectuat una proposta relativa a les
quotes a cobrar als alumnes de l’Escola d’adults per al curs 2003-2004.

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

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

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

Primer.- Modificar l’Ordenança fiscal número 20, reguladora de les taxes
per serveis generals, amb vigència a partir de la data de la seva
aprovació definitiva, al següent tenor:

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

A)  Preu de les matrícules:
Formació Instrumental, 1r nivell.................................................9,67 €
Formació Instrumental, vespre ..................................................9,67 €
Formació Instrumental, 2n i 3r nivell ........................................38,67 €
Graduat en Educació Secundària ............................................ . 71,53 €
Accés Cicles Formatius de grau mitjà........................................71,53 €
Accés Cicles Formatius de grau superior:

Prova comuna....................................................... 115,99 €
Prova específica:

1 assignatura ..............................56,00 €
2 assignatures ........................... 112,00 €

Accés Cicles Universitat:
Prova comuna....................................................... 115,99 €
Prova específica:
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                                         1 assignatura ..............................56,00 €
                                          2 assignatures ........................... 112,00 €
                                          3 assignatures ........................... 168,00 €
Anglès ................................................................................ 131,26 €
Programació  ...................................... ................................ 289,99 €
Introducció a la informàtica, ofimàtica, informàtica per a gent gran i
disseny gràfic ....................................................................  154,66 €
Internet ............................................................................. 173,99 €
Dibuix i Pintura ................................................................... 109,55 €
Taller de Pintura ....................................................................41,89 €
Iniciació al català oral ..............................................................9,67 €
Iniciació al castellà oral ............................................................9,67 €
Castellà elemental ...................................................................9,67 €
Introducció al lèxic de la conducció ..........................................19,33 €

B)  Preu del material:
Formació Instrumental 2n nivell .................................................9,02 €
Formació Instrumental 3r nivell..................................................9,02 €
Graduat en Educació Secundària ................................................9,00 €
Accés Cicles Formatius grau mitjà ............................................20,00 €
Accés Cicles Formatius grau superior:
          Prova comuna ..............................................................18,00 €
          Prova específica............................................................. 3,00 €
Accés Universitat:

Prova comuna ................................................................18,00 €
Prova específica................................................................3,00 €

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

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

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l’article a l’article 18 de la Llei 39/1988, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.
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12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 2/2003 EN EL PRESSUPOST VIGENT.

El Sr. Cuminal manifesta que el grup municipal de CiU votarà a favor
d’aquest punt, però més per ideologia que no pas per la gestió que s’ha
fet del tema. Volem fer constar –diu- que estem d’acord amb la valoració
de llocs de treball i estem contents amb la sentència judicial. Per tant,
estem també d’acord amb l’ampliació de crèdit que ha de permetre poder
pagar els endarreriments de sous que es deuen als treballadors de
l’ajuntament. Però aquest no és l’únic motiu de la modificació de crèdit i
aquí és on discrepem. Per exemple, hi ha una partida de més de 157.000
€ destinada a la Plaça de la Vila. En aquesta plaça encara no s’hi ha fet
res i ja hi ha una ampliació de crèdit; ens agradaria saber si ens costarà
gaires diners més. També es destina una partida a l’enderroc de la
caserna de la Guàrdia Civil; no és que hi estiguem en contra, però ens
agradaria saber què hi ha previst fer i, en tot cas, saber si és urgent o
no, bàsicament perquè en la proposta de modificació de crèdit una de les
partides que es retira és fer zona de vianants el carrer Jaume I, cosa que
creiem que no és una gran notícia per a la dinamització del barri i pel
comerç de Sant Celoni. Per tant, votarem a favor d’aquest punt pels
treballadors de l’ajuntament, però no perquè estiguem d’acord amb la
resta de la proposta.

El Sr. alcalde considera que és bo que tots els grups municipals valorin
positivament la sentència sobre el catàleg de llocs de treball de
l’ajuntament, catàleg que s’ha fet per primera vegada en aquesta
corporació. Podria semblar que la sentència va en contra del mateix
ajuntament, però hem de recordar que els treballadors i l’equip de
govern hem anat junts en aquest tema i que va ser la Delegació del
Govern de l’Estat qui va impugnar la valoració de llocs de treball per les
implicacions que comportava en els salaris del personal. Finalment la
sentència ens ha donat la raó.

D’altra banda –continua el Sr. alcalde- hem de recordar que el projecte
de reforma de la Plaça de la Vila es va redactar farà uns tres anys, i
l’ampliació de crèdit que es proposa és deguda a l’actualització del
pressupost (perquè el cost de les obres s’incrementa cada any), així com
a alguna modificació que s’haurà de fer en el projecte i alguna partida
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nova que s’hi vol incorporar. La intenció és poder licitar les obres i
començar la seva execució aquest any 2003 (que és l’exercici pel qual
tenim concedides les subvencions de la Generalitat i la Diputació per a
aquesta actuació). Respecte de la partida que es suprimeix del
pressupost per fer un recorregut de vianants al carrer Jaume I, val a dir
que es tracta del tram d’aquest carrer que va paral·lel a la via del tren,
que no és una zona comercial.

El Sr. Garcia indica que la companyia RENFE refarà el pont de la via i per
això es va decidir de convertir el pas de sota en zona de vianants. No és
tracta del carrer Jaume I, sinó de l’entronc amb el carrer Jaume I.

Intervé el Sr. Bosch i diu que el seu grup no comprèn perquè es barregen
dos conceptes tant diferents. Estem d’acord –explica- amb la sentència
de la valoració dels llocs de treball i amb que es paguin els
endarreriments dels sous als treballadors. Però la resta de partides que
s’inclouen en aquesta modificació de crèdit, com ara les obres de la Plaça
de la Vila, haurien de ser objecte d’un altre expedient i, al nostre
entendre, s’havia d’haver portat per separat, d’una manera més
entenedora per a tothom i no barrejant conceptes que no són barrejables
des del nostre punt de vista. Volem votar a favor dels sous del personal,
però això ens obliga a votar a favor de la resta de la modificació de
crèdit, quan hi estem en contra.

El Sr. alcalde explica que quan convé fer una modificació de crèdit per un
tema concret, es fa una revisió de totes aquelles inversions que
requereixen algun tipus de suplement, per tal de fer una proposta
conjunta, en comptes de fer dues modificacions de crèdit en un mateix
Ple. No és que es barregin temes; es tracta de modificar allò que convé.
Abans ha quedat sense aclarir el tema de l’enderroc de la caserna de la
Guàrdia Civil. La intenció és fer aquest enderroc i dur a terme uns
treballs arqueològics (perquè sembla ser que antigament hi havia hagut
un convent en aquell entorn) i en principi està previst que s’hi construeixi
l’escola bressol municipal, que ja ens ha estat autoritzada pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit dins el
pressupost definitivament aprovat per a 2003.
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Vistos els informes que obren a l'expedient i la memòria justificativa de
l’Alcaldia i de l’àrea de Recursos Humans.

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

Primer.- D’acord amb allò establert a l’article 158.5 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, declarar
necessària i urgent la despesa d’import 460.346,93 € per fer front a les
conseqüències econòmiques de la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de data 25 de març de 2003, que va donar plena
validesa a l’acord de valoració de llocs de treball aprovada definitivament
pel Ple de l’ajuntament de Sant Celoni el dia 8 de maig de 2001, i
finançar-la mitjançant els recursos procedents d’una operació de crèdit
que s’haurà de cancel·lar abans que es produeixi la renovació de la
corporació actual.

Segon.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant
concessió de  suplement de crèdit número 2/2003, al següent tenor:

a) Partides a suplementar:

01.121.131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVEIS GENERALS         26.458,26
01.121.130 PERSONAL LABORAL FIXE SERVEIS GENERALS              689,23
01.121.121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES SERVEIS GENERALS         15.055,24
01.111.121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES ORGANS DE GOVERN           3.480,76
01.458.131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL RECTORIA VELLA           6.196,94
01.458.130 PERSONAL LABORAL FIXE RECTORIA VELLA         20.983,74
01.611.121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES SERVEIS ECONOMICS         25.918,74
01.313.131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL BENESTAR SOCIAL         55.374,67
01.313.130 PERSONAL LABORAL FIXE BENESTAR SOCIAL         11.311,11
01.313.121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES BENESTAR SOCIAL         24.190,68
01.452.131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL ESPORTS         40.195,39
01.452.130 PERSONAL LABORAL FIXE ESPORTS         15.927,40
01.452.121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES ESPORTS           1.047,43
02.422.131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL LA BATLLORIA           1.028,76
01.462.131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL PART. CIUTADANA              109,25
01.432.131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL URBANISME         25.842,53
01.432.130 PERSONAL LABORAL FIXE URBANISME           4.633,14
01.451.130 PERSONAL LABORAL FIXE CULTURA           4.115,88
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01.451.121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES CULTURA           3.414,75
01.456.131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL JOVENTUT         17.246,80
01.456.130 PERSONAL LABORAL FIXE JOVENTUT           6.355,46
01.444.131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL MEDI AMBIENT         31.940,55
01.444.130 PERSONAL LABORAL FIXE MEDI AMBIENT             635,12
01.422.131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL ENSENYAMENT           4.475,54
01.422.130 PERSONAL LABORAL FIXE ENSENYAMENT           4.179,45
01.433.121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES OBRES I SERVEIS           4.518,50
01.433.131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL OBRES I SERVEIS         47.806,22
01.433.130 PERSONAL LABORAL FIXE OBRES I SERVEIS           7.415,73
01.457.131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL BIBLIOTECA           3.834,39
01.432.121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES URBANISME           6.567,07
01.222.121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES GOVERNACIO       105.204,49
03.222.131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL ZONA BLAVA           1.670,85
01.322.131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROMOCIO EC.         10.655,32
01.322.130 PERSONAL LABORAL FIXE PROMOCIO EC.           2.940,71
01.463.131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL COMUNICACIO CIUT.         63.432,62
01.121.160 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS       111.599,25
01.313.489 APORTACIO FUNDACIO ACCIO BAIX MONTSENY         10.375,00
01.511.210 CONSERVACIO VIES PUBLIQUES         50.000,00

TOTAL      776.826,97

Essent el finançament el següent:

Augments de previsions d’ingressos:

Partida 917.01  Préstec per finançar despeses necessàries i urgents
460.346,93 €

Partida 870.01   Romanent de tresoreria per finançar suplements de
crèdit: 238.523,99 €

Baixa partides de despeses:

Partida 01.011.310.00 Interessos                     Baixa de 77.956,05 €

b) Partides a suplementar:

01.457.625 MOBILIARI BIBLIOTECA         15.000,00

Essent el finançament el següent:
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Baixa de la partida de despeses 01.451.629 “Escultura Passeig Lluís
Montané” per import de 15.000 €

c) Partides a suplementar:

01.451.622.64 ATENEU I ESCOLA DE MUSICA         32.278,00
01.452.622.48 CAMP DE FÚTBOL        50.976,16
01.432.622.25 EDIFICI CONSOLAT DEL MAR        36.420,00
01.424.622.81 ENDERROC CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL        23.354,55
01.511.601.59 PLAÇA DE LA VILA      157.957,35

              TOTAL      300.986,06

Essent el finançament el següent:

Baixa de les següents partides de despeses:

01.516.601.65 PLA PARCIAL SECTOR TORREN DEL VIRGILI       104.187,45
01.511.601.69 RECORREGUT PEATONAL I C/JAUME I       147.453,31
01.516.601.60 PLA PARCIAL SECTOR P-17 NORD CEMENTIRI         49.345,30

                                                                TOTAL       300.986,06

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

13.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
PER RENFE A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MN. JACINT VERDAGUER.

Pren la paraula el Sr. Figueras. A la Comissió informativa –diu- ja vam
plantejar una sèrie de dubtes que teníem sobre aquest tema; dubtes que
no se’ns van aclarir. Per això, i a la vista de l’expedient, hem de demanar
la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia. Es tracta d’un projecte que va
ser aprovat inicialment al febrer de 2002 i de manera definitiva al juliol
de 2002. Durant l’exposició pública de l’expedient RENFE va demanar uns
documents a l’ajuntament, per tant lògicament tenia coneixement de
l’aprovació inicial i de la voluntat del municipi d’urbanitzar el carrer.
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Nosaltres entenem que de bon principi l’ajuntament va actuar
correctament, fent consultes al Registre de la Propietat sobre els
possibles terrenys que resultarien afectats per les obres d’urbanització.
Des del Registre se’ns va dir que RENFE tenia només 7 m2 de superfície i
que una altra veïna també tenia un solar afectat. En base a aquestes
informacions es van iniciar les negociacions per a expropiar i indemnitzar
els propietaris. Des del febrer fins al juliol de 2002 RENFE  no va dir res,
ni contra l’acord d’aprovació inicial ni l’acord d’aprovació definitiva, que
es van publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Entre mig, i lligat amb el projecte
d’urbanització, es tramita a l’ajuntament un expedient per a la imposició i
ordenació de contribucions especials, que està aprovat amb el pressupost
de les obres que consta al projecte tècnic.

Després de tot això, estranyament (no sabem per quina raó) resulta que
no es notifica a RENFE l’acord d’aprovació inicial del projecte
d’urbanització fins al mes de maig del 2003. Aquest és un dubte que no
hem aclarit. Si el projecte es va aprovar inicialment, es va exposar al
públic prèvia publicació als diaris oficials, i RENFE en tenia coneixement
(ja que va estar demanant una sèrie de documentació), ¿com és que en
aquell moment RENFE no va dir res, si ja sabia que se li havien
d’expropiar 7 m2? Si no va dir res és que ja hi estava d’acord. S’aprova
definitivament el projecte i tampoc es manifesta. I ara, al maig de 2003,
se li notifica l’aprovació inicial. No sabem perquè.

Segon dubte, continua el Sr. Figueras. Ara RENFE fa unes al·legacions i
aporta determinats documents, entre ells unes actes d’ocupació de l’any
1933, una fotocòpia d’un plànol que no acredita res i un plànol actualitzat
on RENFE ha posat les ratlles on li ha convingut. I l’ajuntament, amb un
informe molt breu, li dóna la raó. No sabem si realment aquests terrenys
són de RENFE o no. Al Registre de la Propietat no estan a nom de RENFE.
Quants anys fa que aquesta zona és un carrer? 20 anys? 30 anys? Si fa
30 anys, és de propietat municipal. En definitiva, tenim una sèrie de
dubtes que s’haurien d’aclarir i, per tant, demanem la retirada d’aquest
punt de l’ordre del dia, per poder estudiar-ho bé i veure si realment s’han
d’estimar les al·legacions. Però d’aquesta manera nosaltres no hi podem
votar a favor.

El Sr. alcalde diu que el carrer Mossèn Jacint Verdaguer és un dels pocs
carrers que queden per urbanitzar al nucli urbà de Sant Celoni i,
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d’entrada, tots coincidim en la necessitat del seu arranjament. Potser el
Sr. secretari ens podria aclarir a nivell tècnic els tràmits que s’han seguit
en l’expedient i el camí a seguir a partir d’ara.

Intervé el Sr. secretari i explica que inicialment el projecte d’urbanització
del carrer Mossèn Jacint Verdaguer inclou les expropiacions necessàries
per a dur a terme les obres, segons informació obtinguda del Registre de
la Propietat. Es tracta de les expropiacions d’una part de finca particular
(propietat de la Sra. Montserrat Berenguer) i d’una petita part de finca on
hi ha construïda una caseta que és patrimoni de RENFE.

Atesa la quantia del projecte tècnic, la competència per a la seva
aprovació correspondria a la Comissió de Govern. Però, per causa de
l’existència d’aquestes expropiacions, el Reglament de serveis de les
corporacions locals obliga a l’aprovació pel Ple i a la notificació personal a
cada un dels afectats que tenen finques a expropiar. El projecte, doncs,
va ser aprovat pel Ple municipal i notificat l’acord a la Sra. Berenguer.
Amb ella es van iniciar les negociacions d’expropiació, es va arribar a una
entesa, s’han signat les actes d’ocupació i la finca ja és de propietat
municipal.

La notificació de l’acord a RENFE –continua el Sr. secretari- no es va fer
perquè en aquell moment s’estava intentant una negociació amb ells per
a l’ocupació temporal de la finca. Resulta que a través del zelador de la
via es va posar de manifest que RENFE tenia molta més propietat que els
7 m2 que es deia en el projecte, malgrat que no es va dir de manera
oficial. Aleshores es va començar a investigar el tema i es van iniciar
negociacions per a l’ocupació temporal de la finca, amb un cost menor
del que comportaria expropiar. Es van deixar de banda, doncs, les
negociacions per a l’expropiació perquè es volia arribar a un acord amb
RENFE en aquest altre sentit.

Entretant, però, es va produir un canvi de direcció a RENFE, i els nous
directius van decidir que no estaven disposats a deixar ocupar el terreny,
optant perquè s’expropiés. Fins aquest moment no hi havia hagut
constància oficial de que realment la propietat fos de RENFE; de fet, des
de l’ajuntament es posava en dubte aquesta circumstància i no es volia
de cap manera acceptar que aquests terrenys eren d’ells. Aleshores es va
fer una visita a les oficines de Patrimoni de RENFE a Barcelona i allà ens
van ensenyar les actes d’ocupació i es va veure que els terrenys sí eren
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de la seva propietat. Aleshores, per desencallar la qüestió i atès que no
s’havia notificat a RENFE l’acord d’aprovació inicial del projecte, es va
decidir donar-li vista, de tal manera que pogués al·legar el que estimés
oportú, i a partir d’aquí l’ajuntament considerés si era o no seu el
terreny.

A la vista de la documentació original que vam veure a les oficines de
Patrimoni de RENFE, els Serveis Tècnics han estudiat la documentació
aportada (que és fotocòpia d’aquella) i s’ha considerat que RENFE sí és
propietària dels terrenys i que, per tant, s’han de valorar i expropiar. És
per això que es proposa al Ple l’estimació de les al·legacions presentades,
obrint un nou període d’exposició pública, perquè de fet es tracta d’una
modificació de projecte més que d’una aprovació definitiva i s’ha de
tornar a passar tot el tràmit. Aquesta modificació de projecte tindrà
repercussions en l’expedient de contribucions especials, com és lògic, i
també en la hipotètica contractació que es farà en el futur. Bàsicament el
procediment ha anat d’aquesta manera.

Pren de nou la paraula el Sr. alcalde i explica que el dia 14 d’abril de
2003 ell i el Sr. secretari van visitar in situ les oficines de Patrimoni de
RENFE, a l’estació de Sants, i van fer la comprovació a nivell tècnic dels
documents que allà es guarden. En el seu dia, quan vam urbanitzar la
plaça de l’Estació (la qual en bona part era propietat de RENFE) se’ns va
deixar ocupar. Però sembla ser que RENFE ha variat els seus criteris i,
malgrat que hem intentat negociar l’ocupació del carrer Mossèn Jacint
Verdaguer per un preu mòdic, ara RENFE demana que se li expropiï i se li
pagui el valor del sòl com es faria amb qualsevol altre veí. Per això,
demostrant-se aquesta titularitat, hem d’actuar de forma legal, acceptant
les al·legacions, modificant el projecte i tornant-lo a exposar al públic.
S’engega també el procés d’expropiació i esperem poder arribar a un
acord amb l’empresa (tal com es va aconseguir amb la Sra. Berenguer)
per poder tirar endavant la urbanització del carrer.

Intervé el Sr. Bosch. El projecte d’urbanització del carrer Mossèn Jacint
Verdaguer –diu- ja ha estat aprovat definitivament, però si ara s’ha
descobert que s’ha d’expropiar un solar que abans no se sabia, nosaltres
entenem que el que cal portar avui a aprovació no és l’inici d’una
expropiació a RENFE, sinó retrotreure totes les accions dutes a terme fins
ara per tal de modificar l’expedient des de l’origen. A partir d’aquí
podríem aprovar o no l’expropiació, però considerem que legalment
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primer s’han de retrotreure totes les accions al dia de l’aprovació inicial,
per tal d’incloure en el projecte el valor d’aquesta expropiació que abans
es desconeixia. Entenem, doncs, que el punt 13 de l’ordre del dia no ha
de consistir en l’aprovació d’una expropiació, sinó en l’aprovació de la
retirada i revocació de totes les accions fetes fins al dia d’avui en aquest
expedient. Després ja en parlarem de l’expropiació. Aquest seria per a
nosaltres el procés legal.

El Sr. secretari indica que, de fet, el procediment es repeteix. El procés
d’aprovació d’un projecte consisteix en una aprovació inicial, un període
d’exposició pública de 30 dies i aprovació definitiva en funció de les
al·legacions presentades. En aquest supòsit, com que les al·legacions que
es proposa estimar són substancials, es torna a exposar al públic
novament durant 30 dies, amb les publicacions que siguin menesters,
durant el qual període els interessats podran presentar les al·legacions
que considerin oportunes i es tornarà a obrir el període de recurs
administratiu. A efectes formals això seria el mateix que retrotreure
l’expedient al principi i tornar a fer una aprovació inicial. No hi ha
diferència. Només que, per qüestions d’economia processal, s’inclouen en
la proposta els acords d’expropiació per a avançar en el tema, però en
principi ve a ser una retroacció.

El Sr. Bosch diu que hi està d’acord, però que en l’ordre del dia es parla
de l’expropiació d’uns terrenys a RENFE i no es diu res del projecte
d’urbanització del carrer. És com si estiguéssim fent una cosa apart
d’aquest expedient. Entenem que no lliga una cosa amb l’altra i
demanem la retirada d’aquest tema perquè és incorrecte el plantejament
que se’n fa, si més no en l’ordre del dia.

El Sr. alcalde explica que en la proposta figuren diversos acords: estimar
les al·legacions de RENFE, modificar el projecte d’urbanització,
comunicar-ho a RENFE als efectes de convenir l’adquisició amistosa dels
terrenys per part de l’ajuntament, disposar l’inici de l’expedient de fixació
de preu just si no s’arriba a un acord i exposar al públic l’expedient, així
com la modificació del projecte d’urbanització per un termini de 30 dies
hàbils als efectes de reclamacions i al·legacions, amb el benentès que de
no presentar-se’n cap s’entendrà el projecte com a definitivament
aprovat. Jo entenc –diu- que és una aprovació inicial. Altra cosa és que
després com ajuntament haurem de decidir si això tindrà implicacions en
l’expedient de contribucions especials, però fins que no s’acabi el procés
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d’expropiació, no ho podem decidir perquè no sabem a quin preu es
tancarà el tema.

El Sr. Bosch està d’acord en que encara no podem conèixer el preu, però
diu que l’expedient està tancat perquè ja ha estat aprovat definitivament,
i considera que, tal com es planteja avui el tema, entraríem en una
situació d’indefensió dels veïns perquè no saben que estem parlant dels
seus interessos i no podran al·legar res.

El Sr. Garcia diu que per a poder dur a terme una expropiació fa falta un
projecte i el que estem fent aquí és recollir les al·legacions de RENFE i
incorporar-les a tota la documentació que ja tenim. Si ens mirem
l’expedient, veurem que es torna a donar als veïns la possibilitat de
presentar noves al·legacions. És com si tornéssim a començar de zero. És
el mateix que esteu dient vosaltres, però d’una altra manera.

El Sr. Bosch diu que tots estem dient el mateix: retrotreure totes les
accions al dia de l’aprovació inicial i incorporar aquesta nova expropiació
dins l’expedient. No estem dient res més. Però, tal com està plantejat, tot
dependrà de l’acord al que s’arribi amb RENFE perquè les contribucions
especials es modifiquin en un sentit o en un altre, sense que els veïns
puguin estar informats d’aquestes negociacions perquè l’expedient està
tancat. D’altra banda, les al·legacions s’han de presentar sempre dins
d’un procediment i d’un temps determinat, però sembla ser que les
al·legacions presentades per RENFE estan fora de termini. Aleshores, com
és que es va fer l’aprovació definitiva sense tenir en compte això?

El Sr. alcalde respon que el projecte es va aprovar definitivament en base
a les dades que constaven en aquell moment a l’ajuntament sobre el
terreny propietat de RENFE. La modificació del projecte que avui es porta
a aprovació s’exposarà al públic durant trenta dies i els interessats
podran dir-hi la seva. Jo entenc –diu- que també s’haurà de fer alguna
modificació en l’acord d’ordenació i imposició de les contribucions
especials (tal com es va fer en el cas de la Carretera Vella) perquè, costi
el que costi el terreny de RENFE, el preu serà molt més alt ara que
abans, quan només es preveia una expropiació de 7 m2. Haurem de
portar de nou al Ple l’expedient de contribucions especials i els grups
municipals haurem d’arribar a un acord per tal de variar el percentatge
que s’imputa als veïns, per intentar que aquesta situació no els
perjudiqui. Aquest és el quit de la qüestió. Des de l’equip de govern
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estem disposats a parlar-ne i a buscar una solució pensant en els veïns,
però el tràmit que avui portem a aprovació l’hem de fer forçosament.
Encara que els veïns al·leguin que no s’expropiï el terreny de RENFE, ens
veiem obligats a fer-ho.

El Sr. secretari diu que, a efectes pràctics, es repeteixen els dos
expedients: el d’aprovació del projecte i, si la corporació ho considera
convenient, el d’imposició i ordenació de contribucions especials. Tots dos
expedients tindran un període d’exposició pública de trenta dies hàbils,
prèvia publicació de l’anunci als diaris oficials, i amb la possibilitat
d’interposar recurs de reposició per part dels veïns. És a dir, els
procediments es repetiran perquè s’han de repetir, no hi ha més volta de
full.

El Sr. Bosch pregunta on s’ha pres la decisió d’iniciar o reiniciar
l’expedient per a l’aprovació del projecte?, perquè està tancat i aprovat
definitivament. ¿La corporació ha pres l’acord de reobrir l’expedient per
tornar-lo a exposar al públic i donar l’oportunitat als veïns de presentar
noves al·legacions i posteriorment refer les contribucions especials?
Nosaltres entenem que no, malgrat que el Sr. secretari doni per sentat
que sí. L’expedient està tancat i, si en volem tornar a parlar, hem de
reobrir-lo.

El Sr. alcalde diu que li consta que el Sr. secretari és expert en temes de
contribucions especials i projectes. Jo –manifesta- estic en la seva
confiança. Ell ens ha assessorat en aquest tràmit, de forma que no hi
hagi indefensió per a ningú. Aquest expedient, però, no té res a veure
amb el de contribucions especials, que serà objecte d’un altre debat, si
així ho creiem oportú els grups municipals. Entenc que podem discrepar
de la semàntica, però em sembla que estem d’acord amb el fons de la
qüestió, que és el més important. Des de l’equip de govern estem
disposats a buscar una solució que no perjudiqui als veïns.

El Sr. Figueras diu que, per tancar el tema, voldria saber si estem
realment convençuts que la companyia RENFE és la propietària del
terreny, tal i com afirma. Ells ens diuen que en comptes de 7 m2 en
tenen més de 2.000, i els hi estem acceptant l’al·legació, malgrat que en
el Registre de la Propietat no hi ha cap constància. Ens aporten només
unes actes d’ocupació de l’any 33 i un plànol que per a nosaltres no té
massa virtualitat. Com ja he dit abans, l’informe tècnic em sembla molt
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breu per decidir sobre aquesta qüestió. Jo no he estat a les oficines de
RENFE, però de la documentació que hi ha a l’expedient, no estic
convençut que això sigui realment d’ells. Per això, pregunto si estem
convençuts de qui és el propietari del terreny o potser hauríem
d’esbrinar-ho millor.

El Sr. Garcia contesta que, per això, el Sr. secretari va anar a Barcelona a
veure les actes d’ocupació pública d’aquest terreny i comprovar si aquells
documents eren legals o no. I en base a la seva visita i a l’informe dels
Serveis Tècnics s’ha cregut oportú recollir les al·legacions de RENFE.

El Sr. Cuminal, per tancar el tema, manifesta que el seu grup es planteja
prou dubtes tècnics com per no votar a favor de la proposta. Per tant, si
no s’accepta la retirada d’aquest punt a l’ordre del dia, el grup municipal
de CiU hi votarà en contra.

El Sr. alcalde diu que si el dubte és en relació a la propietat del terreny,
aquí hi ha documents que ho verifiquen i també es va fer la comprovació
in situ a Patrimoni de RENFE. Això sol passar també amb altres serveis o
administracions públiques (amb Carreteres de la Generalitat o de l’Estat,
per exemple) que ells tenen els seus documents i que aquests estan per
sobre de tot.

El Sr. Figueras indica que segons el Registre de la Propietat són 7 m2 i no
2.000 m2 els que té RENFE. Però també hi ha la qüestió de la prescripció
adquisitiva per 20 ò 30 anys, per la qual el municipi pot haver adquirit
aquests terrenys. Ho hem comprovat això? Perquè si ho hem adquirit per
prescripció, no hem de pagar 15 milions de pessetes. Que això pot donar
lloc a plets? Que si paguem aquests 15 milions a RENFE després li podem
cobrar més contribucions? No ho sabem. Perquè, com estem dient, això
s’hauria de portar conjuntament i, ara per ara, no sabem com afectarà
les contribucions especials. Hi estaríem d’acord si sabéssim segur que
nosaltres pagarem 15 milions a RENFE però després n’hi podrem cobrar
30. Però no ho sabem. Ni tampoc sabem si realment el terreny és
propietat de RENFE, ni n’estem convençuts pels documents que hem vist.
Qui mana és el Registre de la Propietat i, segons les dades que hi figuren,
RENFE només te una afectació de 7 m2.

Intervé el Sr. Alsina i explica que el grup municipal d’ERC sempre ha
tractat amb molta cura el tema del carrer Mossèn Jacint Verdaguer per
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considerar que es tracta d’un punt conflictiu, atès que la meitat del carrer
dóna a finques de veïns i l’altra meitat a la via de RENFE. Ens hem estat
mirant aquest tema i entenem que tota la problemàtica és a nivell tècnic.
Nosaltres –diu- confiem en el Sr. secretari. Ell va anar a Patrimoni de
RENFE i va visualitzar els documents, i vist que hi ha 30 dies d’exposició
pública per a que qualsevol persona pugui presentar al·legacions, també
nosaltres com a grup municipal ens mirarem l’assumpte amb més cura, i
revisarem el que s’ha comentat des del grup municipal de CiU. Entenem
que el més important és tirar endavant l’arranjament d’aquest carrer;
tots estem d’acord en que fa molts anys que hauria d’estar ja urbanitzat.
Per això, atès que hi haurà un període d’exposició pública de l’expedient,
nosaltres votarem a favor d’aquest punt.

El Sr. alcalde voldria recordar que aquest és el primer carrer de Sant
Celoni limítrof amb la via del tren en que l’ajuntament imposarà
contribucions especials a RENFE. Entenem –diu- que el projecte ha de
tirar endavant i els diferents grups municipals disposarem d’un període
de 30 dies per revisar qualsevol qüestió que no hagués quedat prou clara
a nivell tècnic.

El Sr. Bosch voldria fer només un aclariment. Nosaltres –explica- no hem
posat en dubte els coneixements ni la bona fe del Sr. secretari;
senzillament pensem que és un tema complex i complicat que afecta a
persones que no tenen idea de com està l’expedient en aquests
moments. Per això, i atès que el carrer porta tan temps sense urbanitzar,
pensem que no vindrà d’una mica més, i que és necessari estudiar bé el
projecte. Aquest és el nostre criteri i, per tant, si es manté la proposta,
nosaltres ens posicionem en contra.

Després d’aquestes intervencions i,

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

Atès que el projecte incorporava la relació detallada dels béns i drets que
s’havien d’ocupar o d’expropiar, així com la valoració individualitzada als
efectes previstos a l’article 40.1 del ROAS.
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Atès que apareixia afectada, entre d’altres, 7,71 m2 com a parcel·la 2
titular de RENFE.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 26 de febrer de 2002 va
aprovar inicialment el projecte tècnic d’obres ordinàries d’urbanització del
carrer Mossèn Jacint Verdaguer, en el tram comprès entre els carrers
Doctor Fleming i Doctor Trueta de Sant Celoni, redactat pels Serveis
Tècnics municipals aprovant alhora en unitat d’acte i de forma inicial la
relació detallada de béns i drets a expropiar i a ocupar per a l’execució
del projecte.

Atès que el 26 de març de 2002 Manteniment d’Infraestructura de RENFE
va sol·licitar informació gràfica en quant a l’autorització per a realitzar les
obres d’urbanització del carrer, tramesa per l’ajuntament el 9 d’abril de
2002.

Atès que el projecte d’urbanització va ser aprovat de manera definitiva
pel Ple de la corporació en data 24 de juliol de 2002, i de conformitat
amb l’article 219.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim
local de Catalunya, l’aprovació definitiva va portar aparellada la
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets de
la finca número 1 propietat de M. Montserrat Berenguer Magem i la finca
número 2 de RENFE.

Atès que en la sessió del dia 24 de juliol de 2002 es va aprovar també
l’inici de l’expedient de fixació del preu just en les condicions que
expressen els articles 27 i següents de la LEF i 27 i següents del REF.

Atès que el dia 29 de juliol de 2002 RENFE, mitjançant escrit, va denegar
l’autorització per a realitzar les obres d’urbanització del carrer Mossèn
Jacint Verdaguer en base a qüestions tècniques que calia esmenar en el
projecte.

Atès que mitjançant escrit de data 10 d’octubre de 2002 es va donar
resposta a cadascú dels motius que s’argumenten per a la denegació de
l’autorització per a realitzar les obres.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 17 de desembre de 2002 va
aprovar l’adquisició per mutu acord de la finca número 1, aprovant el just
preu de l’adquisició de la titularitat de la finca.
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Atès que mitjançant escriptura de segregació i compravenda de 27 de
gener de 2003, davant el notari de Sant Celoni Sra. Elena Turiel Ibáñez,
la Sra. M. Montserrat Berenguer Magem va vendre porció de terreny de
125,26 m2 destinats a vial a l’ajuntament de Sant Celoni.

Atès que el 15 d’abril de 2003 es va notificar a RENFE  l’acord d’aprovació
inicial del projecte d’obres d’urbanització del carrer Mossèn Jacint
Verdaguer als efectes expropiatoris.

Atès que el dia 9 de juny de 2003 ha tingut entrada en aquest
ajuntament escrit del Cap d’Urbanisme i Inventari de Patrimoni i
Urbanisme de RENFE de la Delegació de Catalunya i Aragó, al·legant que
RENFE és titular de 2.076 m2 de terreny inclòs en l’àmbit del projecte,
per la qual cosa es tramet plànol de zona, amb els límits de propietat
segons l’inventari de l’empresa, així com còpia dels títols corresponents.

Atès que RENFE demana la inclusió de tots els sòls de la seva titularitat
afectats pel projecte d’urbanització esmentat en els béns a expropiar a la
mateixa, corregint l’error en la relació de béns i drets que s’expropien.

Atès que a la vegada indica que inicia el projecte de desafectació del
servei públic ferroviari d’aquest sòl, que comportarà el conveni
expropiatori amb la seva corresponent valoració.

Atès que l’arquitecte tècnic ha fet nova valoració del terreny de RENFE de
2.076 m2 a adquirir, així com ha informat les modificacions del projecte
segons les directrius tècniques establertes per RENFE en quant al canvi
del tipus d’arbre que es plantarà en el carrer,  en quant a la inversió de la
sabata del mur de contenció de terres de manera que no afectin els
suports de la infrastructura ferroviària i la substitució del sistema de rec
pel de degoteig.

A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis i Recursos Humans, per 11 vots a favor de la
senyora Donado i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega, Casado,
Garcia, Bueno, Alsina, Segarra i Pasqual, i amb 5 vots en contra de la
senyora Lechuga i dels senyors Bosch, Figueras, Deulofeu i Cuminal, el
Ple municipal  ACORDA:
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Primer.- Estimar les al·legacions formulades per Patrimoni i Urbanisme
de RENFE de la Delegació de Catalunya i Aragó, en el sentit de modificar
a la relació de béns i drets afectats la parcel·la 2 de RENFE imputant
enlloc dels 7,71 m2 un total de 2.076 m2 amb la corresponent valoració
individualitzada.

Segon.- Modificar el projecte d’urbanització, segons allò assenyalat a
l’informe de l’arquitecte tècnic, amb un pressupost final de 502.308,06 €.

Tercer.- Comunicar a RENFE que durant els 15 dies hàbils subsegüents
al de la recepció de la notificació dels presents acords, poden convenir
amb l’ajuntament, lliurement i per avinença, l’adquisició –per part de la
corporació municipal- dels béns i drets de referència, així com el termini
per al desallotjament, i donar per conclòs l’expedient iniciat un cop
convinguts els termes de l’adquisició amistosa.

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

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

Cinquè.- Exposar al públic l’expedient així com la modificació del
projecte d’urbanització per un termini de 30 dies hàbils comptats des de
l’endemà de la seva darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler
d’anuncis de la casa consistorial i al diari “El Periódico”, a efectes de
reclamacions i al·legacions en el benentès que de no presentar-se’n cap
s’entendrà el projecte com a definitivament aprovat.

Sisè.- Un cop aprovat definitivament el projecte, publicar la corresponent
ressenya als diaris i llocs oficials legalment preceptius, amb expressió
dels recursos administratius i jurisdiccionals a què hagi lloc.
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A continuació, abans de passar a tractar la segona part de l’ordre del dia,
corresponent al control de l’equip de govern municipal, el Sr. alcalde
informa que hi ha un punt que hauria de ser sotmès a consideració del
Ple per la via d’urgència.

El Sr. secretari diu que es tracta de l’aprovació de la revisió del padró
municipal d’habitants de Sant Celoni a data 31 de desembre de 2002.
Aquestes xifres s’han tancat fa pocs dies i la urgència d’aquest tema ve
donada perquè s’han de presentar a l’Institut Nacional d’Estadística abans
del dia 1 de setembre.

El Sr. alcalde pregunta si tothom està d’acord en acceptar aquesta
urgència, la qual queda aprovada per unanimitat de tots els regidors.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS DE SANT CELONI REFERIDA A 31 DE DESEMBRE DE
2002.

Vist l’expedient instruït per a l'aprovació de la revisió del padró municipal
d'habitants del municipi de Sant Celoni, referida a 31 de desembre de
2002.

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

Atès que la Unitat d’Estadística i Població de la Diputació de Barcelona ha
tramès el resum numèric de les dades relatives a la revisió anual del padró
municipal d’habitants referida a 31 de desembre de 2002.

Atès allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
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Atès que l’article 81 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, del
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals,
modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, estableix que els
ajuntaments aprovaran la revisió del seu padró municipal, formalitzant les
actuacions portades a terme durant cada exercici anual i els resultats
numèrics de la revisió seran tramesos a l’Institut Nacional d’Estadística.

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Únic.- Aprovar la revisió del padró municipal d'habitants referida a 31 de
desembre de 2002, amb el següent resum numèric general:

VARIACIÓ EN EL NÚMERO D’HABITANTS

Homes Dones Total
Població del municipi a 1/1/2002 6.665 6.693 13.358
Altes des del 1/1/2002 al 31/12/2002 598 527 1.125
Baixes des del 1/1/2002 al 31/12/2002 349 332 681

Altes 0 0 0
Variacions per error en el sexe

Baixes 0 0 0
Població del municipi a 1/1/2003 6.914 6.888 13.802

CAUSES DE VARIACIÓ EN EL NÚMERO D’HABITANTS

Per naixements 148
Per canvi de residència 951
Per omissió 26

ALTES

Total altes 1.125

Per defunció 111

Per canvi de residència 564

Per inscripció indeguda 6
BAIXES

Total baixes 681

ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINS DEL MUNICIPI
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Homes Dones Total
Canvis de domicili dins el municipi 190 187 377

~~~~~~~~~~

Seguidament el Sr. alcalde pregunta als grups municipals si tenen alguna
moció que vulguin posar a consideració del Ple per la via d’urgència.

Pren la paraula el Sr. Cuminal i explica que fa dos dijous (el dia 10 de
juliol) vam celebrar un Ple, el dijous passat (dia 17) van fer-se les
Comissions informatives i un dijous més tard (avui) celebrem un altre
Ple. D’acord amb la normativa, i per a que no siguin d’urgència, les
mocions s’han de presentar dos dies abans de la convocatòria de les
Comissions informatives. Però això ens donava només un dia de marge
des de la celebració del darrer Ple. És per aquesta raó que el grup
municipal de CiU ha presentat dues mocions per la via d’urgència
(inicialment eren tres, però finalment només en tirarem endavant dues),
malgrat que s’ha de dir que tots els grups municipals les tenien des del
dia de les Comissions informatives, és a dir, des del 17 de juliol.

Faig aquest aclariment, continua el Sr. Cuminal, a la vista de l’enrenou
que ha suscitat el text d’una de les mocions presentades pel nostre grup,
arrel de la conjuntura política del país i d’algunes notícies aparegudes als
mitjans de comunicació. Voldria remarcar que les mocions no responen a
cap mena d’oportunisme polític i que el motiu d’haver-les presentat per la
via d’urgència obeeix senzillament a una qüestió administrativa. Tots els
regidors en podeu donar fe perquè el dia 17 de juliol teníeu les mocions a
les vostres mans. Aquest és el motiu de la urgència. Dit això, si us
sembla, podríem procedir a aprovar la urgència de les dues mocions i
passar a parlar del seu contingut.

El Sr. alcalde demana que, per no barrejar conceptes, en parlem una per
una.

El Sr. Cuminal diu que els arguments per a justificar la urgència són els
que ja ha exposat, i són els mateixos per a les dues mocions. Pel que fa a
la primera d’elles, en la reunió de portaveus que es celebra abans del Ple
s’ha pogut consensuar entre els quatre grups polítics un text en suport de
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que Catalunya es doti d’un marc de legislació que vagi més enllà i per a
que el Parlament de Catalunya redacti un nou Estatut que garanteixi més
quotes de llibertat per al nostre poble.

El Sr. Arenas indica que, efectivament, s’han reunit els portaveus dels
diferents grups municipals i han arribat a un acord en aquesta moció. El
text consensuat textualment així:

<< L’aspiració a l’autogovern ha estat una constant històrica del
catalanisme polític, expressada de molt diverses formes, però entesa
sempre com un dret col·lectiu. Des dels inicis de la transició aquesta
aspiració va constituir un valor majoritari i la seva plasmació va venir de
la mà del pacte que va donar lloc a l’Estatut de Sau, refrendat
majoritàriament a les urnes i que ha proporcionat en el marc de la
Constitució Espanyola de 1978 el període autonòmic més durador de la
història.

Pel que fa als municipis, cal recordar que el projecte de l’Estatut de Núria
elaborat per la Ponència dels 46, fou àmpliament plebiscitat pels
municipis i posteriorment pel poble català abans d’arribar a les Corts
Generals, amb una indiscutible legitimitat i suport popular. Amb aquest
procés es tracta de donar una empenta definitiva i una legitimitat
indiscutible a aquest històric procés obrint les portes de la discussió a
tots els ajuntaments catalans.

Actualment, 24 anys més tard, és necessari adaptar l’exercici de
l’autogovern a les condicions socio-econòmiques, tecnològiques i culturals
del segle XXI. El marc de relació entre els pobles és dinàmic i cada cop
més les relacions entre els pobles són més plurals i diversificades. És així
com es pot garantir a la ciutadania la resolució eficient i eficaç de les
seves necessitats, plantejant una relació entre iguals i responent a les
noves demandes que es plantegen.

Lamentem que els treballs desenvolupats en aquesta direcció pel
Parlament de Catalunya no han conduït a l’aprovació d’un nou text
estatutari en la present legislatura. Davant d’aquesta situació, el món
municipalista manifesta el seu suport a l’inici d’un nou procés estatuent
que s’ha de fer amb el màxim de representació política i de consens i que
s’ha d’establir en el marc institucional que haurà de regir a Catalunya en
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el marc de l’Estat Espanyol i el sistema polític del que vulgui dotar-se
lliurement el poble català en el futur.

Per tots aquests motius es proposa al Ple d’aquest ajuntament l’adopció
dels següents ACORDS:

Primer.- Promoure des de l’ajuntament de Sant Celoni l’establiment d’un
nou marc de relacions amb l’Estat que garanteixi la preservació de la
identitat catalana, impulsant el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya,
tenint en compte que aquesta acció és l’expressió del dret col·lectiu a
l’autogovern i que no suposa cap renuncia en un procés obert i
respectuós amb la voluntat popular per tal d’ampliar l’autogovern de
Catalunya, obtenint més capacitat de decisió i actuació en totes aquelles
matèries que siguin bàsiques per al progrés i la qualitat de vida dels
catalans i catalanes.

Segon.- Constatar el ferm compromís de l’ajuntament de Sant Celoni a
l’assumpció de quotes més altes d’autogovern.

Tercer.- Manifestar que Catalunya ha de poder relacionar-se de manera
lliura amb d’altres comunitats que tenen vincles històrics i interessos
comuns actuals amb el nostre país. L’arc mediterrani d’actuació és una
àrea estratègica per a la projecció de Catalunya.

Quart.- Instar al Govern de la Generalitat, al Parlament de la Generalitat
i a totes les forces polítiques catalanes a que iniciïn el procediment d’un
nou text estatutari per la via del màxim consens possible i amb un procés
participatiu que reflecteixi les legítimes aspiracions d’obtenir un més alt
grau d’autogovern.

Cinquè.- Exigir que aquest nou Estatut garanteixi el reconeixement de
Catalunya com a nació, el seu desenvolupament futur, l’articulació d’un
nou marc competencial i de relacions entre Catalunya i Espanya, i un
millor concert econòmic per a desenvolupar de manera eficaç l’acció de
govern en totes aquelles qüestions que afectin de manera directa la
qualitat de vida i el progrés dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Sisè.- Demanar que es potenciï a través del nou Estatut el paper dels
municipis en la configuració i construcció del futur de Catalunya. >>
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Intervé de nou el Sr. Cuminal i indica que inicialment la moció presentada
pel grup municipal de CiU era més extensa i definia amb més detall el
model de nou Estatut que plantegen. En aquest sentit -diu- hem sigut
bastant oberts a acceptar la proposta de les altres forces polítiques,
precisament perquè en l’exposició de motius es fa referència al món
municipalista i es demana el màxim de consens, alhora que es lamenta el
fet de que no ens hàgim posat d’acord en aquesta legislatura a l’hora
d’aprovar un nou Estatut, tot desitjant, però, que en el futur les coses
vagin millor. Així mateix, en la moció també s’expressen tres idees que
són claus en el plantejament del nou Estatut que les diferents forces
polítiques hauran d’elaborar en la propera legislatura: un nou marc de
relacions amb Espanya, el reconeixement (encara que no sigui dit
textualment) de l’existència dels Països Catalans i un millor concert
econòmic. Per tant, des del grup municipal de CiU votarem favorablement
aquesta moció.

El Sr. alcalde diu que ens hem de felicitar pel fet que totes les forces
polítiques representades a l’ajuntament de Sant Celoni estiguem d’acord
en aprovar una moció referida a la redacció d’un nou Estatut d’Autonomia
per a Catalunya. Nosaltres hem volgut introduir el canvi de que, en
comptes d’un acord, constés en el preàmbul que lamentem que això no
s’hagi tirat endavant en aquesta legislatura i que encara hagi de trigar un
temps.

Dit això, el Sr. alcalde pregunta si tothom està d’acord en acceptar la
urgència de la moció, la qual queda aprovada per unanimitat de tots
els regidors.

A continuació es procedeix, doncs, a votar el contingut de la moció que
ha estat llegida pel Sr. Arenas, que també resulta aprovat per
unanimitat de tots els regidors.

~~~~~~~~~~

Seguidament el Sr. Cuminal informa que la segona moció que presenta el
seu grup és en suport de la simbologia catalana a l’ajuntament de Sant
Celoni, i diu així:
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<< MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU EN
SUPORT DE LA SIMBOLOGIA CATALANA A L’AJUNTAMENT DE
SANT CELONI.

Atès que Catalunya és una nació i que es mereix poder gaudir dels seus
símbols d’una forma clara i normal, i exhibir-los sense haver d’estar
supeditats a d’altres.

Atès que l’ajuntament de Sant Celoni està adherit a la campanya “Un
país, una bandera”.

Atès que considerem que la bandera catalana, com a símbol d’acollida i
de cohesió, i la de Sant Celoni representen vertaderament al conjunt dels
ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni.

Proposem al Ple municipal que s’aprovi el següent ACORD:

Que a partir del proper dia 5 de setembre de 2003, coincidint amb l’inici
de la Festa Major de la nostra vila, al balcó de l’ajuntament de Sant
Celoni onegin únicament la Bandera de Sant Celoni i la Senyera. >>

Pren la paraula el Sr. Arenas i diu que el grup municipal del PSC-PM no
recolzarà aquesta moció perquè no volen que es creï una polèmica en un
tema que consideren molt delicat per al conjunt de la població.

Intervé el Sr. Alsina i manifesta que el grup municipal d’ERC entén la
proposta del grup de CiU en el fons, però no l’acaba d’entendre en la
forma. Des d’ERC –diu- hem estat sempre en contra de que els símbols
espanyols onegin en els nostres locals públics i municipals. Nosaltres
encara portaríem més enllà aquesta moció: hi afegiríem un segon punt
que digués que a l’edifici de La Batllòria també hi onegés la Senyera, i un
tercer punt dient que s’instarà al Parlament de Catalunya, a la Generalitat
i a tots els llocs on governa CiU a que també hi onegi només la Senyera.
En aquest tema CiU està fent ús de la demagògia i el folklore. Només
hem de veure el cas de Manresa, on al cap de 72 hores d’haver retirat les
banderes espanyola i europea del balcó de l’ajuntament, les han tornat a
hissar simplement perquè així ho ha dit la Delegada del Govern del país
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veí, i sense esperar una decisió judicial que obligués a fer-ho. També
hem de recordar el cas de Les Borges Blanques on abans governava ERC
i quan ha entrat la nova alcaldessa de CiU el primer que ha fet ha sigut
restituir la bandera espanyola al balcó de l’ajuntament. També tenim el
cas d’Arenys de Mar, amb govern de CiU i PP, i on no s’ha presentat
aquesta moció. Senyors de CiU: deixem-nos de jugar amb aquests temes
de fons, parlem-ne, arribem a un consens i fem les coses ben fetes. No
presentem mocions per presentar-les i després ens fem enrera al cap de
dos dies. Nosaltres donarem suport a aquesta moció i entenem que així
s’hauria de fer a tos els pobles de Catalunya amb govern de CiU.

El Sr. Pasqual diu que el grup municipal d’ICV entén que aquesta moció
no és en suport de la simbologia catalana, sinó que és excloent de cara a
les altres simbologies. Els símbols són el reflex d’una creença o d’una
idea, i en aquesta moció ens hem de fer vàries preguntes: Amb aquesta
retirada de les altres banderes es vol negar simbòlicament que la nació
catalana està dins l’Estat Espanyol? És això el que es pretén dir amb
aquesta moció? Es pretén dir que excloem als ciutadans i ciutadanes de
Sant Celoni que se senten, a més de catalans, espanyols? Jo penso que
és una moció que no aporta res de positiu i que les coses s’han de
recolzar amb fets i no amb aquestes actituds.

Pren de nou la paraula el Sr. Cuminal i, recollint una mica tot el que s’ha
dit, recorda que quan ha parlat de la urgència de la moció ja ha comentat
que el document s’havia presentat el dia 17 de juliol. Per tant, treure el
tema de Manresa –diu- em sembla fora de lloc, com també em semblen
fora de lloc alguna de les expressions que el portaveu d’ERC ha utilitzat. I
aprofito, Josep, (referint-se al Sr. Alsina) per dir-te que em sap greu que
tu, que em coneixes des de fa tants anys, em diguis que estic fent
demagògia, quan fa dos anys la Joventut Nacionalista de Catalunya va
presentar en un Ple una moció per a l’adhesió de l’ajuntament de Sant
Celoni a la campanya “Un país, una bandera”, moció amb la que vau
estar d’acord els regidors d’ERC. Jo no parlaré d’ajuntaments on governa
ERC, ni parlaré d’actituds d’alguna gent del PSOE vers Catalunya
(malgrat que podria fer-ho) perquè considero que la meva dedicació es
deu a Sant Celoni i la meva dedicació a Catalunya passa en aquests
moments pel que jo pugui fer a l’ajuntament de Sant Celoni. No crec que
m’hagi de justificar pel que facin companys de partit en altres llocs i, per
tant, tampoc us demanaré que us justifiqueu vosaltres per l’actitud
d’altres persones.
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No comparteixo –continua el Sr. Cuminal- que sigui una proposta
excloent i vull argumentar el perquè. La nostra proposta és que a partir
de la Festa Major onegin dues banderes al balcó de l’ajuntament, la de
Sant Celoni i la de Catalunya, que són el comú denominador i amb les
que s’hi poden sentir identificats tots els ciutadans de la vila. Estic
d’acord en que hi ha ciutadans de Sant Celoni que es poden sentir
catalans i espanyols, i els hi respecto, però aquesta moció no va en
contra d’això. En el meu cas, jo no em sento espanyol i sí que em sento
català. I la intenció d’aquesta moció no és ni dividir ni separar, sinó
buscar un comú denominador que pugui identificar a tots els ciutadans. A
més, està demostrat que sempre que es produeixen onades migratòries,
si algun tret característic té la nostra nació és la capacitat de donar una
bona acollida i de fer que tothom es pugui sentir partícip del model social
que tenim a Catalunya.

D’altra banda, abans de passar a la votació, m’agradaria recordar que en
la passada legislatura molts dels regidors que esteu aquí vau aprovar les
conclusions del I Fòrum Jove de Sant Celoni, després de més d’un any de
treball per part de la comissió de joves. El compromís adquirit pels
regidors que hi vau votar a favor (que vau ser tot el Ple, sense
exclusions) és que totes les polítiques de joventut i les polítiques en
general (per la transversalitat que es proposava en el document) que
s’aprovessin en el futur es treballarien en la línia que marcaven les
conclusions del Fòrum. Doncs bé, una de les primeres conclusions pel que
fa a llengua i cultura del I Fòrum Jove de Sant Celoni (que era obert a
tothom i en el que fins i tot hi van participar immigrats magrebís i
subsaharians) és demanar que es retiri la bandera espanyola de
l’ajuntament. Per tant, quan se’m diu que estem fent demagògia,
enteneu-me que em sàpiga greu.

Per acabar, només dir que un dels acords que hem aprovat en la moció
anterior és “el ferm compromís de l’ajuntament de Sant Celoni a
l’assumpció de quotes més altes d’autogovern”. En la proposta d’Estatut
de CiU, en l’apartat de simbologia, figuren temes com ara el
reconeixement de les seleccions esportives catalanes, la representació a
la UNESCO i, evidentment, la llibertat de qualsevol ajuntament a fer
onejar la bandera catalana sense la imposició de l’article 4t de la
Constitució que obliga a hissar també la bandera espanyola. Per tots
aquests motius –conclou el Sr. Cuminal- us demano que a l’hora de
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votar, com a mínim us abstingueu perquè hi ha una sèrie de
compromisos adquirits anteriorment que marquen una trajectòria i una
manera de fer de l’ajuntament.

El Sr. alcalde considera que la presentació de nou d’aquest tema al Ple
municipal resulta reiterativa. L’any 2001, per urgència, ja es va presentar
la mateixa qüestió al Ple per part del grup municipal CiU, se’n va parlar i
es va posar a votació. Com ja ha comentat el portaveu del nostre grup,
jo voldria reafirmar que aquest podria ser un motiu de crispació entre la
població i que temes com aquest a vegades fan un mal favor a qüestions
tan serioses i tan importants per al nostre país com pot ser el nou Estatut
d’Autonomia. Jo entenc que la sobirania del poble de Catalunya té la seva
màxima expressió en el Parlament, i del  resultat de les eleccions sorgeix
un govern i un president, que són els  que tenim i acceptem. I només cal
llegir les paraules del President de la Generalitat, Sr. Jordi Pujol, quan diu
que els símbols de que ens hem dotat al nostre país estan votats i
consensuats des del moment en que la majoria de les forces polítiques
hem aprovat una Constitució i un Estatut.

Alguns partits polítics com ERC són prou valents i diuen clarament cap on
volen anar i fins on volen arribar a llarg o mig termini, però en canvi crec
que CiU ens vol fer entrar en un debat perillós en el nostre país, que no
pot portar a res més que a enfrontaments perquè si vosaltres (referint-se
a CiU) ho veieu tan clar, afronteu-ho d’una manera decidida i que es porti
al Parlament, i que el Govern de la Generalitat sigui valent i faci una
postura de força també en el balcó de la plaça Sant Jaume, i que no passi
com a Manresa, on amb els vots d’ERC i de CiU es van treure les
banderes europea i espanyola, i ara CiU diu que s’han de tornar a posar a
corre-cuita.

Em sembla –continua el Sr. alcalde- que si aprovem aquesta moció no
fem sinó crear una crispació i una divisió a nivell de la ciutadania.
Nosaltres estem convençuts que per a assolir més quotes d’autogovern
ens cal molt més consens, en comptes d’originar divisions i
enfrontaments amb els símbols. Jo no voldria ser mal pensat, però
s’acosten unes eleccions, i potser tot aquest tema de la bandera és per
distreure d’altres coses que estan passant darrerament a Catalunya i que
no li són gaire propícies a CiU. És el cas dels Consells Comarcals, que no
es podran constituir fins d’aquí a uns dies perquè el Govern de la
Generalitat no va acatar una llei aprovada pel Parlament de Catalunya.



54

Recentment també apareixia a la premsa la notícia d’una sentència
judicial contra el repartiment anòmal dels fons destinats als Consells
Comarcals. D’altra banda, fa pocs dies la Cambra de Comerç alertava de
la pèrdua de poder econòmic de Catalunya. No distraiem a la gent.
Posem-nos a treballar en els temes que realment són vitals i importants
per a Catalunya i no provoquem enfrontaments. El que ha passat a
Manresa ha estat tot un espectacle. El mateix Conseller de Governació,
Sr. Josep M. Pelegrí, es va esforçar en calmar la situació i va dir, respecte
de l’autonomia municipal, que s’ha de complir amb la legalitat, i en
aquest cas la Llei 39/1981 deixa ben clar el tema de les banderes. El
parer del nostre grup és que com a ajuntament hem de complir la llei i
per això, tal com ha manifestat el nostre portaveu, votarem en contra de
la moció.

Pren de nou la paraula el Sr. Alsina i diu que la seva exposició anterior no
anava dirigida en cap moment al portaveu de CiU, sinó a la força política
que representa i a l’actitud que aquesta està tenint en tot el territori.
Com deia el Sr. alcalde, al març de 2001 nosaltres vam votar a favor de
la retirada dels símbols espanyols a l’ajuntament de Sant Celoni i en
aquella ocasió ja vam demanar coherència a CiU en aquests temes i que
fes extensiva la seva proposta a tot arreu. Han passat dos anys i jo no he
vist cap iniciativa d’aquest tipus. Jordi (referint-se al Sr. Cuminal), no
t’agafis les qüestions personalment. El nostre missatge va dirigit a CiU de
Sant Celoni i a CiU de Catalunya: si-us-plau no juguem a fer coses rares,
i actuem.

El Sr. Cuminal diu que no hi vol perdre més temps perquè la gent que
ens està escoltant no es mereix les quantitats de demagògia que s’estan
fent en aquest debat. Només voldria dir que, si parlem de pobles, fixem-
nos en Manresa, on els companys de partit del Sr. alcalde van votar a
favor de la retirada de les banderes espanyola i europea del balcó de
l’ajuntament, sense compartir, per tant, els arguments que ha exposat ell
sobre confrontacions. D’altra banda, no penso entrar a fer demagògia,
però si vull fer constar que en tot aquest debat l’únic grup que ha parlat
de Sant Celoni, del balcó de l’ajuntament i dels seus habitants, ha sigut
el grup municipal de CiU.

El Sr. alcalde, per al·lusions, diu que no podem parlar de demagògia
d’una manera tan lleugera i considera que en aquesta discussió s’han dit
arguments de prou pes. Els nostres arguments són que amb aquesta



55

moció es pretén distreure al personal i no anar als assumptes de calat del
govern del nostre país. Al març de 2001 el Ple municipal, a proposta del
grup municipal del PSC, va prendre l’acord que en el balcó de
l’ajuntament hi onegin les banderes de Sant Celoni, Catalunya, Espanya i
Europa, i que el dia 11 de setembre amb motiu de la Festa Nacional de
Catalunya només onegi la bandera de Catalunya. Així es va aprovar i
aquest és l’acord vigent actualment.

El Sr. Cuminal diu que ho recorda bé perquè la iniciativa de la moció va
sorgir del seu grup, i l’equip de govern va plantejar un text alternatiu.
L’acord que es va prendre diu que el dia 11 de setembre al balcó de
l’ajuntament de Sant Celoni hi onegi només la Senyera. Que sigui el dia
11 de setembre no és cap casualitat: és així perquè tots considerem una
injustícia que l’11 de setembre de 1714, pel dret de les armes i pel dret
de conquesta, ens fossin arrabassades totes les llibertats com a poble.
Entenc –diu- que si el dia de la Diada Nacional us aveniu a baixar totes
les altres banderes és perquè esteu d’acord en reivindicar simbòlicament
que es va fer una injustícia contra els drets individuals i col·lectius de la
nostra nació. La moció que proposem és tan senzilla com dir que si tots
estem d’acord (perquè tots ho vam aprovar) en considerar que es va fer
una injustícia contra Catalunya i per això simbòlicament durant la Diada
Nacional només oneja la bandera catalana, no ho fem només un dia i
fem-ho extensiu a tot l’any. Aquesta és la idea de la moció. No busquem
debats estèrils, ni comencem a parlar de Consells Comarcals quan no
toca; simplement acceptem-ho amb tota la normalitat del món perquè el
dia 11 de setembre jo no veig a la gent estirant-se els cabells perquè no
hi hagi la bandera espanyola a l’ajuntament. Ni moure la perdiu, ni
amagar les vergonyes dels altres, perquè això és l’ajuntament de Sant
Celoni i, per tant, jo respondré sempre pel grup municipal de CiU de Sant
Celoni.

Intervé el Sr. Arenas i diu que vol respondre a l’afirmació pronunciada pel
Sr. Cuminal quan s’ha referit a que l’únic grup que ha parlat de la
població de Sant Celoni és el grup municipal de CiU. Jo repetiré –diu- la
resposta que he donat abans: el grup municipal del PSC-PM no recolzarà
aquesta moció perquè no vol que es creï una polèmica amb un tema que
considerem molt delicat pel conjunt de la població de Sant Celoni.

El Sr. alcalde considera que hi poden haver moltes visions del que
representa el dia 11 de setembre com a Festa Nacional de Catalunya.
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Segur que si preguntem a la gent, les opinions serien molt diverses. Com
a ajuntament ens vam adherir a la campanya “Un país, una bandera”
pensant en l’11 de setembre com a festa del nostre país, Catalunya, però
entenem que, malgrat que algunes forces polítiques preconitzen altres
opcions totalment legítimes i vàlides, som a l’Estat Espanyol, tenim
aprovada una Constitució (que després de tants anys de dictadura va ser
una fita important) i ens hem dotat de tot un seguit de lleis, lleis que no
han de ser inamobibles (tal com hem manifestat en el tema de l’Estatut),
però que s’han d’acatar. Tot això ho tenim molt clar, i tenim clar també
que hem d’anar avançant en el tema de l’autogovern de Catalunya.

El Sr. Alsina diu que, tal com ha manifestat abans, des d’ERC consideren
que cal actuar d’una vegada i tenir les coses clares. Nosaltres creiem que
en el balcó de l’ajuntament de Sant Celoni i en el balcó de cap ens públic
que representi al poble de Catalunya no hi ha d’haver cap símbol del país
veí. Per això proposem que no només onegi la Senyera al balcó de
l’ajuntament, sinó també a l’edifici municipal de La Batllòria. També
volem deixar molt clar que formem part d’un pacte tripartit, però en
aquest pacte hi ha lliure decisió de vot, i nosaltres votarem a favor de la
proposta de CiU i demanem a la resta dels regidors que votin aquesta
moció de manera lliure i conscient.

El Sr. Cuminal es mostra d’acord en incloure La Batllòria al text de la
moció.

Després d’aquestes intervencions es procedeix a la votació de la moció,
obtenint-se el següent resultat:

Per 9 vots en contra de la senyora Donado i dels senyors Castaño,
Arenas, Capote, Vega, Casado, Garcia, Bueno i Pasqual, i amb 7 vots a
favor de la senyora Lechuga i dels senyors Bosch, Figueras, Deulofeu,
Cuminal, Alsina i Segarra el Ple municipal DESESTIMA LA MOCIÓ
presentada pel grup municipal de CiU en suport de la simbologia catalana
a l’ajuntament de Sant Celoni.

~~~~~~~~~~
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14.- 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:

 Diverses cartes felicitant el Sr. Joan Castaño Augé pels resultats
obtinguts en les darreres eleccions municipals i per la seva
investidura com alcalde de Sant Celoni, de les persones i/o
institucions següents:

- Del Sr. Eliseu Climent.
- Del Sr. Salvador Clotas, diputat per Barcelona al Congrés dels Diputats.
- Del Sr. Luca Gozzoli, alcalde de Spilamberto (Itàlia).
- Del director de la Xarxa de Banca d’Institucions del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
- Del gerent d’Alkor Draka Ibérica SA.
- Del Ministre d’Administracions Públiques, Excm. Sr. Javier Arenas.
- Del president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Im. Sr. Jordi Terrades i
Santacreu.
- Del president de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya.
- De la delegació de Mans Unides al Vallès Oriental.
- Del director general d’Autopistes II, Concesionaria Española SA.
- Del president i director general de la Caixa de Manlleu.
- Del vice-president i conseller delegat de Solvay Ibérica SA.
- Del gerent del Servei Català de la Salut, Regió Sanitària Centre.
- Del director de l’empresa Ecosenda, Gestió Ambiental.
- Del director general d’Almirall Prodesfarma SA.
- Del president del Gremi Comarcal d’Hoteleria i Turisme del Vallès Oriental.
- Del secretari general d’Acció Cultural del País Valencià.
- Del president de l’empresa Concesionaria Barcelonesa SA.
- Del president d’ALCER (Associació per a la lluita contra les malalties del ronyó).
- De la directora titular del col·legi Cor de Maria.
- De l’alcalde de Granollers, Il·lm. Sr. Josep Pujadas i Maspons
- De l’alcalde de L’Ametlla, Il·lm. Sr. Jordi Pousa i Engroñat.
- De la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
- De l’alcalde de Sant Antoni de Vilamajor, Il·lm. Sr. Francesc Tella i Macià.
- Del president delegat de l’Àrea de Vies Locals de la Diputació de Barcelona, Sr. Oriol
Civil.
- Del president de la Cambra d’Associacions de Parcel·listes de Catalunya.
- Del director d’administracions territorials del banc Santander Central Hispano.
- Del Sr. Joaquim Nadal, portaveu del grup parlamentari Socialistes – Ciutadans pel
Canvi al Parlament de Catalunya.
- De l’alcalde de Cardedeu, Il·lm. Sr. Joaquim Om i Tubau.
- De la delegació al Vallès Oriental del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Barcelona.
- Del director general de la Fundació CIREM.
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- De l’alcalde de Sant Pere de Vilamajor, Il·lm. Sr. Joan Bruguera Gras.
- Del vice-president de l’Associació d’Amics del Montseny.

 Una carta de Derivados Forestales SA felicitant al Sr. alcalde per la
seva reelecció i comunicant alhora el canvi del director general
d’empresa.

 Un escrit de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya felicitant també al Sr. alcalde pel seu recent
nomenament i oferint la seva col·laboració en matèria de joventut.

 Un escrit de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de
Catalunya felicitant al Sr. alcalde per la seva reelecció i oferint els
seus serveis a aquest ajuntament.

 Una nota de salutació de l’alcalde d’Arenys de Munt felicitant al Sr.
alcalde i convidant-lo a la inauguració de la IV Fira de la Cirera
d’en Roca.

 Un escrit del nou alcalde de l’ajuntament de Breda comunicant el
seu nomenament i oferint la seva col·laboració.

 Un escrit de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de
Catalunya a Barcelona donant l’enhorabona al Sr. alcalde i posant
a la seva disposició els serveis de què disposa.

 Un escrit de l’àrea de Règim Interior, Hisenda i Planificació de la
Diputació de Barcelona felicitant al Sr. alcalde i posant a l’abast un
conjunt de programes d’assistència, alhora que tramet un
exemplar de la Guia de Serveis en Matèria de Govern Local.

 Un escrit de comiat de l’alcalde sortint de l’ajuntament de
L’Ametlla del Vallès agraint la bona relació i la col·laboració rebuda.

 Un escrit del conseller de Governació i Relacions Institucionals de
la Generalitat de Catalunya felicitant el Sr. alcalde i agraint la feina
feta al llarg del darrer mandat al capdavant del govern municipal,
tot fent-ho extensiu a la resta de la corporació local sortint.

 Un escrit de la nova presidenta de l’àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona, oferint el seu suport i col·laboració.
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 Un escrit del president delegat de l’àrea de Cultura de la Diputació
de Barcelona comunicant que el mes de juliol deixa el seu càrrec i
manifestant el seu plaer en haver pogut compartir projectes
comuns.

 Un escrit del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció de la
Generalitat de Catalunya en relació al taller d’ocupació que es ve
desenvolupant al nostre municipi per a l’arranjament de zones
verdes i neteja forestal.

 Un escrit del president de la Delegació al Vallès Oriental de la
Cambra del Comerç de Barcelona comunicant que deixa les seves
responsabilitats al front d’aquesta Delegació.

 Un escrit de la Sra. Lourdes Camp Casals comunicant que deixa el
seu càrrec al front de la Regió Sanitària Centre del Servei Català
de la Salut per incorporar-se a l’Hospital de Berga, alhora que
agraeix la col·laboració rebuda.

 Un escrit de la Sra. Pilar Ferran informant que deixa l’àrea de
Cooperació Internacional de la Creu Roja i comunicant el nom de la
persona que la substituirà.

 Un escrit del Col·legi Cor de Maria fent arribar una còpia dels diaris
monogràfics sobre Sant Celoni, redactats pels alumnes de 3r
d’ESO, en el marc del crèdit de síntesi, i agraint la col·laboració de
l’Alcaldia en l’entrevista que li van fer un grup d’alumnes del
centre.

 Un escrit de l’IES Baix Montseny agraint la col·laboració rebuda en
la celebració de les VI Jornades d’Educació Secundària i el XXVè
Aniversari del Centre.

 Un escrit d’UQUIFA SA informant de la seva decisió de col·laborar
en el Pla de Patrocini i Mecenatge per a la restauració de l’Església
Parroquial de Sant Martí amb la quantitat de 6.150 €.

 Un escrit de l’àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de
Barcelona autoritzant el canvi de finalitat d’una subvenció, de
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manera que serà destinada a l’elaboració del Programa
d’Orientació d’Equipaments Comercials.

 Un escrit de l’àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona
informant de l’aportació extraordinària de 5.592,50 € a
l’ajuntament de Sant Celoni en concepte de Servei d’Atenció
Domiciliària.

 Un escrit de la directora de l’IES Baix Montseny comunicant la
composició del nou equip directiu del centre.

 Un escrit de la Gerència de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona en relació a la sentència del Tribunal
Suprem sobre la bonificació de l’IBI a les autopistes de peatge.

15.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L'ALCALDIA I PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ EN ELS MESOS DE
MARÇ, ABRIL, MAIG I JUNY DE 2003.

L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions
dictades durant els mesos de març, abril, maig i juny de 2003, i la
corporació se’n dóna per assabentada:

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES DE
MARÇ DE 2003

DIA  DESCRIPCIO
01 Aprovant expedient contractació per a la restauració dels esgrafiats de l’església
01 Aprovant despeses nòmina mes de febrer
03 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció relatiu a l’Escola d’adults
03 Concessió llicència d’entrada de vehicles
03 Denegant sol·licitud el José Clanchet Pérez
03 Concessió llicència per a la tinença i conducció d’animals perillosos
03 Alta padró d’habitants
03 Alta padró d’habitants
03 Alta padró d’habitants
03 Alta per omissió padró d’habitants
03 Alta per omissió padró d’habitants
03 Alta per omissió padró d’habitants
03 Concessió a Martí Pascual Ribas de conèixer el nombre d’habitants de Sant Celoni
03 Concessió llicència d’activitats classificades
04 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció relatiu a la festa del Dia d’Andalusia
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04 Concessió llicència d’obres Comunitat de propietaris C/ Canàries 2
04 Concessió llicència d’obres a Gracia Corpas Medina
04 Concessió llicència d’obres a Mante Insa
04 Concessió llicència d’obres a Joan Farré Illa
04 Concessió llicència d’obres a M. Dolors Blanché Pou
04 Concessió llicència d’obres a Tomás Amenábar Gutiérrez
04 Prenent coneixement d’un informe d’intervenció relatiu a l’àrea de Joventut
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Concessió ajornament de contribucions especials a Joan Riera Vilabella
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Concessió llicència ambiental a Bossini España SL
04 Aprovant contractes
04 Contractació d’un peó
05 Designant director facultatiu obres Escola de música
05 Designant director facultatiu obres 1a fase Camp d’esports
05 Alta padró d’habitants
05 Aprovant liquidació del pressupost de l’ajuntament de Sant Celoni exercici 2002
05 Incorporant estat de despeses del pressupost prorrogat per a 2002
06 Prenent coneixement d’un informe d’intervenció relatiu a la festa de Carnestoltes
06 Contractació d’un peó
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Atorgant bestreta a compte al Club Patí Sant Celoni
06 Concessió d’informació a Josepa Reixach Morera sobre número d’habitants
06 Aprovant despesa escultura del carrer Creu Roja
06 Aprovant certificació de les obres de vorera al C/ Torras i Bages
07 Contractació d’un tècnic mig
07 Atorgant llicència d’obres a Joaquim Prat Mora
07 Concessió llicència d’obres a Sinforiano Iglesias Arroyo
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Aprovant certificació de les obres de nou accés a la piscina municipal
10 Procedint a la compra de la finca de l’antiga Cambra Agrària de Sant Celoni
10 Contractació d’un tècnic mig
10 Autoritzant a la Policia Local un trasllat al dipòsit de vehicles
10 Declarant vehicle B-8452-GD com a residu sòlid urbà
10 Autoritzant a Carles Ayats Terradas la reserva d’un espai públic al C/ Sant Joan
10 Autoritzant a Josep M. Valls Norella la reserva d’un espai públic al C/ Sant Martí
10 Autoritzant a M. Antònia Mora Vigas la reserva d’un espai públic al C/ Anselm Clavé
10 Alta padró d’habitants
10 Arxivant expedient de Prodesfarma SA
10 Baixa padró d’habitants
10 Baixa padró d’habitants
10 Aprovant despesa d’un curs de monitors de lleure infantil i juvenil
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10 Alta per omissió padró d’habitants
11 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció relatiu al cap de setmana a esquiar
11 Prenent coneixement d’un informe d’intervenció relatiu a la biblioteca municipal
11 Contractació d’una auxiliar administrativa
11 Concessió llicència d’obres a Jordi Jubany Fontanillas
11 Concessió llicència d’obres a Josep Pimàs Lloveras
11 Concessió llicència d’obres a Pere Gros Garolera
11 Desestimant recurs en expedient de responsabilitat patrimonial
11 Atorgant permís d’abocament a Delta Tècnic SA
11 Alta padró d’habitants
11 Aprovant despesa assegurança d’accidents del personal de l’ajuntament
11 Baixa padró d’habitants
11 Aprovant l’increment dels preus del contracte de Envirotecnica
11 Aprovant l’increment sobre els preus presentats per Heliocorb SL
12 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció relatiu a l’activitat de gimnàstica
12 Adjudicar a Tallers Amat la compra d’un vehicle Opel Zafira
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
13 Concessió targeta d’armes tipus A
13 Procedint a fer ampliació de vorera al carrer Sant Roc
13 Contractació d’una treballadora familiar
13 Contractació d’un peó jardiner
13 Contractació d’una educadora de carrer
13 Autoritzant la Policia Local a donar de baixa un vehicle
13 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
13 Denegant sol·licitud per pintar de groc la vorera de la Carretera Vella 27
13 Incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial
13 Rectificació de resolució per a codificar 5000 targetes d’un sol ús a Dornier SA
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Alta per omissió al padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Atorgant bestreta al Club Esportiu Sant Celoni
13 Atorgant bestreta Motoclub Club Sant Celoni
13 Baixa padró d’habitants
13 Concessió de drets funeraris
13 Concessió de drets funeraris
13 Contractació d’una auxiliar administrativa
14 Concessió de pròrroga d’un mes d’una llicència d’obres menors
14 Concessió llicència d’obres a Antonio Medina Ortega
14 Concessió llicència d’obres a Actiprom SL
14 Concessió llicència d’obres a Josep Olivé Pascual
14 Concessió llicència d’obres a José Olivera Serrano
14 Concessió llicència d’obres a Jordi Ventura Martí
14 Canviant una senyalització vertical
14 Aprovant despesa per al condicionament d’un vehicle policial
14 Alta padró d’habitants
14 Atorgant subvenció per a l’enllumenat públic de Can Coll
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14 Aprovant despesa condicionament de les pistes de tennis del Club Tennis Sant Celoni
17 Contractació d’una auxiliar administrativa
17 Aprovant expedient per a la contractació de neteja de les lleres de la Tordera
17 Rebent les obres d’urbanització del sector La Plana de La Batllòria
17 Desestimant recurs en expedient de responsabilitat patrimonial
17 Notificant tràmit d’audiència
17 Notificant tràmit d’audiència
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Baixa padró d’habitants
17 Baixa padró d’habitants
17 Baixa padró d’habitants
17 Baixa padró d’habitants
17 Baixa padró d’habitants
17 Baixa padró d’habitants
17 Alta per omissió padró d’habitants
17 Alta per omissió padró d’habitants
17 Concessió llicència municipal obertura a Prodesfarma Química SA
17 Aprovant despesa condicionament voreres per a les parades del bus urbà
17 Aprovant pagament subvenció a l’ONG Fodde
18 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
18 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
18 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
18 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
18 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
18 Concessió llicència d’obres a Joan Catarineu Montplet
18 Concessió llicència d’obres a Joan Catarineu Montplet
18 Concessió llicència d’obres Pere Oms Plana
18 Baixa padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Aprovant certificació de les obres d’urbanització de la Carretera de Gualba
18 Concessió de drets funeraris
18 Aprovant certificació de les obres de pavimentació de la plaça Rafael Ferrer
18 Concessió drets funeraris
19 Nomenament com a alcalde accidental de Josep Arenas Serra
19 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
19 Autoritzant la Policia Local a donar de baixa definitiva un vehicle
19 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció referent a l’àrea de Joventut
19 Aprovant pagament a l’Associació d’Empresaris del Baix Montseny
19 Alta padró d’habitants
19 Baixa padró d’habitants
19 Atorgant subvencions a les Associacions de pares i mares d’alumnes de Sant Celoni
20 Concessió llicència de primera ocupació a Montserrat Sagristà Arimany
20 Declarant un vehicle com a residu sòlid
20 Autoritzant a la Policia Local sol·licitar baixa definitiva d’un vehicle
20 Alta padró d’habitants
20 Alta padró d’habitants
20 Alta padró d’habitants
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20 Alta padró d’habitants
20 Aprovant despesa per la contractació de treballs al C/ Ramon i Cajal
20 Baixa padró d’habitants
20 Aprovant despesa per treballs de demolició de vorera a l’Avinguda Hospital
20 Aprovant despesa per treballs d’arranjament de pista de formigó al sector Pertegàs
20 Aprovant despesa per treballs de maquetació d’una revista de Benestar Social
20 Concessió de llicència d’entrada de vehicles
20 Concessió de llicència d’entrada de vehicles
20 Concessió d’informació del número d’habitants de Sant Celoni
20 Aprovant despesa per la compra d’un servidor pel departament informàtic
20 Aprovant despesa per la contractació d’un treball topogràfic
20 Aprovant despesa per treballs de reposició d’un tram de vorera de l’Avinguda Hospital
20 Aprovant despesa per treballs de reposició d’un tram de vorera de l’Avinguda Hospital
21 Adjudicant treballs a la Fundació Acció Baix Montseny
21 Concessió llicència d’obres a Josep Nualart Casadevall
21 Alta padró d’habitants
21 Alta padró d’habitants
21 Baixa padró d’habitants
21 Aprovant la implantació del servei de bus urbà
21 Alta per omissió al padró d’habitants
21 Alta per omissió al padró d’habitants
21 Acceptant renúncia de llicència d’entrada de vehicles
21 Aprovant despesa d’un quadre per enllumenat públic
21 Aprovant certificació de les obres de reconstrucció del Pont Romà
24 Prenent coneixement informe del curs de formació de manipuladors d’aliments
24 Concedint llicència d’obres a Gas Natural SA
24 Concedint llicència d’obres a Carme Vigas Boleda
24 Concessió llicència d’obres a Maria Roca Vila
24 Concessió llicència d’obres Pere Crous Vila
24 Concessió llicència d’obres a Vicenç Rodellas Vergés
24 Aprovant memòria per a la realització d’obres al consultori mèdic de La Batllòria
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Baixa padró d’habitants
24 Aprovant una aportació econòmica al Consorci Localret
24 Alta per omissió al padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta per omissió al padró d’habitants
24 Aprovant factures
24 Aprovant factura presentada per l’empresa Inelinsa
25 Adjudicant obres de restauració dels esgrafiats de la façana de l’església
25 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
25 Alta padró d’habitants
25 Aprovant despesa de quatre motors trifàsics per a les cistelles del pavelló
25 Baixa padró d’habitants
25 Donar de baixa llicència de venda al mercat setmanal del dimecres
25 Donar de baixa llicència de venda al mercat setmanal del dimecres
25 Donar de baixa llicència de venda al mercat setmanal del dimecres
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25 Donar de baixa llicència de venda al mercat setmanal del dimecres
25 Donar de baixa llicència de venda al mercat setmanal del dimecres
25 Donar de baixa llicència de venda al mercat setmanal del dimecres
25 Aprovant despesa per la compra d’una fotocopiadora
25 Aprovant despesa d’impressió dels programes de la festa de Sant Jordi
25 Aprovant despesa de tres finestres d’alumini a l’escola Pallerola
25 Aprovant despesa de vestuari per als agents de la Policia Local
25 Aprovant despesa dels treballs d’ampliació de vorera al carrer Sant Llorenç
26 Autoritzant a la Policia Local a donar de baixa definitiva un vehicle
26 Contractació de dos peons
26 Contractació d’una auxiliar administrativa
26 Contractació d’una administrativa
26 Adjudicant la direcció facultativa de les obres de reconstrucció del Pont Trencat
26 Concessió de gratificacions a personal funcionari i laboral
26 Atorgant gratificació al treballador Lluís García Gonzalo
26 Concessió d’un complement de productivitat a personal funcionari i laboral
26 Concessió llicència d’instal·lació a Telefònica
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Donar de baixa llicència de venda al mercat setmanal del dimecres
26 Baixa padró d’habitants
26 Concessió llicència d’entrada de vehicles
26 Aprovant despesa per a la contractació del servei de suport del software
26 Aprovant pressupost estimatiu de la programació de teatre, música i dansa 2003
27 Arxivant un expedient de reclamació per danys a mobiliari urbà al C/ Dr. Barri
27 Arxivant un expedient de reclamació per danys a mobiliari urbà al C/ Bruc
27 Arxivant un expedient de reclamació per danys a mobiliari urbà al C/ Palautordera
27 Alta padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
27 Alta per omissió padró d’habitants
27 Concessió d’informació sobre el nombre d’habitants de Sant Celoni
27 Requerint informació a l’empresa Endesa de l’any 2001
27 Requerint informació a l’empresa Gas Natural SA de l’any 2001
28 Concedint llicència de primera ocupació a Fincas La Batllòria
28 Contractació d’una auxiliar administrativa
28 Concedint llicència d’obres a Gas Natural SA
28 Concedint llicència d’obres a Gas Natural SA
28 Concedint llicència d’obres a Antonio Roda Serra
28 Concedint llicència d’obres a Francisco Viudez Navarro
28 Concessió llicència d’obres a Joaquim Bruguera Correa
28 Concessió llicència d’obres a Juana Isla Fernández
28 Concessió llicència d’obres a Jordi Luque Ruiz
28 Concessió llicència d’obres a José Luis Sánchez López
28 Concessió llicència d’obres a Lluís Torrent Cervera
28 Concessió llicència d’obres a Pedro Mas Pujolràs
28 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
28 Concedint autorització per a la col·locació de taules i cadires al C/ Major 114
28 Alta padró d’habitants
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28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Aprovant despesa per la compra de llicències McAfee AVSS
28 Baixa padró d’habitants
28 Concessió de llicència d’activitats classificades a Josep Deumal Saula
28 Concessió de llicència d’activitats classificades a Joan Grau Tarragó
31 Incoant expedient sobre sol·licitud de la Junta de Compensació Boscos del Montnegre
31 Aprovant expedient direcció facultativa obres d’adequació edifici C/ Consolat del Mar
31 Concessió llicència d’obres a David Ortiz Silvestre
31 Concessió llicència d’obres a Francisco Shanker Nathurmal
31 Baixa padró d’habitants
31 Atorgant llicència d’obres a M. Asunción Rabassa Saurí
31 Concessió llicència d’obres Comunitat de propietaris del C/Jaume I 41
31 Concessió llicència d’obres a Salvador Muntasell Jubany
31 Estimant reclamació per responsabilitat patrimonial d’Angeles Garcia Gil
31 Estimant reclamació per responsabilitat patrimonial de Maria Riera Galobardes
31 Alta padró municipal
31 Canvis en altes i baixes de domicilis
31 Aprovant taxa per ocupació de terrenys

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ
DURANT EL MES DE MARÇ DE 2003

DIA  DESCRIPCIO
03 Estimar recurs potestatiu de reposició empresa Clos Elec-Font SL
03 Estimar recurs potestatiu de reposició empresa Clos Elec-Font SL
03 Desestimar recurs de reposició empresa Osona d’Alimentació
03 Sanció lot 211
04 Estimar recurs de reposició Dolors Horta Garriga
04 Desestimar recurs de reposició empresa Fecsa-Enher
04 Arxiu expedient sancionador per procés penal Francesc Arias Campeny
04 Imposar sanció José M. Lavado Cachadiña
04 Arxiu expedient sancionador per procés penal Juan Lafora Llastarri
04 Desestimar recurs de reposició Manuel Martín Ruiz
04 Desestimar recurs de reposició Victoriano Rodríguez
05 Desestimar recurs de reposició empresa Aluminis KM 20
05 Desestimar recurs de reposició Antoni Gené Molins
05 Desestimar recurs de reposició empresa Bagur Mobel
05 Desestimar recurs de reposició José M. Lavado Cachadiña
05 Desestimar recurs de reposició José M. Lavado Cachadiña
05 Estimar recurs de reposició Santiago Real Obrador
19 Imposar sanció Jordi Baqué Salmerón
19 Imposar sanció Jordi Baqué Salmerón
21 Imposar sanció Lídia Moreno Palacios
25 Sanció lot 212
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LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES
D’ABRIL DE 2003

DIA  DESCRIPCIO
01 Contractació d’un tècnic mig
01 Contractació de tres informadors del Parc Natural Montnegre - Corredor
01 Contractació d’una administrativa
01 Concessió llicència d’obres a Gracia Corpas Medina
01 Adjudicació obres d’adequació de la Carretera de Gualba
01 Autorització a Forn Ferrer SL per a la col·locació de taules i cadires
01 Alta padró d’habitants
01 Alta padró d’habitants
01 Alta padró d’habitants
01 Ordenat pagament a l’Assemblea Local de la Creu Roja
01 Alta per omissió al padró d’habitants
01 Concessió llicència d’entrada de vehicles a Ricardo Argemí Masuet
01 Concessió llicència d’entrada de vehicles Hotel Sant Celoni SL
01 Concessió llicència municipal per a l’extracció d’àrids a Sefel SA
01 Aprovant despesa per l’adquisició de catorze ordinadors
01 Aprovant despesa de l’enllumenat a les pistes de tennis i paddel municipals
01 Aprovant despesa pel subministrament d’un sonòmetre
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Aprovant pagament al Consell Comarcal del Vallés Oriental
02 Alta padró d’habitants
02 Baixa padró d’habitants
02 Baixa padró d’habitants
02 Atorgant bestreta a la Coral Briançó
03 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
03 Alta padró d’habitants
03 Alta padró d’habitants
03 Alta padró d’habitants
03 Alta padró d’habitants
03 Alta per omissió al padró d’habitants
03 Aprovant devolució econòmica a l’empresa Bossini España SL
03 Aprovant factura de l’empresa Ordenació Forestal SL
03 Aprovant obres d’arranjament de la pista exterior de l’Escola Pallerola
03 Aprovant factures dels lloguers de grades al Camp d’esports de Can Sans
04 Acceptant la renuncia formulada per Talleres Amat SL a una oferta per un vehicle
04 Concessió llicència tinença d’animals perillosos
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Alta padró d’habitants
04 Baixa padró d’habitants
04 Baixa padró d’habitants
04 Concessió informació del número d’habitants censats a Purificación Martín Campos
07 Adjudicant la direcció facultativa de les obres municipals al C/ Consolat del Mar
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07 Concessió llicència d’obres a Vivendas del Ter SA
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Acceptant cessió de terreny destinats a zones verdes
07 Alta per omissió al padró d’habitants
07 Aprovant despesa d’una llibreria per a l’arxiu municipal
07 Aprovant les liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
07 Aprovant factures de l’empresa Gruas Espinosa SL
07 Ratificant acord de suspensió d’obres
07 Aprovant despesa dels treballs d’impressió de la revista “Suar Tinta”
07 Aprovant liquidacions de la taxa per tancament de carrers
07 Aprovant certificació obres d’urbanització sector P-2 Les Torres
08 Autoritzant la Policia Local a donar de baixa definitiva el vehicle Opel GI-7517-AM
08 Prenent coneixement de l’informe de l’interventor relatiu a la sortida cultural a Girona
08 Alta padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Concessió llicència d’entrada de vehicles a David Amadó Serés
08 Concessió de drets funeraris
08 Aprovant relació de factures de venda de llibres
09 Contractació d’un tècnic mig
09 Modificant una clàusula d’un Plec de clàusules administratives particulars
09 Atorgant una bestreta al Club Esportiu Sant Celoni
09 Alta padró d’habitants
09 Atorgant beques de menjador
09 Aprovant certificació de CISSA per les obres de l’Escola de música – Ateneu
09 Aprovant certificació de COPISA per les obres de remodelació del Camp d’esports
09 Aprovant certificació de COPISA per les obres de remodelació del Camp d’esports
09 Aprovant relació de despeses
09 Aprovant despesa samarretes per la 10a Setmana Esportiva
09 Aprovant despesa tanca protectora jardins zona del Pertegàs
09 Aprovant despesa vidres pel pavelló municipal d’esports
10 Adhesió a la Xarxa Local de Serveis d’Atenció Domiciliària
10 Baixa padró d’habitants
10 Aprovant factura ocasionada per la gestió de residus tòxics i perillosos
10 Aprovant relació de crèdits incobrables
11 Prenent coneixement de l’informe de l’interventor sobre el curs de manipulació d’aliments
11 Prenent coneixement de l’informe de l’interventor sobre la biblioteca municipal
11 Contractació d’un subaltern
11 Reconeixent l’antiguitat d’un agent de la Policia Local
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Alta per omissió al padró d’habitants
11 Prenent coneixement de l’informe de l’interventor relatiu a l’Esplai Sant Celoni
11 Aprovant pressupost de les festes de Sant Jordi
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14 Contractació d’una auxiliar administrativa
14 Autoritzant instal·lació d’una parada de llibres a la plaça de la Vila la diada de Sant Jordi
14 Autoritzant instal·lació d’una parada de roses al carrer Sant Martí la diada de Sant Jordi
14 Autoritzant instal·lació d’una parada de llibres a l’av. de la Pau la diada Sant Jordi
14 Autoritzant instal·lació d’una parada de bíblies a la plaça de la Vila la diada Sant Jordi
14 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
14 Aprovant liquidació efectuada per l’interventor
14 Concessió llicència d’obres
14 Concessió llicència d’obres
14 Concessió llicència d’obres
14 Concedint autorització per a la col·locació de taules i cadires
14 Alta padró d’habitants
14 Acceptant crèdit concedit per la Diputació de Barcelona
14 Alta padró d’habitants
14 Aprovant despesa assegurança d’automòbil
14 Baixa padró d’habitants
14 Alta per omissió al padró d’habitants
14 Aprovant despesa treballs d’impressió del Butlletí Esportiu Celoní
14 Aprovant despesa nòmina mes de març
14 Aprovant despesa fotolits dels cinc números del Butlletí Esportiu Celoní
14 Aprovant despesa vestuari personal de la brigada
15 Autoritzant baixa definitiva d’un vehicle
15 Incoant expedient de responsabilitat patrimonial
15 Alta padró d’habitants
15 Alta padró d’habitants
15 Aprovant certificació de CISSA per les obres de l’Escola de música – Ateneu
15 Aprovant despesa fotolits dels cinc números de La Casa de la Vila
15 Aprovant despesa d’impressió de La Casa de la Vila
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Aprovant aportació al Consorci de Turisme del Vallès Oriental
16 Aprovant factura de SOREA SA
16 Estimant recurs formulat per Joan Mercader Garrós
16 Aprovant despesa per a la inserció dels telèfons de l’ajuntament a les Pàgines Blanques
17 Autoritzant a la JNC la instal·lació d’una parada a la plaça de la Vila la diada de Sant Jordi
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Aprovant contracte per a la instal·lació de dues màquines expenedores de begudes
17 Aprovant certificació despeses depuradora
17 Concessió de llicència d’activitats classificades per a la instal·lació d’un aparcament
17 Concedint informació del número d’habitants de Sant Celoni
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17 Concessió de drets funeraris
17 Atorgant subvencions
17 Efectuant aportació econòmica a l’ACAPS
19 Aprovant pagament a l’Associació d’Empresaris del Baix Montseny
19 Concessió de drets funeraris
22 Concessió llicència d’obres
22 Concessió llicència d’obres
22 Concessió llicència d’obres
22 Concessió llicència d’obres
22 Concessió llicència d’obres
22 Concessió llicència d’obres
22 Concessió llicència d’obres
22 Concessió llicència d’obres
22 Concessió llicència per a la tinença d’animals perillosos
22 Concessió llicència per a la tinença d’animals perillosos
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Aprovant despesa aire condicionat de la sala d’ordinadors de l’ajuntament
22 Aprovant factura Arelsa
22 Concessió llicència ambiental a Delta Tècnic SA
22 Autoritzant el canvi de titularitat d’una llicència de bar restaurant
22 Atorgant llicència d’ocupació de la via pública
23 Autoritzant la segregació d’una porció de finca
23 Autoritzant rodar escenes d’una pel·lícula al cementiri municipal
23 Aprovant contractació d’un vehicle tot terreny 4x4
23 Autoritzant una Comunitat de propietaris per disposar d’un local municipal a La Batllòria
23 Aprovant despesa per a la contractació d’un assessor a l’àrea de Participació Ciutadana
23 Alta padró d’habitants
23 Concessió de llicència municipal a Givaudan Ibérica SA per a l’actualització d’instal·lacions
23 Concessió llicència d’obres
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d’habitants
24 Baixa padró d’habitants
24 Concessió a la Caixa d’Estalvis Laietana de llicència d’activitats
24 Aprovant despesa per les obres d’insonorització dels consultoris de La Batllòria
24 Aprovant liquidació de la concessió del servei municipal d’aigües a SOREA SA
25 Concessió llicència de primera ocupació
25 Concessió de gratificacions al personal funcionari i laboral
25 Denegant sol·licitud per a la instal·lació d’una senyal de prohibició d’aparcament
25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió llicència d’obres
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25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió de complements de productivitat en la nòmina d’abril de 2003
25 Autoritzant la substitució d’un pivot
25 Facilitant informes tècnics a l’empresa Vias y Construcciones SA
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Aprovant factura de l’empresa CEDIA
25 Concessió llicència d’entrada de vehicles
25 Concessió llicència d’activitats
25 Acceptant renúncia d’una llicència ambiental
25 Aprovant despesa porta tipus vidriera a la Secretaria de l’àrea de Benestar Social
25 Aprovant concessió d’una subvenció
25 Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires
28 Rectificant una resolució de l’Alcaldia
28 Declarant que expirarà el termini de duració d’un contracte
28 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
28 Adjudicant treballs de 2ª part de la neteja de les lleres de la Tordera
28 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
28 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
28 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
28 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
28 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
28 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
28 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
28 Alta padró d’habitants
28 Baixa padró d’habitants
28 Baixa padró d’habitants
28 Aprovant factura de l’estació depuradora
28 Aprovant factura de CEDIA
28 Aprovant despesa per a adquirir tres destructores de paper
28 Alta per omissió al padró d’habitants
28 Aprovant despesa contractació dels treballs de neteja de cartells publicitaris
28 Aprovant liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys
28 Aprovant despesa subministrament elèctric per les pistes de tennis
28 Efectuar el pagament d’una subvenció als centres d’ensenyament
29 Declarant desert un concurs de màquines expenedores
29 Compareixent davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona
29 Alta padró d’habitants
29 Baixa padró d’habitants
29 Aprovant relació de factures
30 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
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30 Contractació d’una administrativa
30 Aprovant el projecte memòria descriptiva de l’estudi de la Fundació Baix Montseny
30 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
30 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Baixa padró d’habitants
30 Baixa padró d’habitants
30 Canvis de domicili
30 Alta per omissió al padró d’habitants
30 Aprovant despeses nòmina mes d’abril

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ
DURANT EL MES D’ABRIL DE 2003

DIA  DESCRIPCIÓ
02 Arxivar expedient Joan Duset Puig
03 Arxivar expedient José González Puyol
03 Imposar sanció Francisco Barroso Mendoza
03 Imposar sanció Jacques Baldo Centell
07 Imposar sanció Albert Paituví Garcia
07 Imposar sanció David Rodríguez Gutiérrez
07 Imposar sanció Emiliano Muñoz Fuente
07 Imposar sanció Felipe Molina Carmona
07 Imposar sanció Francisco López Martos
07 Imposar sanció Joan Yerga Jiménez
07 Imposar sanció Josep Morató Álvarez
07 Imposar sanció Maria del Puig Martín Ramos
07 Imposar sanció Ramon Lleonart Rovira
30 Sanció lot 301

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES DE
MAIG DE 2003

DIA  DESCRIPCIÓ
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
05 Autoritzant cancel·lació avals bancaris
05 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
05 Autoritzant dissolució de la Junta de Compensació del sector La Plana de La Batllòria
05 Aixecant ordre de suspensió expedient d’obres menors instruït a nom de Caixa Laietana
05 Concessió llicència d’activitats classificades
05 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
05 Suspensió de l’aprovació inicial del Pla parcial del sector industrial P-17
05 Disposar el servei de Policia Local amb motiu de les eleccions municipals
05 Declarant aprovat el Programa de sostenibilitat de l’ajuntament
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05 Concessió llicència d’obres a Telefónica
05 Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires
05 Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires
05 Aprovant transferència de crèdits
05 Aprovant contracte per a la instal·lació de quatre màquines de begudes
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Baixa padró d’habitants
05 Alta per omissió al padró d’habitants
05 Aixecant l’ordre de suspensió d’una llicència d’obres menors
05 Aprovant subvenció de taxa per ocupació de via pública
06 Concessió d’una bestreta
06 Concessió llicència de primera ocupació a Ramon Prat Coll
06 Declarant definitius els acords d’imposició i ordenació de contribucions especials
06 Autoritzar la Policia Local la baixa definitiva d’un vehicle
06 Concessió llicència d’obres a José Bueno Herrero
06 Concessió llicència d’obres a Joan Casabò Bové
06 Concessió llicència d’obres a Joan Coll Majó
06 Concessió llicència d’obres a Joan Oms Oller
06 Concessió llicència d’obres a Miquel Deulofeu Hortal
06 Concessió llicència d’obres a Xavier Àlvarez Domènech
06 Atorgant bestreta a compte d’una subvenció
06 Aprovant devolució de fiança definitiva
06 Aprovant concessió de subvenció al Club Esportiu Inacsa de La Batllòria
07 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
07 Autoritzant l’aterratge de 6 helicòpters
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Baixes padró d’habitants
07 Adjudicant a Automòbils Bertran la contractació d’un vehicle
07 Alta per omissió al padró d’habitants
07 Alta per omissió al padró d’habitants
08 Autoritzant al grup municipal d’ICV la utilització de la plaça de les Illes Belles
08 Autoritzant al grup municipal del PSC la utilització de la plaça de Vila
08 Aprovant definitivament les modificacions d’una proposta de nomenclàtor
08 Alta padró d’habitants
08 Aprovant despesa assegurança d’accidents per Albert Ardèvol Casanovas
08 Aprovant despesa assegurança de la moto de la Policia Local
08 Aprovant despesa assegurança automòbil Peugeot 306
08 Aprovant despesa assegurança vehicle Toyota Land Cruiser
08 Concessió llicència d’entrada de vehicles
08 Concessió llicència d’entrada de vehicles
08 Concessió de drets funeraris
09 Concessió de llicència d’obres modernització i rehabilitació del pont
09 Concessió llicència municipal d’obres
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09 Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires a la via pública
09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Aprovant certificació de COPISA corresponent a l’obra de remodelació del camp d’esports
12 Concessió llicència d’obres a Elisabeth Montes Bonavia
12 Considerant correcte el treball de recerca sobre el Pont Trencat
12 Alta padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Autoritzant el pagament de despeses del viatge a Nantes a dos regidors
12 Autoritzant el pagament de despeses del viatge a Paris a l’Alcaldia
12 Alta per omissió al padró d’habitants
12 Concessió llicència d’obres a Josep Illa Planesas
12 Concessió llicència d’obres a Francesc Riera Vilà
13 Prenent coneixement d’un informe de l’interventor relatiu a la biblioteca municipal
13 Concessió llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica SL
13 Declarant ciclomotor com a residu sòlid urbà
13 Autoritzant a la Policia Local a donar de baixa definitiva d’un vehicle
13 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
13 Alta per omissió al padró d’habitants
13 Aprovant despesa assegurança de responsabilitat civil
13 Baixa padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Aprovant despesa del curs sobre l’impost de societats per les associacions
13 Aprovant despesa de pàrques per a la gent gran
13 Concessió d’autorització per a la col·locació taules i cadires del bar l’Ateneu
14 Aprovant projecte memòria descriptiva de l’informe sobre el sector químic
14 Concessió llicència d’obres a Saturnino Jiménez Campoy
14 Comunicació a les parades de queviures del mercat setmanal
14 Ordenar la correcció de deficiències detectades en una parada d’embotits
14 Ordenar la correcció de deficiències detectades en una parada d’embotits
14 Ordenar la correcció de deficiències detectades en una parada d’olives
14 Alta al padró d’habitants
14 Alta al padró d’habitants
14 Alta al padró d’habitants
14 Atorgant bestreta a compte de subvenció al Club Patí Sant Celoni
14 Aprovant despesa festes de Sant Jordi 2003
15 Autoritzant al grup municipal del PSC la utilització de la pista esportiva de Les Borrelles
15 Prenent coneixement d’un informe de l’interventor relatiu a l’àrea d’Esports
15 Acceptar el desestiment d’una petició i procedir a l’arxiu de l’escrit presentat
15 Alta al padró d’habitants
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15 Atorgant subvenció per a l’enllumenat públic de la urbanització Can Coll
15 Alta per omissió al padró d’habitants
15 Aprovant despeses de l’àrea de Cultura i Festejos de l’ajuntament
15 Concessió de drets funeraris
15 Aprovant despesa obres de col·locació d’una vàlvula anti-retorn
15 Autoritzant a la Policia Local a donar de baixa definitiva un vehicle
16 Autoritzant al grup municipal del PSC la utilització de la plaça de l’Església de La Batllòria
16 Contractació d’un peó
16 Aixecant l’ordre de suspensió d’una llicència d’obres menors
16 Reconeixent la antiguitat d’un funcionari
16 Concessió d’una subvenció al Fons Català de Cooperació
16 Concessió llicència d’entrada de vehicles
16 Concessió llicència d’activitats classificades
19 Atorgant llicència d’un mes a Marta Rubio Ortiz
19 Prenent coneixement d’un informe de l’interventor relatiu a l’Escola d’adults
19 Autoritzant al grup municipal de CiU la utilització del local de la Unió Batllorienca
19 Autoritzant la segregació d’una finca
19 Autoritzant la segregació d’una finca
19 Adjudicant a Talleres Amat SL la contractació d’un vehicle
19 Concessió llicència d’obres a Amina Chellaf
19 Concessió llicència d’obres a Antonio Frias Cano
19 Concessió llicència d’obres a Antonio Roda Serra
19 Concessió llicència d’obres a Caterina Giol Clos
19 Concessió llicència d’obres a Carme Prat Pagès
19 Concessió llicència d’obres a Fernando Peula Aranda
19 Concessió llicència d’obres a Joan Catarineu Montplet
19 Concessió llicència d’obres a Joan Catarineu Montplet
19 Concessió llicència d’obres a Juan González Uroz
19 Concessió llicència d’obres a Jordi Sans Mitjans
19 Concessió llicència d’obres a Jaume Sala Montsant
19 Concessió llicència d’obres a M. Dolors González Ruiz
19 Concessió llicència d’obres a Martí Grau Masferrer
19 Concessió llicència d’obres a Montserrat Nicolau Ventura
19 Concessió llicència d’obres a Marc Salicrú Fito
19 Concessió llicència d’obres a Montserrat Tomàs Roda
19 Concessió llicència d’obres a Susana de la Fuente Palomo
19 Concessió llicència d’obres Teresa Terradas Pascual
19 Alta al padró d’habitants
19 Alta al padró d’habitants
19 Alta al padró d’habitants
19 Alta al padró d’habitants
19 Aprovant pagament al Consell Comarcal del Vallés Oriental
19 Atorgant beques de llibres escolars
19 Atorgant bestreta al Club Atletisme Sant Celoni
19 Baixa al padró d’habitants
19 Baixa al padró d’habitants
19 Alta per omissió al padró d’habitants
19 Alta per omissió al padró d’habitants
19 Concessió llicència d’activitats classificades
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19 Atorgant subvenció a Mans Unides
19 Concessió de drets funeraris
19 Estimar parcialment un recurs de reposició
20 Concessió llicència de primera ocupació
20 Concessió llicència de primera ocupació
20 Autoritzar al grup municipal de CiU per a la utilització de la plaça Comtes del Montseny
20 Declarant definitiu l’acord provisional de contribucions especials de la Carretera Vella
20 Alta padró d’habitants
20 Baixa padró d’habitants
20 Aprovant despesa pel subministrament de dues carpes
20 Aprovant relació de factures
20 Aprovant despesa de 1000 samarretes blanques
21 Autoritzant al grup municipal d’ERC per a la utilització de la plaça de l’Església
21 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
21 Concessió llicència d’obres a Esteve Fortuny Bové
21 Concessió llicència d’obres a Proart 2001 SA
21 Admetent el desestiment presentat per Proart 2001 SA
21 Admetent el desestiment presentat per Proart 2001 SA
21 Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires “Bar La Vall”
21 Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires “El Trèvol”
21 Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires “La torrada”
21 Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires “Pastisseria Lleonart”
21 Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires “Bar La Força”
21 Alta padró d’habitants
21 Alta padró d’habitants
21 Aprovant despesa per a l’assegurança d’un vehicle
21 Atorgant bestreta a Unió Esportiva Pitres
21 Aprovant certificació de Construccions Catalunya SL per les obres del C/ Consolat de Mar
21 Atorgant subvencions a l’activitat Contes de les escoles
22 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
22 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
22 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
22 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
22 Declarant ciclomotor com a residu sòlid urbà
22 Aprovant factura lliurada per Automòbils Bertran SA
22 Denegant sol·licitud de poder exceptuar la prohibició de pas als veïns
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Baixa padró d’habitants
22 Baixa padró d’habitants
22 Aprovant despesa vestuari d’estiu pel personal del taller ocupacional
23 Concessió llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica SL
23 Concessió llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica SL
23 Concessió llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica SL
23 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
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23 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
23 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
23 Autoritzant actuació a la via pública
23 Baixa padró d’habitants
23 Alta per omissió al padró d’habitants
26 Concessió d’una bestreta
26 Aprovant despesa curs de promoció a caporals per a tres agents de la Policia Local
26 Concessió gratificacions
26 Concessió llicència d’obres
26 Concessió complements de productivitat
26 Denegar petició de Rafael Retamero Moya sobre estacionament de vehicles
26 Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires “Bar Plaça ”
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Aprovant despesa assegurança d’accidents en la X Setmana Esportiva
26 Concessió llicència de primera ocupació
26 Alta per omissió al padró d’habitants
26 Concessió llicència d’entrada de vehicles
26 Incorporant modificació en l’activitat d’un aparcament de vehicles
26 Concessió llicència d’activitats classificades
26 Aprovant contractes liquidació de publicitat a l’emissora municipal
27 Autoritzant renovació de llicència d’ocupació
27 Concessió llicència municipal a Derivados Forestales SA
27 Aixecar ordre de suspensió d’una llicència d’obres menors
27 Autoritzant a Josep Oriol Miquel a disposar d’un crani
27 Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires “Corbaire”
27 Baixa padró d’habitants
27 Aprovant despesa treballs de serigrafia
27 Alta per omissió al padró d’habitants
27 Aprovant despesa de 1000 estoretes per a ratolí
27 Aprovant despesa per a l’elaboració d’un estudi geotècnic
27 Concessió llicència d’entrada de vehicles
27 Ordenant la correcció de deficiències detectades en una activitat
28 Concessió llicència de primera ocupació
28 Concessió llicència d’obres a Carles Pijoan Cassi
28 Concessió llicència d’obres a Josep Danés Pintu
28 Concessió llicència d’obres a Juan Fernández Garcia
28 Concessió llicència d’obres a Joan Ramon Frontela Pineda
28 Concessió llicència d’obres a Jesús Roura Giro
28 Concessió llicència d’obres a Manuel Gómez Navarta
28 Concessió llicència d’obres a Martín Oliveras Pagès
28 Incoant expedient de responsabilitat patrimonial
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Baixa padró d’habitants
28 Atorgant fraccionament d’un pagament en concepte de taxa
28 Concedint llicència d’activitats classificades
28 Aprovant despesa neteja escola Puigdollers
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28 Aprovant despesa neteja escola Montnegre
28 Aprovant despesa de 96 bidons de quitrà en fred
29 Baixa padró d’habitants
29 Aprovant proposta de despeses del 2n Pla de prevenció de drogodependències
29 Aprovant liquidació de ENHER de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
29 Aprovant despesa de 100 plaques de llicència de gual
29 Estimant reclamació liquidació de la taxa d’ús de les instal·lacions esportives
30 Contractació d’una auxiliar administrativa
30 No admetent a tràmit el Pla de seguretat i salut a totes les obres de SOREA SA
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Atorgant una subvenció a l’escola Montnegre
30 Procedint a l’arxiu d’un expedient administratiu
30 Aprovant despesa de la nòmina corresponent al mes de maig
31 Canvis de domicili del mes de maig

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES DE
JUNY DE 2003

DIA  DESCRIPCIÓ
01 Nomenament de director facultatiu de les obres de restauració dels esgrafiats de l’església
02 Aprovant concurs literari “Premis Jalpí Julià”
02 Concessió llicència d’obres a Endesa
02 Aprovant relació de factures
02 Declarant aprovada la modificació de la Disposició general de fitxers municipals
02 Aprovant contracte de manteniment de la pàgina web
02 Concessió llicència d’obres
02 Concessió llicència d’obres
02 Concessió llicència d’obres
02 Concessió llicència d’obres
02 Concessió llicència d’obres
02 Concessió llicència d’obres
02 Concessió llicència d’obres
02 Concessió llicència d’obres
02 Autoritzant reserva d’ocupació de la via pública
02 Incoant expedient de responsabilitat patrimonial
02 Incoant expedient de responsabilitat patrimonial
02 Atorgant subvenció a l’Associació Cultural L’Eixam
02 Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires a “El Cafetó”
02 Denegant sol·licitud per col·locar topalls al C/ Abad Oliba
02 Denegant sol·licitud per col·locar topalls al C/ Sant Pere
02 Aprovant expedient contractació edició “Premis Jalpí Julià”
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Baixa padró d’habitants
02 Baixa padró d’habitants
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02 Aprovant certificació de CISSA corresponent a les obres de l’Escola de música - Ateneu
03 Autoritzar la Policia Local a donar de baixa un vehicle
03 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
03 Contractació d’una administrativa
03 Ordenar pagament a la UBIC per a la gestió i execució del Pla de dinamització
03 Alta padró d’habitants
03 Aprovant certificació a Jaevam SL
03 Concessió d’una subvenció a l’Associació de veïns Baix Montseny
03 Concessió d’una subvenció a l’Associació de veïns Molí Paperer
04 Concessió llicència d’obres
04 Concessió llicència municipal
04 Alta padró d’habitants
04 Baixa padró d’habitants
04 Baixa padró d’habitants
05 Aprovant factura presentada per Endesa
05 Adjudicant a En Doina la contractació del Casal d’en Loni 2003
05 Aprovant factures Jaevam SL
05 Aprovant declaració de relacions de valors
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Aprovant aportació a l’ajuntament de Gualba
05 Alta padró d’habitants
05 Baixa padró d’habitants
05 Aprovant despesa per les obres de reforma del mercat municipal Sant Martí
05 Aprovant despesa per la contractació dels treballs de control d’emissions
05 Aprovant despesa per les instal·lacions de gas i calefacció de l’escola de La Batllòria
06 Ordenar pagament al Consorci de Turisme del Vallès Oriental
06 Aprovant el projecte tècnic per a l’enderroc de la Caserna de la Guàrdia Civil
06 Aprovar despesa assegurança vehicle B-8845-JP
06 Aprovant despesa assegurança edifici de la Rectoria Vella
06 Aprovant despesa assegurança de responsabilitat civil activitat electricista
06 Baixa padró d’habitants
06 Baixa padró d’habitants
06 Aprovant despesa en concepte de lloguer d’un estant de 24 metres
06 Aprovant despesa pels treballs de reparació d’un vehicle policial
09 Concessió d’una bestreta a un funcionari
09 Corregint un error en la concessió d’una llicència d’obres
09 Concessió llicència de primera ocupació
09 Concessió llicència de primera ocupació
09 Contractació d’un tècnic mig
09 Contractació d’una auxiliar administrativa
09 Concessió llicència a Gas Natural SA
09 Nomenament de sergent de la Policia Local
09 Concessió llicència d’obres
09 Concessió llicència d’obres
09 Concessió llicència d’obres
09 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció relatiu a les activitats per a gent gran
09 Concessió d’autorització per a la col·locació de taules i cadires “La Creu”
09 Alta padró d’habitants
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09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Alta per omissió al padró d’habitants
10 Concessió llicència de primera ocupació
10 Reintegrar al Sr. Joan Castaño les despeses ocasionades per un judici
10 Aprovant liquidació d’Endesa corresponent a l’any 2002
10 Autoritzant a la Junta de Compensació Nord l’ús de les instal·lacions esportives del sector
10 Notificant tràmit d’audiència
10 Concessió d’una subvenció a la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Celoni
10 Concessió d’una subvenció a l’Associació de Veïns de Les Borrelles
10 Atorgant subvencions
10 Alta padró d’habitants
10 Baixa padró d’habitants
10 Alta per omissió al padró d’habitants
10 Aprovant liquidació d’Endesa
11 Aprovant canvi de nom de drets funeraris
11 Aprovant factura Impremta Pagès
11 Aprovant factura Egam
11 Aprovant factura Jaevam SL
11 Aprovant canvi de nom de drets funeraris
11 Aprovant canvi de nom de drets funeraris
11 Concessió llicència d’obres
11 Procedir a fer abonament indemnització per responsabilitat patrimonial
11 Procedir a fer abonament indemnització per responsabilitat patrimonial
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
12 Autoritzant allargar horari revetlla de Sant Joan “Bar Musical Pride”
12 Autoritzant allargar horari revetlla de Sant Joan “Bar Turó”
12 Autoritzant allargar horari revetlla de Sant Joan “Discoteca 4”
12 Contractació de controladores de taula de futbol sala
12 Contractació d’un vigilant d’incendis
12 Contractació d’una auxiliar administrativa
12 Aprovant factura de l’advocat J. M. Llauradó Olivella
12 Concessió llicència municipal
12 Concessió llicència municipal a Comercial de Festes i Revetlles
12 Alta padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Alta per omissió al padró d’habitants
13 Atorgant una gratificació a un treballador
13 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció relatiu a la biblioteca municipal
13 Concessió llicència de primera ocupació
13 Contractació d’una educadora de carrer
13 Aprovant certificació COPISA per les obres de remodelació del camp d’esports
13 Aprovant relació de factures
13 Aprovant relació de justificants de caixa
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13 Aprovant contractacions corresponents a la Festa Major de La Batllòria
13 Ordenat trasllat de foguera de la revetlla de Sant Joan
13 Aprovant despesa homenatge a la Vellesa
13 Autoritzant obertura d’una terrassa durant temporada de primavera i estiu
13 Comunicant que no és competència municipal l’atorgament d’autorització per fer foc
13 Denegar sol·licitud de dues places d’aparcament
13 Concessió llicència d’obres
13 Autoritzant allargament d’horari de la revetlla de Sant Joan “Bar musical Berlín”
13 Concessió d’una subvenció a l’Associació de Veïns Illes Belles
13 Concessió d’una subvenció a l’Associació de veïns de Sant Ponç
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Alta per omissió padró d’habitants
13 Concessió llicència d’obres
13 Aprovant despesa per tractament de residus de poda
13 Contractació d’un vigilant d’incendis
13 Incoant expedient sancionador
16 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
16 Concessió llicència d’obres
16 Concessió llicència d’obres
16 Concessió llicència d’obres
16 Concessió llicència d’obres
16 Aprovant despesa Dinesat 7
16 Autoritzant llicència d’ocupació de la via pública
16 Aprovant liquidació de reserva de la via pública
16 Acordant refer un tram de mur al carrer Palautordera
16 Concessió d’autorització de taules i cadires “Cafè Can Botey”
16 Concessió d’autorització de taules i cadires “Bar la Volta”
16 Alta padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Baixa per omissió al padró d’habitants
17 Concessió llicència d’obres a Endesa
17 Concessió llicència d’obres a Endesa
17 Alta padró d’habitants
17 Autoritzant canvi de titulatitat per a l’obertura d’un taller de vehicles
17 Aprovant despesa pel manteniment de l’aigua de la piscina municipal
18 Denegant petició formulada per Oriol Donaire Tur
18 Aprovant pressupost estimatiu de l’activitat anomenada Estiu a Sant Celoni
18 Notificar tràmit d’audiència
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Aprovant despesa per la impressió de les bases dels III Premis Sant Celoni
18 Aprovant despesa pel subministrament de 2000 metres de tub coarrugat
19 Modificar zona de pràctiques d’una auto-escola
19 Constitució de la Comissió de Govern
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19 Delegació de responsabilitats a diversos regidors
19 Aprovant factura Jaevam SL
19 Aprovant proposta de distribució dels costos de la UBASP
19 Aprovant despesa per la construcció d’un mur de contenció al CEIP Josep Pallerola
19 Concessió de llicència d’obres a Uquifa SA
19 Aprovant despesa per treballs en la instal·lació d’aigua al CEIP Josep Pallerola
19 Aprovant certificació de les obres de reconstrucció del Pont Romà
19 Autoritzant tancament de circulació al C/ Joan Rigual
19 Atorgar subvencions
19 Autoritzar tancament de circulació al C/ Esteve Cardelús
19 Denegar autorització de perllongació d’horari de terrassa “Llum de Lluna”
19 Nomenament dels tinents d’alcalde
19 Autoritzant la utilització del local de la Unió Batllorienca
19 Alta padró d’habitants
19 Baixa padró d’habitants
19 Alta padró d’habitants
19 Alta per omissió padró d’habitants
19 Concessió llicència d’entrada de vehicles
19 Autoritzant canvi de titularitat llicència d’activitats classificades
19 Autoritzant canvi de titularitat llicència municipal d’activitats classificades
20 Autoritzant l’ampliació horària del restaurant - casa de Colònies Can Putxet
20 Contractació d’un socorrista
20 Contractació de dues guarda-roba
20 Contractació d’un socorrista
20 Concessió llicència de parcel·lació
20 Autoritzant ampliació de l’horari per la revetlla de Sant Joan
20 Habilitar com a secretaria accidental Pepita Caballé Serra
20 Alta padró d’habitants
20 Alta padró d’habitants
20 Baixa padró d’habitants
20 Baixa padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Alta per omissió al padró d’habitants
25 Concessió llicència d’entrada de vehicles
25 Contractació d’una monitora
25 Contractació d’un tècnic mig
25 Contractació d’una professora
25 Contractació de dues monitores
25 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
25 Concessió de diferents gratificacions al personal
25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió llicència d’obres
25 Concessió de complement de productivitat a diferent personal
25 Baixa padró d’habitants
25 Baixa padró d’habitants
26 Concessió llicència d’obres
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26 Concessió llicència d’obres a Endesa
26 Concessió llicència d’obres a Endesa
26 Concessió llicència de primera ocupació
26 Autoritzant tancament del carrer per poder fer la festa de l’arribada de l’estiu
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Baixa padró d’habitants
26 Alta per omissió al padró d’habitants
27 Contractació d’un monitor
27 Concessió d’autorització per instal·lació de taules i cadires “Bar Rafa”
27 Alta padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
30 Concessió d’una pròrroga “Bar Restaurant Catalunya”
30 Contractació d’una auxiliar administrativa
30 Contractació d’un peó
30 Ordenant comparèixer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
30 Autoritzant consultar els arxius municipals
30 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
30 Concessió llicència d’obres a Gas Natural SA
30 Completar les condicions imposades a Concordant SL
30 Autoritzant la compensació dipositada per Milansdos SL
30 Aprovant pla de seguretat del complex esportiu al Pla de Palau
30 Acordant ingressos procedents dels sector Ca l’Abril i Pla de Palau
30 Autoritzant reserva d’ocupació pública
30 Concessió d’una subvenció a l’Associació catalana d’amics del poble saharauí
30 Aprovant despesa d’assegurança d’accidents a la sortida a la Vall de Núria
30 Aprovant despesa de treballs arqueològics
30 Canvis de domicili
30 Aprovant despesa per les obres de la carretera de Gualba
30 Alta per omissió al padró d’habitants
30 Aprovant despeses de personal
30 Aprovant despesa d’articles de publicitat
30 Aprovant despesa de vestuari d’estiu per al personal de l’àrea d’Esports

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ
DURANT EL MES DE JUNY DE 2003

DIA  DESCRIPCIO
02 Sanció lot 302
03 Imposar sanció Antoni Fitó Roquet
03 Arxivar expedient empresa Devimotor SL
09 Estimar recurs potestatiu de reposició empresa Viatges Trabal Tours
09 Estimar recurs potestatiu de reposició empresa Viatges Trabal Tours
10 Arxivar expedient Baltasar Rodríguez Martínez
10 Imposar sanció Antonio Manuel Escobar Videira
10 Imposar sanció Carlos Ramos Puig
10 Arxivar expedient Ester Costa Illa
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10 Arxivar expedient Ferran Puig Magem
10 Arxivar expedient Imma Luengo Anfrons
10 Arxivar expedient Imma Ramírez Domingo
10 Arxivar expedient Irene Pagès Coma
10 Arxivar expedient Jaume Balada Sabé
10 Arxivar expedient Joana Casanova Arena
10 Arxivar expedient Jordi Sanuy Orellana
10 Arxivar expedient José Antonio Tirado López
10 Arxivar expedient José Grimas Hernández
10 Arxivar expedient Josefa Gros Sureda
10 Arxivar expedient M. Luisa Peralta Henares
10 Arxivar expedient Manel Travesa
10 Arxivar expedient Jeroni Becerra Ramos
10 Arxivar expedient Manuel Poblet Clavaguera
10 Arxivar expedient Marc Compte Pujadas
10 Arxivar expedient Meritxell Jubany Sánchez
10 Arxivar expedient Montserrat Allué Fontiguell
10
12
12
12

Arxivar expedient Rosa M. Lemos Baiges
Arxivar expedient Victoria Martínez Martín
Imposar sanció Casimiro Zamora Gragea
Imposar sanció David Sánchez López

12 Arxivar expedient empresa Financia Auto Renting
12 Imposar sanció Ivan Palanques Perarnau
12 Arxivar expedient Imma Buendia Llop
12 Imposar sanció Joan Casanovas Coll
12 Imposar sanció Joan Cortina Crous
12 Imposar sanció Juan Lachica Martín
12 Imposar sanció M. Carmen Ferrer Soler
12 Imposar sanció Núria Codina Sabé
12 Imposar sanció empresa Reciclatges Tamayo SL
12 Arxivar expedient Santiago Penco Recio
12 Imposar sanció Teresa Cobo Sánchez
10 Arxivar expedient Francisco Calvache Muñoz
12 Arxivar expedient Ana Isabel Avellaneda Rodríguez
12 Imposar sanció Antoni Amella Lizana
12 Arxivar expedient Antonia Zambrano Domínguez
12 Arxivar expedient Antonio Prados Garcia
12 Arxivar expedient Antonio Prados Garcia
12 Arxivar expedient Antonio Navarta Recio
12 Arxivar expedient Carlos Monroy Marín
12 Arxivar expedient Carme Rosa Fradera Rosés
12 Arxivar expedient Carme Perea Gallardo
12 Arxivar expedient David Abellán Fernández
12 Arxivar expedient David Escote Sánchez de León
12 Imposar sanció David Pera Hernández
12 Imposar sanció Domingo Vera Araya
12 Imposar sanció Enric Cabra Riera
12 Imposar sanció Fernando Pamies Loste
12 Arxivar expedient Francisca López Manchón
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12 Imposar sanció Francisco Cobos Manzano
12 Arxivar expedient Guillem Gomis Ochoa
12 Arxivar expedient Joan Carles Vera Muñoz
12 Arxivar expedient Joan Garrabou Brils
12 Imposar sanció Joan Riera Sala
12 Arxivar expedient Joana Mariño Bahamonde
12 Imposar sanció Jordi Auladell Ruiz
12 Arxivar expedient Jordi Carbonell Borrell
12 Imposar sanció Jordi Caner Moratal
12 Imposar sanció Joan Jordi Palau Fàbregas
12 Arxivar expedient Jordi Mancera Raya
12 Arxivar expedient Jordi Valls Sebastià
12 Arxivar expedient Jordi Valls Sebastià
12 Arxivar expedient José Agustín Conde Hernández
12 Arxivar expedient José Hernández Rodríguez
12 Arxivar expedient José M. González Mellado
12 Arxivar expedient José Manuel Bueno Martínez
12 Imposar sanció José Manuel Pardal Sánchez
12 Arxivar expedient M. Josefa Martínez Bonamusa
12 Arxivar expedient Josep Clapés Teruel
12 Arxivar expedient Josep Vázquez Pozo
12 Arxivar expedient Juan Carlos López Morales
12 Imposar sanció Juan José Fernández Loro
12 Arxivar expedient Judith Esparrica Gil
12 Imposar sanció Laura Siriol Baños
12 Arxivar expedient Lluís Archs Gómez
12 Arxivar expedient Lluís Costa Hernández
12 Imposar sanció Lluís Panisello Casanova
12 Arxivar expedient M. Lourdes Pousada Núñez
12 Imposar sanció M. Carmen Gómez Barrios
12 Imposar sanció Manuel Galindo Prieto
12 Arxivar expedient Manuela Gallardo Sánchez
12 Arxivar expedient Maria Caballero Muñoz
12 Arxivar expedient Maria Cristina Castro Mas
12 Imposar sanció Marie-Claire Bigaire Pascual
12 Imposar sanció Mercè Muntasell Coll
12 Arxivar expedient Miguel A. Garcia Cerrillo
12 Imposar sanció Miquel V. Camps Parés
12 Arxivar expedient Montserrat Montclús Mateu
12 Arxivar expedient Montserrat Bernat Cortada
12 Imposar sanció Núria Camps Bou
12 Arxivar expedient Núria Planells Catarineu
12 Imposar sanció Oscar Garcia Garcia
12 Arxivar expedient Osvaldo Farias Contreras
12 Arxivar expedient Paula Sánchez Marfil
12 Arxivar expedient Pedro Berenguer Busca
12 Imposar sanció Rafael Belmonte Rosales
12 Imposar sanció Rafael Fernández Cáceres
12 Imposar sanció Rafael López Gómez
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12 Imposar sanció Rafael Net Camús
12 Imposar sanció Salvador Blanché Bigas
12 Arxivar expedient Salvador Clos Puig
12 Imposar sanció Santiago López Grida
12 Arxivar expedient Sergi Zamora Solé
30 Resolució lot 303

16.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE MARÇ, ABRIL,
MAIG I JUNY DE 2003.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions urgents
de diferent personal realitzades durant els mesos de març, abril, maig i
juny de 2003.

Atès que durant el mes de març de 2003 s'ha procedit a la contractació del
següent personal:

- Una persona per a substituir un peó d’esports mentre perduri la seva
incapacitat laboral transitòria.
- Una persona per a substituir un peó de la brigada d’obres mentre
perduri la seva incapacitat laboral transitòria.
- Un tècnic per a coordinar la investigació en el projecte de
l’Observatori de la Tordera.
- Un tècnic i una auxiliar administrativa per a la posada en marxa de
l’experiència Espai 0-2.
- Una persona per a la promoció comercial de l’emissora municipal.
- Una treballadora familiar per a l’actualització de la gestió informàtica
de serveis socials d’atenció primària i recepció de les sol·licituds de
vivenda de segona adjudicació.
- Un peó per a tasques d’enjardinament de diverses zones públiques.
- Una educadora de carrer per a l’elaboració del Pla d’absentisme
municipal.
- Una auxiliar administrativa per a tasques puntuals d’actualització del
padró municipal d’habitants i de les titularitats dels drets funeraris.
- Dos peons de recolzament estacional a la brigada municipal.
- Una auxiliar administrativa de suport a l’àrea de Benestar Social.
- Una persona per a substituir temporalment una administrativa de la
biblioteca municipal.
- Una auxiliar administrativa per a realitzar tasques d’acumulació per
temporada a la Rectoria Vella.
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Atès que durant el mes de abril de 2003 s’ha procedit a la contractació del
següent personal:

- Un tècnic per a la coordinació de la nova programació de Ràdio Sant
Celoni.
- Tres persones per a dur a terme tasques d’informació al Parc Natural
del Montnegre-Corredor.
- Una persona per a substituir temporalment una administrativa de la
biblioteca municipal.
- Un tècnic per a la posada en marxa del nou programa de gestió
musical que s’ha d’instal·lar a la ràdio municipal.
- Una persona per a la vigilància de l’estacionament en zona blava.
- Una auxiliar administrativa de recolzament als Serveis Tècnics
municipals.
- Una persona per a l’atenció als usuaris del Punt d’Informació Juvenil,
dinamització de l’espai i detecció de les necessitats i interessos dels
joves.

Atès que durant el mes de maig de 2003 s’ha procedit a la contractació del
següent personal:

- Un peó de recolzament estacional a la brigada municipal durant la
temporada de primavera i estiu.
- Una auxiliar administrativa per a tasques puntuals d’actualització del
padró municipal d’habitants i de les titularitats dels drets funeraris.

Atès que durant el mes de juny de 2003 s’ha procedit a la contractació del
següent personal:

- Una administrativa de suport a la gestió i organització d’activitats
esportives.
- Un tècnic de suport a l’atenció primària.
- Una auxiliar administrativa de recolzament a l’àrea de Recursos
Humans.
- Quatre arbitres de taula per a la XXII Copa de Futbol Sala 2003.
- Dos vigilants d’incendis per al Parc Natural del Montnegre-Corredor
durant la temporada d’estiu.
- Una auxiliar administrativa per a la biblioteca de La Batllòria.
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- Una educadora de carrer per a l’elaboració del Pla d’absentisme
municipal.
- Dos socorristes per a la piscina municipal durant l’estiu de 2003.
- Dues persones per al guarda-roba de la piscina municipal durant
l’estiu de 2003.
- Tres monitors de natació per a la piscina municipal durant l’estiu de
2003.
- Una monitora per a les activitats esportives del pavelló municipal.
- Un tècnic per a la coordinació de la nova programació de Ràdio Sant
Celoni.
- Una professora per a tasques de formació del Taller Ocupacional.
- Un peó per a la neteja de zones forestals.
- Una auxiliar administrativa per a realitzar tasques d’acumulació per
temporada a la Rectoria Vella.

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:

 Març 2003

Concepción Garcia Garcia Peó
Juan Antonio Martí Cantón Peó
Laia Capdevila Sola Tècnic mig
Marta Ponce Mas Tècnic mig
Annabel Masferrer Mesa Auxiliar administrativa
Gemma Sánchez València Auxiliar administrativa
Lídia Vázquez Sánchez Treballadora familiar
Marc Compte Pujadas Peó jardiner
Sílvia Cantallops Jiménez Educadora de carrer
Carme Fernández Gros Auxiliar administrativa
Almany Jangana Peó
Juan Ramos Méndez Peó
Lourdes Ballescà Rivero Auxiliar administrativa
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Sílvia Morales Prieto Administrativa
Eva Castro Castellà Auxiliar administrativa

Abril 2003

Elisabet Arabia Ramon Tècnic mig
Marc Jiménez Prat Informador
Sergi Travessa Danés Informador
Carles Alfaras Panareda Informador
Sílvia Morales Prieto Administrativa
Enric Molla Trunas Tècnic mig
José Carlos Vázquez Losa Subaltern
Ana M. Hernández Fernández Auxiliar administrativa
M. Soledad Iñíguez Gómez Administrativa

Maig 2003

Juan Antonio Martí Cantón Peó
Carme Fernández Gros Auxiliar administrativa

Juny 2003

Glòria Roura Masferrer Administrativa
Irene Linares Cid Tècnic mig
Montserrat Pérez Zamora Auxiliar administrativa
M. del Mar González Sánchez Controladora de taula
Núria Moles Avariento Controladora de taula
Anna M. Martínez Guerrero Controladora de taula
Laura Pujol Giménez Controladora de taula
Carles Alfaras Panareda Vigilant d’incendis
Jordi Riera Fradera Vigilant d’incendis
Montserrat Calabuig Burguete Auxiliar administrativa
Sílvia Cantallops Jiménez Educadora de carrer
Francisco Javier Córdoba León Socorrista
Miquel Colomer Capdevila Socorrista
Montserrat Garcia Rodríguez Guarda-roba
M. Mercè Tarridas López Guarda-roba
Núria Sibina Bellvehí Monitora
Ivonne Ballart Torres Monitora
David Cano Garcia Monitor
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Cristina Pacheco Garcia Monitora
Elisabet Arabia Ramon Tècnic mig
Elena Masnou Planas Professora
Juan Planas Giménez Peó
Eva Castro Castellà Auxiliar administrativa

17.- PRECS I PREGUNTES.

Pregunta que formula el grup municipal de CiU:

 La Sra. Lechuga trasllada al Sr. Pasqual una pregunta dels
veïns de La Batllòria:

En una reunió que es va fer a principis de juliol amb gent de
La Batllòria per a la preparació de la Festa Major es va dir
que es faria una trobada amb tots els veïns per a explicar-
los en quina situació quedava La Batllòria. La trobada
encara no s’ha produït, ni s’ha dit quin dia es farà. Quan
està previst celebrar-la?

El Sr. Pasqual respon que la trobada es farà el proper 31 de juliol.

Prec que formula el grup municipal de CiU:

 La Sra. Lechuga trasllada també al Sr. Pasqual un prec dels
veïns de La Batllòria:

Atès que l’ajuntament està elaborant l’Agenda 21 Local,
demanem que se’n faci una exclusivament per a La
Batllòria, a la vista que té prou problemes específics al
marge de Sant Celoni.

El Sr. Pasqual explica que, de fet, l’Agenda 21 és territorial, no és de
caire municipal. Per tant, jo penso –diu- que en un sol document
s’englobarà tot. De tota manera quan s’organitzi el Consell de Poble, que
és el compromís que vam adquirir, en parlarem i ho consensuarem amb
els veïns de La Batllòria.
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Preguntes que formula el grup municipal de CiU:

 El Sr. Bosch pregunta al Sr. Pasqual pels abocaments
d’hidrocarburs que s’han produït recentment i que han
afectat a la depuradora i al riu Tordera. Agrairíem –diu-
poder conèixer els resultats de la investigació, si no està
subjecta a secret.

El Sr. Pasqual respon que l’únic que podem dir és que s’està investigant
el tema. De moment no ha donat fruits, però la investigació continua
oberta i tant de bo puguem esbrinar d’on procedeix aquest abocament.
No es pot dir res més perquè realment no es tenen més dades. En la
investigació intervenen els Mossos d’esquadra, la Policia Local i tècnics de
medi ambient.

 El Sr. Bosch formula una pregunta també al Sr. Pasqual.

A la vista de l’incident ocorregut en una indústria química
de Les Franqueses, a ningú se li escapa que una situació així
pot posar també a Sant Celoni. La pregunta és: com està el
Plaseqtor i quines actuacions es pensen dur a terme?

El Sr. Pasqual indica que el Sr. alcalde podrà informar millor d’aquest
tema.

El Sr. alcalde explica que el Plaseqtor és una eina que es va engegar
arran d’un accident ocorregut a l’empresa Uquifa per un trencament de
canonades que va produir una emissió de clor a l’atmosfera. Nosaltres
hem manifestat reiteradament la nostra queixa a l’Administració actuant,
que és la Generalitat de Catalunya, perquè aquest tema del Plasqtor ha
quedat força adormit. A la darrera reunió que vam tenir abans de les
eleccions se’ns va dir per part de la Generalitat que a la tardor seria
operatiu un sistema de comunicació mitjançant sirenes, que
posteriorment es duria a terme una darrera campanya d’informació a la
població i que es contemplaria la possibilitat de fer un simulacre.
Aleshores podrem dir que el Plaseqtor ja està a punt. En aquests
moments només funciona a nivell dels grups operatius (sanitari, d’ordre)
i s’han fet també reunions amb els líders d’opinió veïnals, però d’això ja
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fa molt temps i ara es tractaria de tornar a refrescar-ho, posant-hi la
inversió que s’ha de posar per part de qui li pertoca i acabar-ho de
tancar. El Plaseqtor sempre serà una eina que s’haurà d’actualitzar, però
el compromís de la Generalitat de Catalunya és que enguany sigui
totalment operatiu.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió,
essent les 23:15 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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