
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

DEL DIA 21 D’OCTUBRE DE 2003. 
 
 
 
 
 
 
Sant Celoni, 21 d’octubre 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 ordinària 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, Carles Mas Lloveras, 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.  
 
Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde explica que normalment els 
Plens ordinaris es celebren en dijous, però en aquesta ocasió s’ha 
convocat per avui dimarts per complir amb el calendari de les eleccions al 
Parlament de Catalunya, segons el qual el sorteig dels membres de les 
meses electorals s’ha de fer entre dissabte i demà dimecres. 
 
Fet aquest aclariment i atès que no hi ha públic present a la sala a qui 
oferir la paraula, el Sr. alcalde dóna inici a la sessió i es procedeix a 
tractar els punts continguts a l’ordre del dia. 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR. 
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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 24 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. 
 
 
2.- SORTEIG DE LES PERSONES QUE HAURAN DE FORMAR PART 
DE LES MESES ELECTORALS EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2003 
AMB MOTIU DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA. 
 
Atès que per Decret 208/2003, de 22 de setembre, del President de la 
Generalitat de Catalunya (publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 3973 de 23 de setembre de 2003), han estat 
convocades eleccions al Parlament de Catalunya. 
 
Atès que, de conformitat amb allò que disposa l’article 26.4 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, els 
ajuntaments han de procedir entre els dies 18 i 22 d’octubre de 2003 al 
sorteig dels membres que formaran les meses electorals encarregades de 
recollir els vots emesos pels electors durant el dia 16 de novembre de 
2003 i escrutar el contingut de les urnes un cop conclosa la votació.  
 
Atès que els membres de les meses electorals i els seus suplents han de 
ser triats d’entre totes els persones incloses al cens electoral que 
compleixin els requisits mínims establerts per l’article 26.2 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, és a dir, els 
que siguin majors de 18 anys i menors de 65 anys, que sàpiguen llegir i 
escriure per a ser triats com a vocals, i que estiguin en possessió del títol 
de batxiller per a ser triats com a presidents.   
 
De conformitat amb l’anterior és procedent que el Ple de la corporació 
efectuï el sorteig de les persones que seran membres de les meses 
electorals, tant els titulars com els suplents d’aquests.  
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, el Ple municipal 
ACORDA: 
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Primer.- Efectuar el sorteig de les persones que seran membres de les 
meses electorals, tant els titulars com els suplents d’aquests, d’entre les 
persones que estiguin inscrites al cens electoral i que reuneixin els 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

requisits establerts a l’article 26.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general. 

Segon.- Notificar els resultats del sorteig als interessats dins els propers 
3 dies naturals, 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.  
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Adoptats aquests acords es procedeix a efectuar el sorteig públic de 
manera automàtica, a través del programa informàtic ELECTOR, 
dissenyat per l’empresa SPAI Gestió de Serveis Integrals i Sistemes 
d’Informació SL, per a facilitar les tasques del procés electoral. 
 
Prèviament en el programa s’han introduït les dades del cens electoral, 
tancat el dia 1 d’agost de 2003, facilitades per l’Institut Nacional 
d’Estadística. 
 
De la llista del cens electoral s’han exclòs del sorteig tots aquells 
treballadors de l’ajuntament que actuaran com a representants de 
l’Administració en el procés electoral, i tots els agents de la Policia Local 
que prestaran servei el dia de les eleccions. 
  
Abans d’iniciar el sorteig s’introdueixen els requisits imprescindibles que 
han d’acomplir les persones seleccionades per a ser nomenats vocals i/o 
presidents: tenir entre 18 i 65 anys, i un nivell mínim d’estudis de 
graduat escolar (o equivalent) per als vocals, i de batxillerat o FP de 2n 
grau (o una titulació equivalent o superior) per als presidents. 
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Introduïts aquests paràmetres, es procedeix a efectuar el sorteig d’acord 
amb les instruccions del programa ELECTOR, de manera que la 
designació dels càrrecs de presidents i vocals i dels seus suplents, que 
han de formar part de les meses electorals a constituir el proper 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

diumenge 16 de novembre d’enguany, recau en les persones que a 
continuació s’expressen: 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 1, MESA A 
 
 

President Casadevall Sarrablo, Sara 
1r Vocal Gener Sánchez, Immaculada TITULARS 
2n Vocal Herrero Oliver, Maria Eugènia 
President Coll Herrera, Pere 
1r Vocal Gonzálvez Lozano, Maria de Guadalupe 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Jiménez Sabé, Oriol 
President Díaz Miralles, Juan 
1r Vocal Hernández Collet, Sònia 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Alfaras Panareda, Josep 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 1, MESA B 
 
 

President Oller Sibina, Imma 
1r Vocal Mena Salva, Antonio TITULARS 
2n Vocal Morón Martínez, Manuel 
President Permanyer Sala, Lluís 
1r Vocal Monforte González, Miguel A. 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Nicolau Rovira, Oriol 
President Laparte Alonso, Mari Luz 
1r Vocal Moreno Parra, Antonio 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Oms Oller, Joan 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 1, MESA C 
 
  
TITULARS President Vall·llosera Culell, Montse 
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1r Vocal Sibina Muné, Narcís 
2n Vocal Urrútia Marpons, Anna 
President Vinyeta Rifa, Enric 
1r Vocal Subirà Sibina, Martí 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Vidal Sibina, Xavier 
President Rodríguez Rodríguez, Àngel 
1r Vocal Tort Font, Miquel 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Villa Molina, Maria del Rocio  

 

 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 2, MESA A 
 
 

President Coll Sibina, Maria del Puig 
1r Vocal Agustí Cullell, Jaume TITULARS 
2n Vocal Balat Mendoza, Carolina 
President Espinosa Longarela, Guadalupe 
1r Vocal Amat Riera, Ricard 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Benet Mancho, Miguel 
President Garcia Grau, Blanca 
1r Vocal Auleda Llavina, Glòria 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Bosch Pérez, Jordi 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 2, MESA B 
 
 

President Pérez Esteban, David 
1r Vocal Velázquez Duran, Verònica TITULARS 
2n Vocal López Ortiz, Montserrat 
President Prat Vidal, M. Teresa 
1r Vocal Viladevall Bach, Concepció 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Martí Canaleta, Assumpció 
President Riera Boix, Gemma 
1r Vocal Lahuerta Pérez, Lluïsa 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Masdeu del Barrio, David 
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DISTRICTE 1, SECCIÓ 3, MESA A 
 
 

President Fernández Balaguer, Jaime 
1r Vocal Álvarez López, Félix TITULARS 
2n Vocal Berjaga Berjaga, Maravillas 
President Garcia Núñez, Agustina 
1r Vocal Arredondo Hernández, Joaquín 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Busquets Masnou, Àngel 
President Juanhuix Reverté, Núria 
1r Vocal Barquero Pérez, Cándida 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Canaleta Blanché, Xavier 
 
 
DISTRICTE 1r, SECCIÓ 3, MESA B 
 
 

President Rodríguez Reyes, Rosa Maria 
1r Vocal Sánchez Vega, Carlos TITULARS 
2n Vocal Valverde Jurado, Isabel 
President Soto Ramírez, José Abel 
1r Vocal Soldevila Oloriz, José 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Villegas Gómez-Pardo, David  
President Manalo Catipón, Mena 
1r Vocal Tripiana Villegas, Sílvia 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal López Nalda, Pedro 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 4, MESA A 
 
 

President Jarque Claver, Jesús 
1r Vocal Cortina Bruguera, Juan TITULARS 
2n Vocal Fernández Nieto, Maria Concepción 

PRIMERS President Calls Sarrablo, Sara 
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1r Vocal Cucurella Montané, Eulàlia 
2n Vocal Gálvez Cabezas, David 
President Costa Blanco, Joan 
1r Vocal Escrig Pascual, Ramon 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Gómez Pérez, Alberto 

 

 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 4, MESA B 
 
 

President Lemos Baiges, Rosa Maria 
1r Vocal Llopis Teixidó, Alexis TITULARS 
2n Vocal Molina Ortiz, Miguel 
President Oliveras Fradera, José Maria 
1r Vocal Martínez González, Immaculada 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Morón Escribano, Eduarda 
President Ridorsa Juhé, Maria del Pilar 
1r Vocal Mesa Guillot, Francisco 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Núñez Rodríguez, José Antonio 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 5, MESA A 
 
 

President Gaig Tarridas, Jaume 
1r Vocal Hidalgo Casilla, Cristóbal TITULARS 
2n Vocal Alonso Linares, Jordi 
President Giró Villegas, Ana 
1r Vocal Joya Arellano, M. Francisca 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Argemí Bonamusa, Mònica 
President Amella Lizana, Antonio 
1r Vocal Albiñana Gordón, Montserrat 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Ballesca Rivero, Lourdes 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 5, MESA B 
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President Rodríguez Burón, José Ramon 
1r Vocal Saborido Vergara, Lídia TITULARS 
2n Vocal Soler Turon, Maria Esperança 
President Solana Argueso, Raquel 
1r Vocal Sánchez Soley, Salomé 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Toro Romero, Jesús 
President Lanau Pardina, José Antonio 
1r Vocal Serrano Cantera, Esteban 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Vellalta Argemí, Teresa 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 6, MESA A 
 
 

President Garcia Gonzalo, Mercè 
1r Vocal Julià Recolons, Joan TITULARS 
2n Vocal Argemí Planas, Isidro 
President Herráiz Perdigones, Paquita 
1r Vocal Alvarez Casabayo, Juan 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Bassols Santamaria, Jordi 
President Ariza Martín, Manuel 
1r Vocal Arellano Arnedo, Salvadora Maria 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Caballé Serra, Lluís 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 6, MESA B 
 
 

President Selga Martí, Maria Neus 
1r Vocal Sevillano Peña, Maria del Pilar TITULARS 
2n Vocal Vega Rubio, Natividad 
President López Moron, Xavier 
1r Vocal Tirado López, Maria Isabel 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal López Arrébola, Maria 
SEGONS President Montal Nicolau, Antònia 
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1r Vocal Vallespí Cornellà, Pedro 
2n Vocal Luque Zorrilla, José 

 

 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 7, MESA A 
 
 

President Garcia Gutiérrez, Jorge 
1r Vocal Gómez Moreno, Paloma TITULARS 
2n Vocal Boix Guede, Elena 
President Bofill Batlle, Maria 
1r Vocal Alvarez León, Mireia 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Codina Rossa, Manuel 
President Garcia Perea, Joan Carles 
1r Vocal Barrios Alvarez, José 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Encinas Guevara, Maria Dolores 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 7, MESA B 
 
 

President Tayeda Rodríguez, Ana 
1r Vocal López López, Luisa TITULARS 
2n Vocal Morillo Esteve, Montserrat 
President Pérez Toro, Manuel 
1r Vocal Márquez López, Montserrat 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Peña Macías, Josefa Soledad 
President Márquez López, Maria 
1r Vocal Molist Vallalta, Mariano 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Ramírez Cuesta, Francisco 
 
 
DISTRICTE 2, SECCIÓ 1, MESA A 
 
 
TITULARS President Bru Campuzano, Carles 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1r Vocal Jiménez Ruiz, Juan 
2n Vocal Pagès Oliver, Joaquim 
President Hernández Jerez, Sergio 
1r Vocal Masferrer Guerris, Margarita 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Puertas Munte, Antoni 
President Pujol Rovira, Antoni 
1r Vocal Navarro Bernal, José 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Ruiz Lozano, Antonio 

 

 
 
DISTRICTE 2, SECCIÓ 1, MESA B 
 
 

President Pérez Planas, Jesús 
1r Vocal López Sánchez, Adelino TITULARS 
2n Vocal De Pedro Bau, Maria Antònia 
President Sánchez Monzonís, Nieves 
1r Vocal Méndez Moreno, Ricardo 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Ramírez Monsech, Gabriel 
President Azcárate Iriarte, Felisa 
1r Vocal Ortiz Noblom, Pedro Luis  

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Sáez Carreras, Jesús 
 
 
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOU CONVENI A SIGNAR AMB 
L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA ALS 
EFECTES DE REGULAR LA SEVA COL·LABORACIÓ EN L’ACTUACIÓ 
DE RECONSTRUCCIÓ DEL PONT TRENCAT. 
 

 

El Sr. alcalde explica que abans de començar les obres de reconstrucció 
del Pont Trencat es va signar un conveni de col·laboració amb 
l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera, i es va quedar que quan 
finalitzés l’obra es faria un nou conveni per determinar el repartiment 
final de càrregues. S’ha de dir que per a aquesta actuació hem rebut 
aportacions del FEDER, així com de determinades empreses i entitats que 
han col·laborat a través dels plans de mecenatge; i els dos ajuntaments 
promotors ens farem càrrec, a parts iguals, de la quantitat que resti per 
finançar. Ara només caldrà que l’ajuntament de Santa Maria de 
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Palautordera aprovi també aquest conveni i es pugui procedir a la seva 
signatura. 
  
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Atès que el Pont Trencat es troba ubicat a la divisió territorial dels termes 
de Sant Celoni i de Santa Maria de Palautordera, travessant el riu Tordera 
pel seu pas entre la carretera C-35 i l’autopista A-7. 
 
Atès que aquest pont va ser parcialment destruït durant l’ocupació de les 
tropes de Napoleó, a principis del segle XIX, volant-li un dels dos ulls i 
d’aquest fet en surt el nom pel qual ara se’l coneix. 
 
Atès que, tot i que la part que resta del pont es troba ubicada a Santa 
Maria de Palautordera, l’any 1998 i mitjançant la col·laboració del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental es van fer unes excavacions arqueològiques 
arrel de les quals es van trobar restes de l’antiga calçada del pont a la 
banda de Sant Celoni i el punt d’arrancada de l’arc enderrocat. 
 
Atès que l’any 1997 es va crear l’Associació Pont Romà 2000, sota la 
presidència honorífica d’ambdós alcaldes, i que vincula un grup humà per 
a intentar incentivar i ajudar en les tasques de reconstrucció. 
 
Atès que aquestes circumstàncies van materialitzar una iniciativa 
conjunta entre les entitats locals, ajuntaments i Consell Comarcal, de 
manera que el 13 de maig de 1999 es van signar dos convenis de 
cooperació, un entre els ajuntaments de Sant Celoni i de Santa Maria de 
Palautordera, i un altre entre aquests i l’Associació Pont Romà 2000, els 
quals regulen la cooperació entre les esmentades institucions als efectes 
d’assolir els objectius assenyalats. 
 
Atès que des de la signatura dels convenis han estat executades les 
previsions en ells contingudes fins a la realització de diverses actuacions 
incloses al projecte, amb un cost fins a la data de 801.485,42 €. El detall 
de totes les actuacions consta al quadre de finançament annex a aquest 
conveni.      
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Atès que per a la finalització de l’actuació és necessari executar les 
següents actuacions:  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Previst 2003  
Fase 2C i 2D         220.864,00
Direcció Fase 2C i 2D             4.670,00
Coordinació SS F 2C i D             2.404,00
Imprevistos Fase2B           72.121,45
Dir. Obra ambiental             2.404,00
Inauguració            18.000,00
Actuació ambiental Final            45.787,45
Retirada línia elèctrica (Sta. M. de Palautordera ) 18.030,36
Total 384.281,26
 
Atès que ambdós ajuntaments tenen la intenció d’aglutinar esforços i 
recursos destinats a la reconstrucció arquitectònica del Pont Trencat i a la 
vegada millorar el seu entorn, incloent-hi actuacions de recuperació 
paisatgística sobre les lleres de les rieres de la Tordera i de Vallgorguina. 
 
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals. 
 
A proposta de la Comissió informativa Educació, Cultura, Esports, 
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Comunicació, 
per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:  

Primer.- Aprovar el conveni entre l’ajuntament de Sant Celoni i 
l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera als efectes de regular la 
seva col·laboració per a la realització de l’actuació reconstrucció del Pont 
Trencat, el text del qual obra a l’expedient. 

Segon.- Comunicar aquest acord a l’ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera als efectes escaients. 

Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per a que pugui 
signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords 
presos. 
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4.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN MUNICIPAL PEL QUE ES MODIFICA EL CONTRACTE AMB 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCESIONARIA BARCELONESA SA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS I NETEJA VIÀRIA. 
 
El Sr. alcalde explica que aquest estiu hi va haver un problema en la 
recollida d’escombraries de La Batllòria (va espatllar-se el camió que feia 
el servei) i es va haver de buscar una solució d’emergència, que passava 
per ampliar el contracte amb Concessionària Barcelonesa SA (empresa 
que duu a terme la gestió dels residus i la neteja viària a la vila de Sant 
Celoni), fent extensiu el servei al nucli de La Batllòria. L’acord es va 
prendre de manera urgent per la Comissió de Govern municipal, i ara es 
porta al Ple per a la seva ratificació. 
 
El Sr. Cuminal manifesta que el grup municipal de CiU està d’acord en 
que, si s’augmenta el servei, s’ha de renegociar el contracte. Voldria 
preguntar, però, una qüestió que, si no m’equivoco –diu-, ha aparegut 
publicada a “La Casa de la Vila”, i que és la possibilitat de soterrar els 
diferents tipus de contenidors de deixalles. En aquest contracte es 
contempla aquesta possibilitat? Com està aquest tema? 
 
El Sr. alcalde respon que aquesta modificació del contracte representa 
només una ampliació de l’actual servei que presta Concesionaria 
Barcelonesa SA a Sant Celoni, per fer possible que el servei de recollida 
d’escombraries a La Batllòria no deixi de prestar-se. 
 
El Sr. Cuminal, deixant de banda aquesta ampliació de contracte,  
pregunta si està previst iniciar alguna acció en aquest tema del 
soterrament de contenidors. 
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El Sr. alcalde indica que s’està pensant en dur a terme una prova pilot en 
algun lloc concret de Sant Celoni, per veure’n el nivell d’eficàcia i tot el 
que pressuposa per als veïns de la zona. Hem de tenir en compte –diu- 
que el soterrament dels diferents tipus de contenidors de deixalles 
requereix de força espai i representa un cost econòmic important. Cada 
forat pot costar entre 8 i 12 milions de les antigues pessetes. Això fa que 
s’hagi de mesurar bé els llocs on es pot implantar aquest sistema i que la 
introducció hagi de ser progressiva perquè no deixa de ser una inversió 
important. Creiem, però, que el soterrament de contenidors és una 
solució que pot ser molt vàlida per a segons quines zones del municipi. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist l’escrit presentat a l’ajuntament de Sant Celoni pel Sr. Joan Bruguera 
Pesaferrer en el que manifesta la impossibilitat de continuar prestant el 
servei de recollida i transport d’escombraries, neteja viària, 
d’equipaments públics i d’espais lliures, i recollida i transport d’objectes 
voluminosos, paper i cartró de La Batllòria. 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació d’una empresa que pugui 
gestionar els serveis que deixa de prestar el Sr. Bruguera. 
 
Atesa la urgència de formalitzar la nova contracta perquè el servei no pot 
deixar de prestar-se en cap moment. 
 
Atès que a la resta del municipi aquest servei es presta actualment per 
l’empresa Concessionària Barcelonesa SA.  
  
Atès que l’àrea de Medi Ambient ha emès un informe en la que es 
descriuen els serveis a realitzar i la seva valoració.  
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal que obra a l’expedient en el que 
es considera que el preu del servei ha de ascendir a un total mensual de 
721,33 €, IVA inclòs.  
 
Vist també l’informe de la Secretaria municipal indicant els requisits 
necessaris per a procedir a la modificació contractual, així com la 
necessitat de sotmetre l’expedient, abans de la seva resolució definitiva, 
al tràmit d’audiència del contractista.  
 
Atès que en data 25 de juliol de 2003 es va notificar la proposta de 
modificació contractual a Concessionària Barcelonesa SA, que va 
contestar en data 28 de juliol de 2003 la seva disposició a fer-se càrrec 
de l’ampliació de l’objecte del contracte sense increment de preu.  
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Atès que la Comissió de Govern municipal en sessió del dia 29 de juliol de 
2003 va aprovar la modificació del contracte administratiu subscrit amb 
la mercantil Concessionària Barcelonesa SA per a la gestió del servei 
públic de recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària, 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de manera que el servei es fes extensiu també al nucli de La Batllòria, tot 
de conformitat amb l’informe de l’àrea de Medi Ambient i que, d’acord 
amb l’escrit de l’empresa, no suposarà increment de preu de la contracta.  
 
Atès que en el mateix acord de la Comissió de Govern s’estableix que 
haurà de ser sotmès a ratificació per part del Ple de la corporació en la 
primera sessió que es celebri. 
 
A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient, 
Manteniment i Serveis i Recursos Humans, per unanimitat, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
Únic.- Ratificar l’acord adoptat per la Comissió de Govern municipal en 
sessió del dia 29 de juliol de 2003 pel qual es va aprovar la modificació 
del contracte administratiu per a la gestió del servei públic de recollida i 
tractament de residus sòlids urbans i neteja viària actualment subscrit 
amb la mercantil Concessionària Barcelonesa SA, per fer extensiva la 
prestació d’aquest servei al nucli de La Batllòria, de conformitat amb 
l’informe de l’àrea de Medi Ambient i que, d’acord amb l’escrit de 
l’empresa, no suposarà increment de preu de la contracta i que té efectes 
des del dia 1 d’agost de 2003. 
 
 
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ NORD TAYEDA DEL SECTOR P-17 NORD 
CEMENTIRI.  
 
Vist l’expedient instruït per a la constitució de la Junta de Compensació 
Nord-Tayeda. 
 
Atès que el Ple de l’ajuntament de Sant Celoni en sessió del dia 30 de 
gener de 2003 va aprovar definitivament els estatuts i bases d’actuació 
de la Junta de Compensació Nord-Tayeda presentats pel Sr. Ramon 
Altimira Miralpeix en nom i representació dels promotors del sector P-17 
Nord-Cementiri. 
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Atès que el Sr. Ramon Altimira Miralpeix com a president de la Junta de 
Compensació Nord-Tayeda va presentar en aquest ajuntament 
l’escriptura de constitució de dita junta de data 11 de març de 2003, tot 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

indicant en el seu escrit que l’acompanya que tots els propietaris han 
constituït en aquesta escriptura davant del notari de Sant Celoni, Sra. 
Elena Turiel Ibáñez, la Junta de Compensació de propietaris Nord-Tayeda 
del sector P-17 Nord-Cementiri de Sant Celoni. 
 
Atès que mitjançant escrit que va tenir entrada el dia 23 d’abril de 2003 
la Direcció General d’Urbanisme indica que per inscriure la Junta de 
Compensació Nord-Tayeda en el Registre d’Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores manca la certificació municipal de l’aprovació de 
l’escriptura pública de constitució de l’Entitat. 
 
Atès que els estatuts i bases d’actuació de la Junta de Compensació 
Nord-Tayeda han estat publicats íntegrament en el Butlletí Oficial de la 
Província número 144, de data 17 de juny de 2003. 
 
Atès allò establert a l’article 164 del Reglament de gestió urbanística. 
 
Atès allò establert a l’article 52.2 c) 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, on s’indica que el Ple té atribucions per a l’aprovació que 
posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments 
d’ordenació urbanística. 
 
A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient, 
Manteniment i Serveis, i Recursos Humans, per unanimitat, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la constitució de la Junta de Compensació Nord-Tayeda 
del sector P-17 Nord-Cementiri, realitzada mitjançant escriptura de data 
11 de març de 2003, atorgada pel notari de Sant Celoni, Sra. Elena Turiel 
Ibáñez.   
 
Segon.- Que es trameti còpia de la referida escriptura al Registre 
d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores per a la inscripció de la Junta de 
Compensació Nord-Tayeda. 
 
 
6.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
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GOVERN MUNICIPAL DE FIXACIÓ DE LES FESTES DE CARÀCTER 
LOCAL PER A L’ANY 2004. 
 
El Sr. secretari, a petició del Sr. alcalde procedeix a llegir la part 
dispositiva de la proposta. 
 
El Sr. alcalde explica que per a l’any 2004 es proposen les mateixes 
festes locals que s’han acostumat a fer en els darrers anys, és a dir, per 
a Sant Celoni els dilluns més propers a les festes majors de la Mare de 
Déu del Puig i de Sant Martí, i per a La Batllòria el dilluns de la festa 
major d’estiu i el dia de la Verge de l’Esperança. De cara a altres anys, és 
possible que s’introdueixi alguna modificació en la festa major de 
novembre (Sant Martí), però sempre prèvia consulta amb els sectors més 
afectats (empreses, botiguers i escoles del municipi). 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
 
Vist l’expedient instruït per a la determinació de les festes de caràcter 
local de Sant Celoni i La Batllòria per a l’any 2004. 
 
Atès que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per 
Ordre de 10 de juliol de 2003, ha establert el calendari oficial de festes 
laborals per a l’any 2004. 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que, de les 
catorze festes laborals, dues seran de caràcter local.  
 
Atès que les dues festes locals han de ser fixades per Ordre del Conseller 
de Treball de la Generalitat de Catalunya, a proposta dels municipis 
respectius. 
 
Atès que l’acord municipal de fixació de les festes locals ha de ser 
adoptat pel Ple de l’ajuntament, tal i com disposa l’article 46 del Reial 
Decret 2001/1983, de 28 de juliol.  
 
Atès que en data 31 de juliol de 2003 va tenir entrada a l’ajuntament de 
Sant Celoni un escrit del Departament de Treball, Indústria, Comerç i 
Turisme en el que s’indica que cal proposar les festes locals del municipi, 
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tot indicant també les dels pobles agregats, abans del dia 30 de setembre 
d’enguany. 
 
Atès que s’ha consultat a la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant 
Celoni sobre la conciliació dels interessos del col·lectiu de comerciants del 
municipi i la fixació de les dues festes locals, i aquesta entitat ha 
manifestat la seva preferència per a que els dies de festa local s’escaiguin 
en dilluns i que, preferiblement, no enllacin amb cap altra festa oficial per 
tal d’evitar que els comerços esdevinguin més de dos dies tancats. 
 
Atès que tradicionalment les festes locals de Sant Celoni s’han fixat en els 
dilluns o divendres més pròxims al dia 8 de setembre (Mare de Déu del 
Puig) i 11 de novembre (Sant Martí). 
 
Atès que abans del 30 de setembre no estava prevista la celebració de 
cap Ple municipal, l’Alcaldia per resolució de data 25 de setembre de 
2003 ha resolt proposar al Departament de Treball, Indústria, Comerç i 
Turisme, la fixació per a l’any 2004 de les festes locals següents: 
 
 SANT CELONI: 6 de setembre i 8 de novembre  
 LA BATLLÒRIA: 23 d’agost i 18 de desembre  
 
Atès que en la mateixa resolució de l’Alcaldia s’estableix que aquesta 
proposta haurà de ser ratificada pel Ple municipal en la primera sessió 
que es celebri. 
 
Vist l’informe emès pel secretari municipal. 
 
A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports, 
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Comunicació, 
per unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
  
Primer.- Ratificar la resolució de l’Alcaldia de data 25 de setembre de 
2003, per la qual es proposa al Departament de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme, la fixació per a l’any 2004 de les festes locals 
següents: 
 
 SANT CELONI: 6 de setembre i 8 de novembre 
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 LA BATLLÒRIA: 23 d’agost i 18 de desembre  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement 
i als efectes escaients.  
 
 
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN DIVERSOS ÒRGANS 
COL·LEGIATS. 
 
El Sr. secretari procedeix a llegir la part dispositiva de la proposta i, 
 
Atès que en data 14 de juny de 2003 es va constituir el nou ajuntament 
sorgit arrel de les Eleccions locals celebrades el passat 25 de maig de 
2003. 
 
Atès que, conforme estableixen l’article 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals i l’article 7 del Reglament 
orgànic municipal, cal que l’ajuntament nomeni els representants 
d’aquesta corporació als diferents òrgans col·legiats dels que forma part. 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió del dia 10 de juliol de 2003 va 
nomenar representants d’aquesta corporació a les Juntes de 
compensació, a les Associacions administratives de cooperació, al Consell 
escolar municipal, als Consells escolars dels centres educatius públics del 
municipi, a la Comissió de seguiment i estudi per al trasllat de la indústria 
Derivados Forestales SA, així com als òrgans de govern d’altres entitats 
(ADF Forestec, Federació d’ADF del Vallès Oriental, Fundació Acció Baix 
Montseny, Consorci Localret, Xarxa de Ciutats i Pobles cal a la 
Sostenibilitat, Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, 
Consorci de Turisme del Vallès Oriental i Xarxa Local de Serveis d’Atenció 
Domiciliària).  
 
Atès que resta, però, designar els representants de l’ajuntament de Sant 
Celoni a les entitats o associacions següents: 
 

• Comitè Local de la Creu Roja a Sant Celoni 
• Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
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• Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Consorci per a la Normalització Lingüística 
• Consorci de Comunicació Local 

 
A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports, 
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Comunicació, 
per unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar representants d’aquesta corporació en els òrgans 
col·legiats que s’indiquen, a les persones que a continuació s’expressen: 
 
Comitè Local de la Creu Roja a Sant Celoni ............................ Jordi Arenas Vilà 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament .......... M. Lourdes Donado Riera 
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona .....  Josep Alsina Lloreda 
Consorci per a la Normalització Lingüística ............................. Jordi Arenas Vilà 
Consorci de Comunicació Local ........................................ Josep Alsina Lloreda 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució als organismes respectius per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ 
DE SUBVENCIONS ALS CENTRES D’ENSENYAMENT I A LES 
ASSOCIACIONS DE PARES I MARES D’ALUMNES DE SANT CELONI. 
 
El Sr. alcalde indica que l’any passat ja es van portar a aprovació del Ple 
les bases que regulen la concessió de subvencions a les escoles i a les 
Associacions de pares i mares d’alumnes de Sant Celoni. Aleshores, però, 
la vigència d’aquelles bases era d’un any, en previsió que es poguessin 
revisar, si es creia convenient, pel nou ajuntament que pogués sorgir de 
les eleccions municipals. Transcorregut aquest any s’ha vist la 
conveniència de mantenir aquestes bases i portar-les a aprovació del Ple 
amb caràcter permanent, fins que alguna de les parts consideri que s’han 
de modificar. 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de les bases de subvencions per 
a iniciatives dels centres d’ensenyament i de les associacions de mares i 
pares d’alumnes de Sant Celoni. 
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Atès que dins de l’activitat pública de foment d’aquest ajuntament, per 
part de l’àrea d’Educació es gestionen ajuts públics a les diverses entitats 
relacionades amb l’ensenyament al nostre terme municipal, com són les 
escoles públiques i privades de Sant Celoni així com les respectives 
associacions de pares i mares. 
 
Atès que des del municipi es volen potenciar els principis democràtics i 
els valors socials tals com la protecció del medi ambient, la tolerància i 
l’accés a la cultura, entre d’altres. 
 
Atès que, als efectes, és necessari fixar en un reglament regulador tot 
allò referent a la concessió de subvencions, de conformitat amb el que 
disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i la 
Llei de finances públiques de Catalunya. 
 
Atès que el Plenari del Consell Escolar Municipal en sessió del dia 27 de 
juny de 2002 va acceptar les bases de subvencions per a iniciatives dels 
centres d’ensenyament i de les associacions de mares i pares d’alumnes 
de Sant Celoni per al curs 2002-2003. 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de 24 de juliol de 2002, va 
aprovar inicialment les bases de subvencions per a iniciatives dels centres 
d’ensenyament i de les associacions de mares i pares d’alumnes de Sant 
Celoni per al curs 2002-2003. 
 
Atès que el termini d’exposició pública de l’expedient va transcórrer 
sense que es presentés cap al·legació contra les referides bases, per la 
qual cosa per resolució de l’Alcaldia de data 13 de setembre de 2002 es 
van declarar definitivament aprovades. 
 
Atès que l’àrea d’Educació, a proposta dels centres d’ensenyament i de 
les associacions de pares i mares d’alumnes de Sant Celoni, considera 
que les bases que regulen la concessió de subvencions als centres 
d’ensenyament i a les associacions de pares i mares poden ser 
genèriques per als propers cursos.    
 
A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports, 
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Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Comunicació, 
per unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les bases de subvencions per a iniciatives 
dels centres d’ensenyament i de les associacions de mares i pares 
d’alumnes de Sant Celoni, d’acord amb el text que figura a l’expedient i 
que forma part integrant d’aquest acord. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 20 
dies hàbils comptats des de l’endemà de la darrera inserció de l’anunci 
corresponent als diaris i llocs oficials, als efectes de que qualsevol 
persona interessada pugui presentar quantes al·legacions consideri 
oportunes, en el benentès que de no presentar-se’n cap s’entendrà que 
l’acord d’aprovació inicial queda elevat a definitiu. 
 
Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de 
què pugui signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat 
dels acords presos.  
 
 
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER SOL·LICITAR A LA 
DELEGACIÓ DEL GOVERN QUE NO AUTORITZI CAP MANIFESTACIÓ 
NI ACTE PÚBLIC D’APOLOGIA AL GENOCIDI, AL FEIXISME, AL 
NAZISME I AL TERRORISME QUE POGUÉS SER SOL·LICITAT AL 
NOSTRE MUNICIPI O EN ALTRE DEL PAÍS. 
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Intervé el Sr. Cuminal. Després d’haver-nos llegit la moció –diu- la 
paraula que millor ens defineix és sorpresa. Sorpresa perquè si mirem 
l’acta del Ple del dia 30 d’octubre de 2001 (sessió en la que hi eren 
presents molts dels regidors que avui sou aquí) veiem que esteu 
proposant una moció que va ja ser aprovada pel aquell Ple, a proposta 
del grup municipal de CiU i de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya, 
arrel dels incidents esdevinguts en la celebració del 12 d’octubre d’aquell 
any. Sorpresa perquè, després de ser votada favorablement la urgència 
de la moció, el grup municipal del PSC va presentar una esmena en un 
dels punts del text, esmena que va ser acceptada des de CiU, i que va 
possibilitar que tots els grups municipals aprovessin la moció. Fins i  tot 
el regidor del PP (que ara ja no està representat en el consistori) també 
hi va donar el seu suport. Sorpresa, doncs, perquè en la proposta que 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

presenteu no s’hi reflecteix l’esmena que vau introduir en el seu dia i 
perquè voleu aprovar una moció amb un punt en el qual no hi vau estar 
d’acord. Per tant, hem de dir que evidentment des del grup municipal de 
CiU estem d’acord amb el contingut de la moció (per alguna cosa la vam 
presentar fa dos anys!). Considerem, però, que quan es demana que la 
política sigui més pedagògica, vol dir també que es vetlli més i es tinguin 
en compte les coses que es presenten al Ple per part d’agrupacions, 
entitats o la societat civil. En definitiva, estem d’acord en la moció, però 
creiem que s’ha de retirar de l’ordre del dia perquè, tot i que ho 
poguéssiu desconèixer, Sant Celoni ja és declarat municipi anti-feixista 
arrel de la moció que va presentar en el seu moment el grup municipal 
de CiU. Si voleu mantenir la moció, hi votarem a favor, però entenem 
que ja és vigent perquè fa dos anys tots els grups representats en 
aquesta sala vam aprovar fil per randa la mateixa moció que avui 
presenteu. 
 
El Sr. alcalde explica que la moció es torna a presentar perquè, per 
desgràcia, el 12 d’octubre d’aquest mateix any encara vam poder veure a 
Barcelona actes d’ideologia feixista, amb banderes pre-constitucionals, 
que ja no s’haurien de produir, però que des de la Delegació del Govern 
no s’han tallat. Això encara està passant, ho sabem i ens consta perquè 
ho veiem als mitjans de comunicació. Es tracta, doncs, de reiterar a la 
Delegació del Govern que actuï de manera més enèrgica contra aquests 
grups que fan una apologia del feixisme totalment reprovable. 
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El Sr. Cuminal diu que el grup municipal de CiU ja ha manifestat que  
està d’acord amb el contingut de la moció i, si l’equip de govern així ho 
vol, es podria prendre un acord de Ple a manera de recordatori a la 
Delegació del Govern. Però entenem que si aquesta moció es va aprovar 
fa dos anys, no cal portar-la a aprovació del Ple cada any. Si ho féssim 
així, també hi ha moltes altres mocions de contingut ideològic que 
hauríem d’anar aprovant cada any i faria que tot fos molt avorrit. Creiem 
que des de la política que es fa als ajuntaments s’està construint un pòsit 
que fa que tinguem una ideologia mica en mica més definida i que ens 
permet avançar a partir de l’herència que agafem dels ajuntaments 
anteriors. Sembla, com a mínim, reiteratiu haver d’anar insistint sobre el 
que ja hem aprovat. Per tant, tot hi estar-hi molt d’acord, pensem que no 
cal tornar a aprovar la moció perquè el text és calcat a l’anterior, però, 
en tot cas, no insistirem pas per no votar-la. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
El Sr. alcalde diu que, si sembla bé a tothom, podríem aprovar la moció 
reiterant a la Delegació del Govern que actuï. No es tracta de presentar-
la cada any, però ja que estem en un nou mandat i veient el que està 
passant encara al nostre país, hem d’exigir més contundència amb 
aquests grups d’ideologia feixista que són consentits en les seves 
accions, a diferència d’altres grups d’ideologies oposades, contra els que 
s’actua amb més repressió. Aquesta és l’apreciació que tenim molts dels 
aquí presents.  
 
El Sr. Cuminal es mostra totalment d’acord. En tot cas –diu- entenem 
que s’hauria de fer constar també l’esmena que es va introduir l’any 2001 
i amb la que vam estar d’acord. Consistia bàsicament en treure el punt 
que diu “Atès que els anteriors 12 d’octubre passats es van produir 
enfrontaments que van acabar amb la detenció de persones que 
mostraven el seu rebuig al racisme, al feixisme i a la intolerància”. Des 
del grup municipal socialista es va fer constar que en aquests grups no es 
pot titllar a tothom igual, i que en d’altres grups també hi ha violents. Es 
demanava treure aquest paràgraf per no fer bons ni dolents, sinó per 
condemnar la violència de manera genèrica. Proposo, per tant, deixar-hi 
l’esmena que fa dos anys vau proposar vosaltres. 
 
El Sr. alcalde diu que li sembla bé i, atès que la moció ja es va aprovar al 
seu dia, es podria introduir l’afegitó que es tracta de reiterar a la 
Delegació del Govern que actuï amb més fermesa en aquests casos 
d’apologia del feixisme. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Atès que el 12 d’octubre diversos promotors vénen desenvolupant a 
Barcelona actes d’apologia del nazisme, del feixisme i del racisme. 
 
Atès que els Estats i la Unió Europea han hagut d’emprendre legislacions 
nacionals o comunitàries, com la tipificació de l’apologia del genocidi, fins 
a la creació, el 1997 de l’Observatori Europeu de fenòmens racistes i 
xenòfobs. 
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Atès que les autoritats locals tenen un paper cabdal a fer, donada la seva 
proximitat a la ciutadania i la seva relació amb el teixit associatiu. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Atès que diferents col·lectius socials, sindicats, veïns, etc., molts d’ells 
aplegats a la Plataforma Cívica per un 12 d’octubre en llibertat, han 
manifestat el seu rebuig a la celebració d’aquests actes, ni a Barcelona ni 
enlloc. 
 
A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports, 
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Comunicació, 
per unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Reiterar la sol·licitud a la Delegació del Govern per tal que no 
autoritzi cap manifestació o acte públic d’apologia al genocidi, al feixisme, 
al nazisme i al terrorisme que pogués ésser sol·licitat al nostre municipi o 
en un altre país. 
 
Segon.- Rebutjar tota declaració o manifestació per part de grups polítics 
on es faci apologia del racisme, la xenofòbia, el genocidi o la 
discriminació en contra dels drets humans. 
 
Tercer.- Assolir el compromís de declarar el municipi com a espai 
aintifeixista, tot negant la utilització dels espais públics per a activitats 
que inciten la discriminació racial, ètnica o cultural, o de qualsevol altre 
tipus. 
 
Quart.- Ratificar el compromís de defensa dels drets humans i de suport 
i recolzament a les entitats que actuen i lluiten contra el feixisme i la 
xenofòbia i en defensa de la convivència i el diàleg. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Delegació del Govern per al seu 
coneixement i enviar còpia a la Plataforma Cívica per un 12 d’octubre en 
llibertat. 
 
 
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT CELONI AL “MANIFEST EN DEFENSA DEL DRET CIVIL 
CATALÀ”. 
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El Sr. alcalde explica que tant en el Parlament de Catalunya com en tots 
els ajuntaments catalans existeix una preocupació gairebé unànime 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(amb l’única excepció dels representants del Partit Popular) en defensar 
el Dret Civil Català davant els atacs que està patint per part del Govern 
de l’Estat. 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
 
Atès que el Govern de l’Estat va interposar respectius recursos 
d’inconstitucionalitat contra la Llei 25/2001, del 31 de desembre, de 
l’accessió i l’ocupació, la Llei 19/2002, de 5 de juliol, de drets reals de 
garantia i la Llei 29/2002, de 30 de desembre, primera del Codi Civil de 
Catalunya. 
 
Atès que les tres lleis esmentades havien estat debatudes i aprovades en 
segles sessions plenàries del Parlament de Catalunya, en virtut d’allò que 
es preveu a l’article 9.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya que, de 
conformitat amb el que disposa l’article 149.1.8 de la Constitució 
Espanyola, atribueix a la Generalitat de Catalunya competència exclusiva 
en matèria de conservació, modificació i desenvolupament del dret civil 
català. 
 
Atès que, posteriorment a la interposició per part del Govern de l’Estat de 
sengles recursos d’inconstitucionalitat contra les lleis esmentades, el Ple 
del Parlament de Catalunya, en sessió de 26 de juny de 2003, va aprovar 
la Resolució 1986/VI, relativa a la defensa de la competència del 
Parlament de Catalunya, en matèria de dret civil. 
 
Atès que en data 23 de setembre de 2003 ha tingut entrada a 
l’ajuntament de Sant Celoni un escrit dirigit a l’Alcaldia, pel qual la 
Consellera de Justícia i Interior adjunta carta del President de la Comissió 
de Juristes per a la Defensa del Dret Civil Català tot demanant que, amb 
motiu dels recursos plantejats pel Govern de l’Estat, aquesta Corporació 
com a ens local representatiu, promogui la seva adhesió al “Manifest en 
Defensa del Dret Civil Català” elaborat per aquella Comissió de Juristes. 
 
En relació als antecedents exposats 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.- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Sant Celoni al “Manifest 
en Defensa del Dret Civil Català” i, en conseqüència: 
 

I.- L’ajuntament de Sant Celoni sol·licita al Govern de Catalunya 
que emprengui totes les accions necessàries i que adopti totes les 
mesures conduents a preservar la identitat del Dret civil català, 
defensant i mantenint les lleis esmentades i, especialment, que 
impulsi les iniciatives legislatives escaients per completar la redacció 
del Codi Civil de Catalunya. 
 
II.- L’ajuntament de Sant Celoni demana al Govern de l’Estat que 
rectifiqui la línia d’actuació iniciada amb la interposició dels recursos 
d’inconstitucionalitat presentats contra la Llei 25/2001, de 31 de 
desembre, de l’accessió i l’ocupació, la Llei 19/2002, de 5 de juliol, 
de drets reals de garantia i la Llei 29/2002, de 30 de desembre, 
primera del Codi Civil de Catalunya, i que respecti la competència 
exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de dret civil, 
amb les úniques excepcions de l’últim incís de l’article 149.1.8. de la 
Constitució Espanyola i conseqüentment retiri aquests recursos. 

 
Segon.- Comunicar aquest acord al President del Govern Central, al 
President del Parlament de Catalunya i a la Conselleria de Justícia i 
Interior, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER DEMANAR 
L’ANUL·LACIÓ DELS JUDICIS SUMARÍSSIMS A QUE FOREN 
SOTMESOS MILERS DE MILITARS REPUBLICANS A TOTA 
ESPANYA. 
 
El Sr. Arenas indica que l’Associació Pro-Memòria als Immolats per la 
Llibertat de Catalunya ens ha enviat una sol·licitud d’adhesió de 
l’ajuntament de Sant Celoni a la petició que fan al Govern Central i al 
Parlament espanyol per a que s’anul·lin tots els judicis militars realitzats 
als immolats per la llibertat de Catalunya. Seguidament procedeix a llegir 
el contingut de la moció. 
 
El Sr. Cuminal recorda que fa pocs dies commemoràvem l’afusellament 
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d’un President de la Generalitat de Catalunya. Creiem –diu- que no cal 
afegir massa cosa més per dir que hi estem a favor. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist l’escrit tramès a l’ajuntament de Sant Celoni per l’Associació Pro-
Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya. 
 
Atès que aquesta Associació s’ha dirigit al President del Govern Central 
per demanar l’anul·lació dels judicis sumaríssims militars a que foren 
sotmesos milers de republicans arreu de tota Espanya, pels quals uns 
foren empresonats i molts afusellats sense el dret de defensar-se en un 
judici just, imputant-se’ls una sèrie de fets basats en les declaracions de 
testimonis falsos que actuaven per odi o ressentiments personals envers 
aquelles persones. 
 
Atès que la contestació a aquesta petició donada pel Ministeri de Defensa 
diu textualment: “Que el artículo 87 de la Constitución Española regula 
expresamente la iniciativa legislativa, señalando en su punto 3, al 
referirse a la iniciativa legislativa popular, no solo la necesidad de su 
regulación por Ley Orgánica, sino que además tal iniciativa habrá de 
partir de no menos de 500.000 firmas acreditadas.” 
 
Atesa la dificultat material d’aconseguir aquest número de signatures. 
  
Atès que l’any 1985 es va aprovar una Llei al Parlament d’Espanya “para 
salvaguardar el honor y la intimidad de todas aquellas personas que 
fueron testigos de cargo en contra de los republicanos, en aquellos juicios 
sumarísimos militares”, i per a la seva aprovació no foren necessàries les 
500.000 signatures, però no es dignaren fer la Llei que anul·lés tots 
aquells processos totalment il·legals. 
 
Atès que tots els catalans i espanyols tenim un deute envers aquelles 
persones que foren vilment assassinades i que després de més de 25 
anys de democràcia, encara estan oblidats per la majoria de la classe 
política, com si es volgués amagar aquella pàgina de la història. 
 
A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports, 
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Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Comunicació, 
per unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
Demanar al Govern Central i al Parlament Espanyol l’anul·lació de tots els 
judicis sumaríssims pels quals foren empresonats i afusellats milers de 
militars republicans de tota Espanya, sense el dret a defensar-se en un 
judici just, alhora que es faci un reconeixement oficial pel sacrifici que 
patiren aquestes persones per defensar les llibertats democràtiques, amb 
el desig que aquells crims no es tornin a repetir mai més. 
 
 
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA 
CAMPANYA POPULAR PER DEMANAR QUE LA SARDANA SIGUI 
DECLARADA PER LA UNESCO PATRIMONI DE LA HUMANITAT. 
 
El Sr. Arenas explica que l’any 1999 ja es va fer aquesta petició, però el 
govern espanyol s’hi va negar; en canvi, sí que va votar a favor de que el 
flamenc fos declarat Patrimoni de la Humanitat. Ara la Federació 
Sardanista de Catalunya ens demana que l’ajuntament de Sant Celoni 
s’adhereixi a través d’un acord de la sessió Plenària a la sol·licitud de 
reconeixement de la sardana com a Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat. Si prenem aquest acord, se’n donarà trasllat al Consejo de 
Patrimonio Artístico del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes per 
tal que el Govern Central demani formalment a la UNESCO aquest 
reconeixement de la sardana. 
 
El Sr. Cuminal indica que el senador de CiU, Sr. Varela, es baralla tot 
sovint al Senat per aquesta iniciativa. Celebrem –diu- que des dels 
municipis, en aquest cas des de Sant Celoni, fem pinya al voltant 
d’aquest tema. Per tant, també una vegada més donarem suport a la 
moció es presenta. 
 
El Sr. alcalde recorda que la campanya per al reconeixement de la 
sardana com a Patrimoni de la Humanitat es va iniciar fa uns tres anys, 
amb motiu del 150è aniversari de la tenora. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
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En un espai nord-mediterrani es balla una dansa que pel seu art, per la 
seva estètica, per la seva expressivitat, pel seu esperit... és una 
manifestació simbòlica de molts valors que el món reclama i respon amb 
claredat als nostres interrogants: és la Sardana. 
 
La Sardana és una dansa popular molt antiga que es balla a Catalunya, a 
Andorra i a l’anomenada Catalunya del Nord (és el departament francès 
dels Pirineus Orientals). 
 
És una dansa bàsicament de plaça i de carrer i és oberta a tots els 
balladors que ho desitgin. És, a més, un ball que desperta alegria 
col·lectiva. 
 
El seu gran valor artístic i musical ha estat reconegut i enaltit per 
personalitats com Richard Strauss, Albert Einstein, Cole Porter, Jules 
Romains, Igor Stravinsky, Thomas Mann, Irving Penn, Pau Casals, Josep 
Trueta, Albert Schweitzer, Harold Bauer, John Langdon-Davies, Hans 
Schmidt, Annemarie Flückiger, Vittorio Sicuri, Rolf van Krevel, Karin 
Nielsen, Ko Tazawa, Dorothy Noyes, Paul Stanhope... 
 
Per aquestes consideracions, per la seva extensió a diversos grups i cases 
culturals de molts diversos països, des de Xile al Japó, des d’Austràlia a 
Holanda o Bèlgica... és una dansa que té mèrits per poder ser 
considerada un patrimoni universal, que no només s’ha de salvaguardar, 
sinó que també s’ha d’oferir a tots els pobles. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, 
Esports, Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i 
Comunicació, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
Donar suport a la campanya de sensibilització ciutadana per tal que la 
UNESCO declari la sardana Patrimoni de la Humanitat dins els béns 
immaterials. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
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A continuació el Sr. alcalde indica que abans de passar a tractar els punts 
de l’ordre del dia referits al control de l’equip de govern, hi ha un tema 
que cal presentar al Ple per la via d’urgència. És tracta –diu- de la 
renúncia del Sr. Jaume Figueras Coll a la seva condició de regidor per una 
qüestió d’incompatibilitats laborals que ell mateix ens podrà explicar. 
 
Per unanimitat de tots els presents queda aprovada la urgència 
d’aquest tema: 
 
 
ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LA RENÚNCIA FORMULADA PEL SR. 
JAUME FIGUERAS COLL A LA SEVA CONDICIÓ DE REGIDOR 
D’AQUESTA CORPORACIÓ.  
 
Pren la paraula el Sr. Figueras. El motiu de la meva renúncia –explica- no 
és més que una obligació legal, ja que he estat proposat per ser gerent 
del Consell Comarcal de La Selva i la Llei 6/1987, amb la redacció que li 
ha donat la Llei 8/2003 que regula les comarques, estableix una 
incompatibilitat (que jo no l’entenc massa, però que haig de complir) 
entre el càrrec de gerent i el ser regidor municipal. El motiu no és altre, 
doncs, que un imperatiu legal, és a dir, si haig d’accedir a aquest càrrec 
no em queda altre remei que renunciar a ser regidor. Aquesta és l’única 
raó i, lògicament, ho faig amb un cert desgrat perquè el meu interès era 
seguir amb la meva tasca de regidor. Si em permeteu, faré una mica de 
reflexió sobre el que ha estat la meva experiència. 
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Jo vaig accedir al càrrec de regidor a les eleccions de l’any 1999. Van ser 
unes eleccions en que es va confirmar la consolidació de la majoria 
absoluta del Partit Socialista, per mèrits propis i aliens; entre ells no vull 
deixar de recordar la manca d’entesa de la formació Convergència i Unió. 
Del mandat 1999-2003 voldria destacar que va estar marcat des del punt 
de vista de l’oposició, per una entesa de tots els grups que estàvem a 
l’oposició per contrarestar la preeminència d’aquesta majoria absoluta 
que tenia el govern del PSC. Vam tenir ocasió de viure aquesta 
preeminència, no se’ns va tenir massa en compte en aquests quatre anys 
de mandat. I també vam poder copsar un cert caràcter acomodatici del 
govern socialista, potser donat perquè ja portava una sèrie d’anys amb 
aquesta majoria absoluta. Des de l’oposició és d’on realment es poden 
detectar les mancances dels que estan manant. La prova és que molts 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

projectes apareixien i desapareixien dels pressupostos, com el projecte 
del dipòsit de l’aigua que encara estar per fer, el de la Plaça de la Vila, 
l’entrada a Sant Celoni pel pont del Doctor Trueta, etc., o altres projectes 
iniciats a corre-cuita a les darreries del mandat, com la reforma del camp 
de futbol o la piscina coberta. Penso, i és una opinió personal, que en 
certa manera es van desaprofitar quatre anys per tornar a situar Sant 
Celoni en el mapa i per crear o millorar les infrastructures. Ja em 
perdonareu, però haig de fer una mica de crítica perquè són fets que hem 
viscut durant aquests darrers quatre anys. 
 
En quant a les passades eleccions, entenc que han suposat un punt 
d’inflexió en la història política recent de Sant Celoni al trencar-se la 
majoria absoluta que ostentava el partit socialista des de feia més de 8 
anys i considero que el mèrit d’aquest fet és de CiU que finalment ha 
superat antigues divergències internes i ha posat les bases per ser una 
alternativa real al govern. Alternativa que era possible en el moment que 
estàvem fent els pactes però que els grups d’ICV i ERC no ens van voler 
donar, jo penso que més influenciats per les sigles que no pas pels 
programes i bé, de fet, ara tenim un govern tripartit. Penso que 
d’entrada ja és positiu perquè representa l’entrada de nous elements a 
l’equip de govern que han de ser un revulsiu. En síntesi, amb aquestes 
reflexions no voldria més que esperonar l’actual equip de govern a que 
actuï amb més iniciativa i rigor, que defugi de l’acomodament en que s’ha 
situat aquests darrers anys i compleixi amb la seva tasca de vetllar pels 
interessos del municipi, liderant projectes que aportin inversions de les 
altres administracions com Sant Celoni es mereix, per millorar les 
infrastructures, les instal·lacions sanitàries, els serveis per a joves i per a 
gent gran i, en la mesura de les possibilitats, avançar-se a les demandes 
socials fent previsions a mig i a llarg termini, cosa que fins ara, i malgrat 
les demandes dels grups de l’oposició en l’anterior mandat, no s’ha fet.  
 
Bé, i per últim, -conclou el Sr. Figueras- agrair a les persones que em 
van possibilitar en el seu moment accedir a la llista de CiU, als meus 
companys de grup i als meus companys de consistori, i desitjar-vos un 
bon mandat. Res més. Gràcies.  
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Intervé el Sr. alcalde i diu que, en primer lloc, vol agrair la tasca feta pel 
Sr. Figueras aquests quatre anys i poc més (gairebé no hem tingut temps 
de tastar aquesta nova legislatura...) Com és normal discrepo d’algunes 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de les coses que ell ha dit. S’ha referit a “més de 8 anys de majoria 
absoluta”, quan en realitat són més de 12 anys d’aquesta majoria, cosa 
que no deixa de ser el reflex de la voluntat popular. I això és el més 
important en un sistema democràtic: la gent valora i vota. Quan es perd 
o quan els resultats no són els esperats sembla que la gent s’ha 
equivocat. Però la gent és qui decideix. I en les darreres eleccions 
municipals Sant Celoni ha tingut un resultat, que és el que és (i que cada 
grup se’l valorarà a la seva manera) que ha produït la pèrdua de la 
majoria absoluta del partit socialista. Però això no deixa de ser per a mi, 
per al meu grup i per al municipi, l’inici d’una nova etapa interessant i 
engrescadora, d’establir acords per buscar majories de govern. Nosaltres 
ja pensàvem fer alguna de les coses que hem començat a fer 
conjuntament, com intentar fer un pas més en la modernització de 
l’administració i afrontar temes que Sant Celoni necessita i que demanda 
la població, alguns dels quals ja estan encetats.  
 
El Sr. Figueras ha comentat que els darrers quatre anys de govern 
municipal han estat una etapa més aviat apagada. Jo voldria recordar –
diu el Sr. alcalde- que al començament d’aquell quadrienni encetàvem i 
posàvem a l’abast de la població la biblioteca municipal, i que durant tot 
el mandat s’han anat fent projectes. La gent de fora sovint ens fa 
l’apreciació de que el pessimisme que sentim vers el nostre poble hauria 
de ser un optimisme, arrel dels canvis que s’han observat a Sant Celoni 
en els darrers anys. I una prova d’això és la quantitat de gent que valora 
el nostre municipi i que està venint a viure-hi. 
 
Hem de tenir en compte que des de l’any 1979 fins al 1989, durant més 
de 10 anys, l’ajuntament de Sant Celoni va estar governat per CiU amb el 
PP, i a vegades va bé mirar enrera i recordar què es va fer en aquells 
anys, com creixia Sant Celoni (que més aviat decreixia), com la gent 
havia d’anar a viure a altres llocs, etcètera. Jo crec que s’ha produït una 
transformació, que tots desitgem que vagi a més perquè Sant Celoni i els 
seus ciutadans s’ho mereixen. Penso que Sant Celoni està en el mapa i 
que, amb la complicitat de tots, els qui estem al govern i els qui esteu a 
l’oposició, segur que podrem anar fent coses i assolir fites més 
importants per al nostre municipi. 
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Finalment –diu el Sr. alcalde- voldria agrair la feina feta pel Sr. Figueras 
en aquests quatre anys i escaig. Considero que la critica, si és 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

constructiva (que ho ha estat), sempre va bé per reflexionar, valorar i 
corregir allò que s’escaigui, si es creu que s’ha de fer. Que vagi bé, que hi 
hagi sort en aquesta nova etapa de gerent del Consell Comarcal de La 
Selva i que puguis fer una bona tasca.  
 
Intervé el Sr. Capote, per al·lusions, per fer una apreciació al Sr. 
Figueras. Ja que el fet de marxar de l’ajuntament –diu- t’ha servit per fer 
un gran discurs de crítica a l’equip de govern, haig de dir-te que sí que és 
cert que en aquestes darreres eleccions vam perdre la majoria absoluta, 
però recorda que hem tret quasi mil vots més que la teva formació. Això 
és important que ho sàpiga la gent que ens escolta perquè ningú pensi 
que vam quedar empatats, quan no va ser així, sinó que el PSC va treure 
8 regidors, per 6 que va treure CiU, i això va ser conseqüència de la 
voluntat popular de la gent.  
 
I ja que fas aquest discurs, també et vull recordar que hi ha una altra 
versió: tu plegues de regidor perquè vols, ja que podries continuar amb 
la teva feina a Barcelona, seguir com a regidor electe en aquest 
ajuntament i no optar per un càrrec polític (ser gerent d’un Consell 
Comarcal no és més que això). En els quatre anys que hem estat junts a 
l’ajuntament hem tingut pocs enfrontaments, però em sap greu, Jaume, 
que aprofitis la teva marxa per fer un atac frontal a molta gent. I que 
quedi clar que si plegues és perquè vols, que el càrrec de gerent d’un 
Consell Comarcal no deixa de ser un càrrec polític. Des de CiU t’han 
demanat si vols optar a aquest lloc i tu has dit que sí. Això és així i ja 
està. I pel que fa a la crítica, fes la que vulguis, estàs en el teu dret i jo la 
respecto, malgrat que no la comparteixo; però quan es diuen les coses, 
que sigui dins el seu context i deixa ben clar qui ha guanyat i qui no ha 
guanyat les eleccions. Digues les coses senceres, no a mitges... Desitjar-
te només que et vagi tot bé, però em sembla que quan una persona 
marxa d’un lloc hi ha moltes maneres d’acomiadar-se, i la crítica que avui 
has fet la podies haver fet en altres Plens. Aquesta és la meva opinió.  
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Intervé el Sr. Cuminal. No desaprofitaré el meu torn de paraula –diu- per 
allargar el debat; només voldria fer unes breus reflexions. D’entrada, dir 
que des de CiU valorem molt allò que ha recordat breument en Jaume: 
que quan els moments polítics no eren tan dolços per al nostre grup, ell 
no es va amagar gens a l’hora de ser-ne portaveu. En ell hem trobat un 
molt bon company; de les seves qualitats destacaríem que és un gran 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

treballador i molt bon estrateg. En Jaume ens ha dit que des de CiU 
podem seguir comptant amb ell i això ens tranquil·litza. D’altra banda, si 
se’m permet, i abusant una mica del fet de ser portaveu, voldria dir que 
personalment (i crec que també parlo en nom d’en Carles Mas i de molts 
dels joves de CiU) en la figura d’en Jaume hem trobat en el passat un 
còmplice pel que fa a la política municipal, potser el més important que 
hem tingut, en el present hi tenim un mestre i de cara al futur hi tindrem 
un referent, una persona que aspira a fer un canvi important en la seva 
vida per progressar laboralment i seguir servint al poble. Per tant, per 
tota la feina feta, des de CiU et diem: moltes gràcies Jaume i molta sort. 
 
Pren la paraula el Sr. Alsina. En la passada legislatura –diu- el grup 
municipal d’ERC hem trobat en la figura d’en Jaume Figueras una persona 
dialogant, sensata i, com deia en Jordi, molt treballadora. Els darrers 
quatre anys de govern municipal els grups que estàvem a l’oposició vam 
treballar conjuntament en alguns temes. Tots els partits de l’oposició 
volíem tirar endavant el nostre programa electoral i moltes vegades hi 
havia coincidències entre nosaltres i altres vegades amb el grup que 
estava al govern. Destacar una vegada més l’actitud dialogant, sensata i 
treballadora d’en Jaume Figueras durant la passada legislatura; actitud 
dialogant que potser no hem trobat en aquests darrers moments, però 
això entenem que són qüestions polítiques. El grup d’ERC va optar per 
entrar al govern municipal a treballar i tirar endavant els seus projectes, 
ja fos amb PSC o amb CiU. Nosaltres volíem tirar endavant un projecte 
per a Sant Celoni i ho estem fent conjuntament amb els companys d’ICV i 
del PSC. De la mateixa manera, entenem que CiU i el PSC hagin pogut 
pactar el govern del Consell Comarcal de La Selva, on abans ERC tenia la 
presidència i ara ha quedat fora. I aquest mateix pacte ha passat al 
Vallès Oriental, on ERC ha sigut marginada pel PSC i CiU malgrat el seu 
creixement i les 10 Alcaldies que té a la comarca. Aquí no hi ha llops; 
cadascú intenta aplicar el seu programa electoral i dur a terme els seus 
projectes, ja sigui a nivell local o comarcal. Entenc que el Sr. Figueras 
farà molt bona feina al Consell Comarcal de La Selva per la seva actitud 
dialogant, per la seva sensatesa i capacitat de treball. Moltes gràcies per 
haver estat amb tu aquests quatre anys i aquests mesos. 
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Pren la paraula el Sr. Pasqual. Jo –diu- he compartit amb en Jaume  dos 
anys de la legislatura anterior i considero que ha fet un treball molt bo 
des de l’oposició, que li voldria agrair. En quant a les crítiques a 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

l’anterior govern socialista, evidentment moltes les compartíem també 
nosaltres. Penso que aquest és un dels reptes que tenim aquesta 
legislatura. Amb els companys socialistes i d’ERC s’ha fet una reflexió 
col·lectiva sobre el model de gestió que hi havia fins ara i hem optat per 
un nou sistema que, com ja veureu, serà molt diferent del que 
funcionava fins ara. Entenc que això s’ha de reflectir de cara al poble i 
tenim quatre anys per demostrar que l’opció que hem pres i hem tirat 
endavant serà la millor. Gràcies, Jaume, per aquests anys com a regidor.   
 
El Sr. Figueras agraeix les paraules de suport. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist l’escrit presentat al registre general de l’ajuntament de Sant Celoni en 
data 15 d’octubre de 2003 pel Sr. Jaume Figueras Coll, regidor d’aquesta 
corporació per la llista del grup municipal de Convergència i Unió (CiU).  
 
Atès allò que estableixen l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, l'article 9.4 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i la Instrucció de 19 de 
juliol de 1991 de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs 
representatius locals. 
 
Atès que d'acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, correspon atribuir la condició de regidor 
d’aquesta corporació al Sr. Miquel Negre Sánchez, qui ocupava el setè lloc a 
la llista electoral de la candidatura concorrent al partit de Convergència i 
Unió (CiU) a les eleccions locals celebrades el passat 25 de maig de 2003. 
  
És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar i prendre raó de la renúncia a la seva condició de 
regidor de l’ajuntament de Sant Celoni formulada pel Sr. Jaume Figueras 
Coll en escrit de data 15 d’octubre de 2003. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, amb la 
petició que procedeixi, d'acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985 
del règim electoral general i la Instrucció de 19 de juliol de 1991 de la 
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Junta Electoral Central, a atribuir la condició de regidor d'aquesta 
corporació al Sr. Miquel Negre Sánchez. 
 
Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde per a la signatura de qualsevol document 
necessari per a l’execució del presents acords. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
13.- 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 següents: 

 
- De l’alcalde de Sant Fost de Campsentelles.  
- Del director general de Fecsa – Endesa.  
- Del president de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.  
- De l’alcalde de Santa Maria de Palautordera.  
 
 Una carta del Sr. Antoni Fogué Moya, informat de la finalització de 

la seva tasca com a President delegat de l’àrea de Medi Ambient de 
la Diputació de Barcelona i de la seva designació com President 
delegat de l’àrea de Cultura de la mateixa corporació. 
 
 Una carta del Sr. Josep Mayoral i Antigas, Diputat delegat en 

matèria de Turisme de la Diputació de Barcelona, felicitant el Sr. 
alcalde pel seu nomenament i posant-se a la seva disposició per a 
tractar sobre qualsevol qüestió referida al desenvolupament turístic 
del nostre municipi. 
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 Una carta de la direcció de l’empresa Givaudan Ibérica SA 
informant que en data 4 de juliol d’enguany SGS ICS Ibérica SA 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ha recertificat el seu Sistema de Gestió Mediambiental segons els 
requisits de ISO 14001:1996 per a les activitats de 
desenvolupament, fabricació i distribució d’ingredients per a la 
perfumeria i aromes. 

 
 Una nota de l’alcalde d’Hostalric agraint el suport rebut des de 

l’ajuntament de Sant Celoni i la col·laboració de veïns del nostre 
municipi en oferir una assistència d’emergència a les persones que 
van haver de refugiar-se al poliesportiu d’Hostalric per haver estat 
desallotjades de les urbanitzacions de Massanes, Maçanet de la 
Selva, Tordera i Fogars de la Seva, amb motiu dels incendis 
forestals que van afectar aquests municipis el passat mes d’agost.  

 
 Una nota de la Sra. Mercè Riera, directora titular del col·legi Cor de 

Maria, agraint l’arranjament de la vorera de l’avinguda Verge del 
Puig i el fet que s’hagin tingut en compte les sol·licituds de l’escola. 
 
 Una nota del conseller de Governació i Relacions Institucionals, Sr. 

Josep M. Pelegrí i Aixut, informant de la publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya del Decret 208/2003, de 22 de 
setembre, de convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya i 
demanant la col·laboració d’aquesta corporació en el procés 
electoral que s’inicia. 

 
 Un escrit del Ministerio de Hacienda (Delegació Especial 

d’Economia i Hisenda de Barcelona) informant que en el procés de 
renovació del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de 
Barcelona-Província, han estat escollits els ajuntaments de 
Canovelles i Centelles com a representants dels municipis de fins a 
20.000 habitants per tal que ocupin les vocalies corresponents a 
l’esmentat Consell. 
 
 Un escrit de l’àrea de Govern de la Diputació de Barcelona 

informant de la resolució dictada pel President delegat d’aquesta 
àrea per la qual s’autoritza l’assistència tècnica de la Diputació en 
matèria pressupostària i comptable per formular un estudi de la 
situació econòmico-financera de l’ajuntament de Sant Celoni. 
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 Un escrit del Sr. Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup 
Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, comunicant haver 
rebut la moció aprovada pel Ple de l’ajuntament de Sant Celoni en 
relació a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
 Una nota del Sr. Jaume Vives i Sobrino informant del seu recent 

nomenament com a Diputat adjunt a l’àrea de Promoció Econòmica 
i Ocupació de la Diputació de Barcelona. 

 
 Un escrit del Sr. Josep Lluís Cleries i González, director general 

d’Acció Cívica (Departament de Benestar i Família de la Generalitat 
de Catalunya) comunicant la seva renúncia a aquest càrrec, atès 
que és candidat a diputat en les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya. 

 
 Un escrit del Consorci de Comunicació Local informant de les 

persones que durant els propers quatre anys ocuparan els càrrecs 
de president, vicepresident i membres de la comissió permanent, 
nomenats en la reunió celebrada el passat 26 de setembre 
d’enguany.  

 
 
14.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L'ALCALDIA I PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ EN ELS MESOS DE 
JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2003. 
 
L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions 
dictades durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2003, i la 
corporació se’n dóna per assabentada: 
 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES DE 
JULIOL DE 2003 
 
DIA DESCRIPCIÓ 
01 Concessió de llicència ambiental per ampliació casa de colònies “Can Net” 
01 Facilitant una informació a la M. Carmen Pérez López 
01 Concessió llicència d’obres a Ferran Coll Martín 
01 Concessió llicència d’obres a Laureano del Amo Cupido 
01 Concessió llicència d’obres a Salvador Fontanet Lluís 
01 Concessió llicència d’obres a Salvador Vila Vives 
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01 Aprovant pagament local assaigs Tramoia i Trocateatre 
01 Alta padró d’habitants 
01 Alta padró d’habitants 
01 Denegant petició col·locació taules i cadires a Albert Giró Gudiol 
01 Baixa padró d’habitants 
01 Denegant petició col·locació taules i cadires a Vicente Lanza Alarcón 
02 Contractació d’un peó 
02 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà 
02 Autoritzant la Policia Local per retirar un vehicle de la via pública 
02 Declarant responsabilitat patrimonial per caiguda de Francisca Soltero Camacho 
02 Declarant responsabilitat patrimonial per caiguda a Montserrat Ramos Palau 
02 Concessió llicència activitats a Patrimonio Bassio Pabassa per instal·lació d’aparcament  
02 Concessió llicència activitats a Patrimonio Bassio Pabassa per instal·lació d’aparcament  
03 Alta padró d’habitants 
03 Concessió llicència primera ocupació a Antonio Jiménez Fernández 
03 Concessió llicència d’obres a Eulogio Sanz Miguel 
03 Concessió llicència d’obres a Josep M. Bosch Moya 
03 Aixecant ordre suspensió llicència d’obres a Montserrat Sonja Pfitner 
03 Aixecant ordre suspensió llicència d’obres a Montserrat Sonja Pfitner 
03 Alta padró d’habitants 
03 Alta padró d’habitants 
03 Alta padró d’habitants 
03 Baixa padró d’habitants 
03 Baixa padró d’habitants 
03 Baixa autorització venda mercat a Isabel Barreto Agudo 
03 Baixa autorització venda mercat a M. Cèlia González Bideau 
03 Baixa autorització venda mercat a Montserrat González Fernández 
03 Alta per omissió al padró d’habitants 
03 Alta per omissió al padró d’habitants 
03 Alta per omissió al padró d’habitants 
03 Concessió llicència d’activitats per esbarjo infantil a Montserrat Sonja Pfitner 
04 Atorgar una bestreta a la Coordinadora de Futbol Sala 
04 Contractació d’un peó 
04 Aprovant certificació arranjament pista exterior de formigó zona verda Pertegàs 
04 Concessió llicència d’obres a Givaudan Ibèrica SA 
04 Autoritzant reserva ocupació via pública per obres a Lluís Permanyer Sala 
04 Alta padró d’habitants 
04 Alta padró d’habitants 
04 Baixa padró d’habitants 
04 Alta per omissió padró d’habitants 
04 Alta per omissió padró d’habitants 
04 Concessió llicència d’obres a Germans de les Escoles Cristianes 
07 Alta padró d’habitants 
07 Alta padró d’habitants 
07 Alta padró d’habitants 
07 Atorgant subvenció llicència d’obres a Germans de les Escoles Cristianes 
07 Alta padró d’habitants 
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07 Alta padró d’habitants 
07 Baixa padró d’habitants 
07 Baixa autorització venda al mercat a M. Carmen López Llamas 
07 Baixa autorització venda al mercat a Josefa Martínez Montero 
07 Baixa autorització venda al mercat a Joan Maurici Guerrero 
07 Baixa autorització venda al mercat Miquel Monclús Sabaté 
07 Baixa autorització venda al mercat Jordi Peiret Escolano 
07 Aprovant despesa substitució canonada aigua potable Av. Hospital 
07 Alta per omissió padró d’habitants 
07 Aprovant despesa contractació treballs control nivell d’immissions a l’atmosfera 
07 Alta per omissió al padró d’habitants 
07 Donant de baixa una liquidació a Anna Jiménez Juárez 
07 Concessió d’informació del padró a Sandra Martínez Segura 
07 Aprovant disminució d’un metre de parada mercat a Andrés Gutiérrez Moncada 
07 Aprovant despesa subministrament i instal·lació mampara al CEIP Montnegre 
08 Concessió de bestreta a una treballadora 
08 Deixant sense efecte una resolució i concedint subvenció a l’Eixam 
08 Baixa padró d’habitants 
08 Baixa padró d’habitants 
08 Alta per omissió al padró d’habitants 
08 Concessió llicència de gual a Lluïsa Vallicrosa Novell 
08 Aprovant despesa per a la compra de material informàtic per al Punt d’Informació Juvenil 
09 Alta padró d’habitants 
09 Alta padró d’habitants 
09 Alta padró d’habitants 
09 Alta padró d’habitants 
09 Declarant un ciclomotor com a residu sòlid urbà 
09 Declarant un ciclomotor com a residu sòlid urbà 
09 Aprovant despesa assegurança automòbil per remolc  
09 Aprovant despesa assegurança Nissan Patrol B-7771-NL 
09 Baixa padró d’habitants 
09 Baixa padró d’habitants 
09 Baixa padró d’habitants 
09 Baixa autorització venda al mercat a Salvador Vallcorba Plaja 
09 Aprovant liquidació ocupació via pública mes de març 
10 Contractació d’una auxiliar administrativa 
10 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà 
10 Autoritzant la Policia Local a sol·licitar la baixa definitiva d’un vehicle 
10 Donant de baixa rebuts pendents de cobrament de la comptabilitat de l’any 1999 
10 Concessió llicència d’obres a Domingo Barrio Moldes 
10 Concessió llicència d’obres a Joana M. Mariño Bahamonde 
10 Concessió llicència d’obres a Comunitat de Propietaris Joaquim Sagnier 6 
10 Concessió llicència d’obres a Margarida Call Pi 
10 Concessió llicència d’obres a Recumàs SL 
10 Concessió llicència d’obres a Xavier Catarineu Aragay 
10 Aprovant factura Totmedia2000 SL 
10 Baixa padró d’habitants 
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10 Concessió drets funeraris a M. Macarena Guillén Mancilla 
11 Alta padró d’habitants 
11 Alta padró d’habitants 
11 Contractació d’una treballadora familiar 
11 Concessió llicència d’obres a Francisca Cervera Torrent 
11 Concessió llicència d’obres a Ivan González Hermoso 
11 Concessió llicència d’obres a Joan Clopés Borrell 
11 Concessió llicència d’obres a José Campos Mateo 
11 Concessió llicència d’obres a Jordi Julià Garriga 
11 Concessió llicència d’obres a Jordi Vives 
11 Concessió llicència d’obres a M. Encarnación Garcia Sances 
11 Concessió llicència d’obres a Rosa Fradera Salarichs 
11 Concessió llicència d’obres a Salvador Simarro Ferrer 
11 Concessió permís d’abocament a Technal Ibèrica SA 
11 Baixa padró d’habitants 
11 Alta per omissió padró d’habitants 
11 Alta per omissió padró d’habitants 
11 Aprovant declaració de relacions de valors 
11 Aprovant despesa articles de publicitat per a l’Estiu d’en Loni 
12 Alta padró d’habitants 
14 Alta padró d’habitants 
14 Alta padró d’habitants 
14 Atorgant beques de menjador escolar 
14 Concessió llicència d’ocupació a Celonesa Constructora SL  
14 Concessió llicència d’ocupació a Hispacanet SL 
14 Contractació d’un administratiu 
14 Contractació d’un tècnic mig 
14 Modificació de llicència de parcel·lació concedida a Complementos Industriales SA 
14 Compareixença en un recurs contenciós administratiu interposat per SAPIC 
14 Aprovant una factura de Gruas Espinosa SL 
14 Concessió llicència d’obres a Antoni Amella Lizana 
14 Atorgant subvenció enllumenat públic Boscos del Montnegre 
14 Atorgant subvenció a l’ADF Forestec 
14 Baixa padró d’habitants 
14 Baixa padró d’habitants 
14 Baixa padró d’habitants 
14 Alta per omissió al padró d’habitants 
15 Alta padró d’habitants 
15 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció sobre gestió econòmica Benestar Social 
15 Declarant un ciclomotor com residu sòlid urbà 
15 Declarant motocicleta com residu sòlid urbà 
15 Aprovant diverses factures de la Fundació Acció Baix Montseny 
15 Concessió llicència d’obres a Comunitat de Propietaris Esteve Brunell 9-11 
15 Atorgant una bestreta a compte de la subvenció al Club Bàsquet Sant Celoni 
15 Atorgant una bestreta a compte de la subvenció al Club Esportiu Sant Celoni 
15 Atorgant una bestreta a compte de la subvenció al Futbol Sala Sant Celoni 
15 Atorgant una bestreta a compte de la subvenció a la Unió Esportiva Pitres 
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15 Baixa padró d’habitants 
15 Baixa padró d’habitants 
15 Alta per omissió padró d’habitants 
15 Alta per omissió padró d’habitants 
15 Aprovant despesa sonorització grups de rock concert del 26 de juliol 
16 Alta padró d’habitants 
16 Denegant autorització per ocupació via pública a Fincas Altimira SL 
16 Denegant autorització per posar taules a la via pública al Bar Granja Oliva 
16 Aprovant un conveni amb l’escola de música Maribaus 
16 Concessió llicència d’obres a Antonio Bolance Adame 
16 Concessió llicència d’obres a Honorada Alvarez Esteban 
16 Concessió llicència d’obres a José Díaz Peñarrubia 
16 Concessió llicència d’obres a Juan Rodríguez Vela 
16 Concessió llicència d’obres a Mercè Draper Torras 
16 Concessió llicència d’obres a Pere Lluís Clos 
16 Concessió pròrroga llicència d’obres a Concordant SL 
16 Denegant llicència per posar taules i cadires al carrer al restaurant Esquinzo 
16 Aprovant despesa per a la instal·lació d’un dispensador d’aigua al Safareig 
16 Aprovant despesa pels treballs de condicionament de dos camps de futbol 
16 Alta per omissió al padró d’habitants 
16 Concessió llicència de gual a Josep Ibern Costa 
17 Alta padró d’habitants 
17 Concessió llicència d’obres a Francisca Casadevall Terradas 
17 Concessió llicència d’obres al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
17 Concessió llicència d’obres a Roser Ventura Illa 
17 Prendre coneixement informe d’Intervenció ingressos tallers Joventut 
17 Autorització per posar taules a Forn Ferrer SL 
17 Baixa padró d’habitants 
17 Alta per omissió al padró d’habitants 
18 Alta padró d’habitants 
18 Concessió llicència d’obres a Carme Roca Larrosa 
18 Concessió llicència d’obres a Manuel Fernández Cortés 
18 Concessió llicència d’obres a Magdalena Poyal Ribalta 
18 Alta per omissió padró d’habitants 
18 Aprovant certificació número 1 d’URCOTEX SA 
18 Aprovant despesa nou mobiliari per a la biblioteca municipal 
18 Aprovant despesa mobiliari Intervenció i entrada ajuntament 
21 Alta padró d’habitants 
21 Alta padró d’habitants 
21 Alta padró d’habitants 
21 Concessió llicència primera ocupació a Iste SL 
21 Autorització per posar publicitat a Jaume Mateu 
21 Acordant la compareixença en un recurs d’ENDESA 
21 Considerant justificades subvencions atorgades a centres d’ensenyament 
21 Acordant el compliment d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
21 Autoritzant reserva ocupació via pública per càrrega i descàrrega  
21 Desestimant un recurs d’ENDESA 
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21 Autoritzant reserva ocupació via pública a TANIA 3 SL 
21 Aprovant el text del contracte per a la producció d’una obra artística 
21 Atorgant permís d’abocament a Catalunya Color SA 
21 Aprovant despesa contractació assegurança responsabilitat civil 
21 Baixa padró d’habitants 
21 Baixa padró d’habitants 
21 Baixa padró d’habitants 
21 Aprovant relació liquidacions ocupació via pública mes d’abril 
21 Aprovant despesa subministrament d’un rètol informatiu 
21 Aprovant revisió preu contracte gestió del servei d’escombraries 
21 Aprovant revisió preu contracte gestió del servei de recollida selectiva 
22 Prenent coneixement informe d’Intervenció gestió econòmica àrea d’Esports 
22 Alta padró d’habitants 
22 Donant resposta a la sol·licitud formulada per Domènec Mundet Jané  
22 Aprovant una relació de factures 
22 Efectuant un pagament a Fundació Gol i Gorina per exàmens de salut escolar 
22 Concessió d’una subvenció als veïns de Sant Llorenç de Vilardell 
22 Atorgant beques als usuaris del menjador escolar 
22 Aprovant despesa per obres del nou cel-ras als Serveis Econòmics 
22 Autoritzant el canvi de titularitat d’una llicència ambiental a nom de TEMAPE SL 
22 Aprovant despesa per treballs de pintura Serveis als Econòmics 
23 Aprovant despesa per subministrament caixes transfer per al Punt d’Informació Jove 
23 Facilitant fotocòpies sol·licitades per Jordi Puig Torrent 
23 Concessió llicència d’obres a Promociones Francisco Gabriel SL 
23 Aprovant despesa treballs sanejament colomar carrer Santa Fe 52 
23 Concessió llicència de gual a TEMAPE SL carrer Mn. Jacint Verdaguer 4B 
23 Concessió llicència de gual a TEMAPE SL carrer Amèriques 15 
23 Aprovant relació liquidacions ocupació via pública mes de maig 
23 Aprovant despesa confecció perruca per a la geganta de Sant Celoni 
24 Concessió llicència primera ocupació   
24 Aprovant certificació número 2 Construccions Catalunya SL obres carrer Consolat  de Mar 
24 Aprovant certificació 4 CISA obra Ateneu – Escola de música 
24 Aprovant canvi de signatura d’un compte del Banc de Santander Central Hispano 
24 Aprovant l’expedient de contractació d’enderroc de la caserna de la Guàrdia Civil 
24 Aprovant certificació 4 segona fase B reconstrucció Pont Trencat SAPIC 
24 Aprovant despeses construcció centre d’acollida d’animals de companyia  
24 Aprovant despesa impressió guia de l’alumne 
25 Delegació al Josep M. Pasqual Arenas com alcalde accidental 
25 Contractació d’un peó 
25 Contractació d’una auxiliar administrativa 
25 Aprovant el canvi de signatura d’un compte al Banc Bilbao Vizcaya Argentaria 
25 Aprovant pressupost estimatiu de la Festa Major de La Batllòria 
25 Concessió de diferents gratificacions a personal 
25 Acceptant renúncia dels serveis prestats per Joan Bruguera Pesaferrer  
25 Aprovant despesa per subministrament de nou mobiliari a la biblioteca 
25 Concessió llicència d’obres a M. del Carmen Pérez Fernández 
25 Concessió llicència d’obres a Pedro Villacreces López 
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25 Concessió llicència d’obres a Sonia Gómez Montero 
25 Concessió complement de productivitat a diferent personal 
25 Donant de baixa autorització venda al mercat setmanal 
25 Baixa padró d’habitants 
25 Baixa padró d’habitants 
25 Alta per omissió padró d’habitants 
25 Aprovant la incorporació de diferents modificacions llicència d’obres ATICPROM SL 
25 Aprovant despesa subministrament i instal·lació 5 unitats higièniques 
25 Aprovant relació liquidacions ocupació via pública mes de juny 
28 Alta padró d’habitants 
28 Concessió llicència primera ocupació a Savariego SL 
28 Aprovant canvi de nom per quotes d’urbanització d’una parcel·la del sector Les Torres   
28 Concessió llicència ambiental instal·lació aparcament a Tarit Promocions SL 
28 Concessió llicència d’obres a Glòria Montasell Panareda 
28 Concessió llicència d’obres a Miquel Pera Garcia 
28 Aprovant l’arxiu d’un expedient  
28 Alta per omissió padró d’habitants 
28 Alta per omissió padró d’habitants 
29 Alta padró d’habitants 
29 Alta padró d’habitants 
29 Habilitació com a secretària accidental a Pepita Caballé Serra 
30 Autoritzant al Casal Quico Sabaté a fer una exhibició de gossos d’atura  
30 Alta padró d’habitants 
30 Alta per omissió al padró d’habitants 
31 Alta padró d’habitants 
31 Alta padró d’habitants 
31 Contractació de tres peons 
31 Concessió llicència d’obres a Givaudan Ibérica SA 
31 Alta padró d’habitants 
31 Baixa padró d’habitants 
31 Baixa padró d’habitants 
31 Canvis de domicili 
31  Aprovant relació de despeses de personal 
31 Concessió de subvenció a la Junta de Compensació Royal Park 

 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ 
DURANT EL MES DE JULIOL DE 2003 
 
DIA DESCRIPCIÓ 
30 Arxivar expedient Juan C. Barquero Rodríguez 

 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES 
D’AGOST DE 2003 
 
DIA DESCRIPCIÓ 

- 45 - 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01 Alta padró d’habitants 
01 Alta padró d’habitants 
01 Alta padró d’habitants 
01 Alta padró d’habitants 
01 Suspensió celebració Comissió de Govern per època de vacances 
02 Baixa padró d’habitants 
04 Alta padró d’habitants 
04 Alta padró d’habitants 
04 Aprovant despesa assegurança accidents cursets de natació 
04 Contractació d’una administrativa 
04  Contractació d’una administrativa 
04 Acordant l’arxiu d’un expedient 
04 Concessió llicència d’activitats a Purificación Clemente Garcia 
04 Aprovant despesa treballs impressió cartells de la Festa Major 
04 Facilitant Llei d’ordenació farmacèutica a Marta Masnou Planas 
04 Aprovant despesa per a subministrament de mobiliari al Safareig 
04 Concessió llicència d’obres al càmping Aqua Alba 
04 Concessió llicència d’obres al càmping Aqua Alba 
04 Concessió llicència d’obres a Josep Pinto Castañé 
04 Alta padró d’habitants 
04 Alta padró d’habitants 
04 Alta padró d’habitants 
04 Alta padró d’habitants 
04 Aprovació del projecte de reparcel·lació de diverses UASUS de Can Sans 
04 Aprovació del projecte d’urbanització de diverses UASUS de Can Sans 
05 Aprovant despesa assegurança Mútua General de Seguros 
05 Concessió llicència d’activitats a Francisca Medina Gómez 
05 Aprovant preus públics Festa Major de la Batllòria 
06 Concessió llicència d’obres a Joan Martí Tarrés 
06 Concessió llicència d’obres a Mateo Paz de la Cruz 
06 Concessió llicència d’obres a Montserrat Trujillo Coll 
06 Concessió llicència d’obres a Paquita Escudé Massanes 
06 Concessió llicència d’obres a Rosa Barnet Pujol 
06 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 Aprovant projectes d’ocupació 
07 Alta padró d’habitants 
07 Baixa padró d’habitants 
07 Baixa padró d’habitants 
08 Alta padró d’habitants 
08 Nomenament d’alcalde accidental al regidor Josep Alsina Lloreda 
08 Concessió llicència d’obres a Alerce Edificios y Obras SL 
08 Acordant comparèixer davant el Jutjat Contenciós en recurs de Restaurant Net SL 
08 Concessió llicència ambiental instal·lació aparcament a Alerce Edificios y Obras SL 
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08 Alta padró d’habitants 
11 Acceptant el desistiment a una llicència d’obres de Rocalba SA 
11 Baixa padró d’habitants 
11 Baixa padró d’habitants 
11 Baixa padró d’habitants 
12 Alta padró d’habitants 
12 Alta padró d’habitants 
12 Alta per omissió al padró d’habitants 
12 Baixa padró d’habitants 
13 Denegant una llicència d’obres a Cerámicas Moreno Chimenea 
13 Concessió llicència de gual a Eduardo Rosa Garcia 
13 Concessió llicència de gual a Les Flors del Montseny SL  
13 Concessió llicència de gual a Joan Ducròs Soler 
13 Concessió llicència de gual a Josep Pascual Lechuga 
13 Retorn de dipòsit urbanístic a Mercè Draper Torras 
13 Concessió llicència d’obres a Antoni Subirà Sánchez 
13 Concessió llicència d’obres a Joan Muntal Tarragó 
13 Concessió llicència d’obres a Montserrat Junyent Deulofeu 
13 Admetent desistiment llicència d’obres de Comunitat de Propietaris C/ Palautordera 34 
13 Baixa padró d’habitants 
13 Baixa padró d’habitants 
14 Alta padró d’habitants 
14 Alta per omissió al padró d’habitants 
14 Alta padró d’habitants 
14 Baixa padró d’habitants 
14 Baixa padró d’habitants 
14 Baixa padró d’habitants 
14 Baixa padró d’habitants 
18 Alta per omissió al padró d’habitants 
18 Alta per omissió al padró d’habitants 
18 Concessió llicència d’obres a Uquifa SA 
18 Concessió llicència d’obres a Uquifa SA 
18 Ordenant l’estudi per substituir unes boles existents a la Plaça del Bestiar 
18 Autorització per posar taules i cadires al Bar Esquizo durant la Festa Major de setembre 
19 Alta padró d’habitants 
19 Alta per omissió al padró d’habitants 
19 Informant favorablement la realització d’una excursió turística Club 4X4 
20 Autoritzant la Policia Local a donar de baixa definitivament un vehicle 
20 Alta padró d’habitants 
20 Alta per omissió al padró d’habitants 
21 Alta padró d’habitants 
21 Alta padró d’habitants 
21 Alta per omissió padró d’habitants 
21 Aprovant despesa arranjament voreres Av. Verge del Puig 
21 Autoritzant veïns i veïnes de La Batllòria per utilitzar la Unió Batllorienca 
22 Autoritzant ampliació horari tancament Bar la Placeta de La Batllòria durant la Festa Major 
22 Contractació de 4 peons 
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22 Baixa padró d’habitants 
22 Baixa padró d’habitants 
22 Baixa padró d’habitants 
22 Baixa padró d’habitants 
25 Alta padró d’habitants 
25 Alta padró d’habitants 
25 Alta padró d’habitants 
25 Alta padró d’habitants 
25 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà 
25 Aprovant baixa al mercat setmanal d’Antoni Casals Viñas 
26 Alta padró d’habitants 
26 Alta Padró d’habitants 
26 Contractació d’un enginyer tècnic 
26 Alta per omissió padró d’habitants 
26 Concessió de gratificacions a diferent personal 
26 Concessió complement de productivitat a diferent personal 
27 Autoritzant la Policia Local per donar de baixa definitivament un cotxe 
28 Alta padró d’habitants 
28 Alta padró d’habitants 
28 Alta padró d’habitants 
28 Contractació d’un peó 
28 Aprovant factura depuradora maig 
28 Concessió llicència de gual a José Broncano Jurado 
28 Facilitant informació del padró a Antònia Fernández Paz 
28 Facilitant informació del padró a Mercè Tarragó Caballé 
28 Concessió llicència d’obres a Dolors Alarcón Garcia 
28 Concessió llicència d’obres a Maria Blanché Canaleta 
28 Concessió llicència d’obres a Comunitat de Propietaris C/ Barcelona 1 
28 Concessió llicència d’obres a Isabel Fuentes Martínez 
28 Concessió llicència d’obres a José Garcia Sanz 
28 Concessió llicència d’obres a Pedro Plana Masagué 
28 Concessió llicència d’obres a Joan Prat Puig 
28 Concessió llicència d’obres a Eduardo Rubio González 
29 Alta padró d’habitants 
29 Alta padró d’habitants 
29 Alta padró d’habitants 
29 Contractació de 4 professors per a l’escola d’adults 
29 Contractació d’una auxiliar administrativa 
29 Contractació d’una treballadora familiar 
29 Aprovant relació justificants caixa fixa 3/2003 
29 Concessió llicència d’activitats per una carnisseria a Joan Catarineu Montplet 
29 Concessió llicència d’obres a Oriol Fradera Coll 
29 Concessió llicència d’obres a Jaume Martori Planas 
29 Concessió llicència d’obres a Francesc Oms Millas 
29 Aprovant liquidació publicitat radio 
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LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ 
DURANT EL MES D’AGOST DE 2003 
 
DIA DESCRIPCIÓ 
01 Arxivar expedient Amparo Garcia Gavilán 
01 Imposar sanció Anabel Ramírez Zamora 
01 Imposar sanció Àngel Plana Mas 
01 Imposar sanció Anna Rodón Bas 
01 Arxivar expedient Antonio Quintana Trujillo 
01 Imposar sanció Antonio Ruiz Ruiz 
01 Imposar sanció Antonio Vila Manent 
01 Arxivar expedient Boris Schwarze 
01 Imposar sanció Carles Estruch Mansanet 
01 Arxivar expedient Carles Vives Camús 
01 Imposar sanció Carmen Garcia Recio 
01 Imposar sanció David Linares Riera 
01 Arxivar expedient Dominga González Camacho 
01 Imposar sanció Elena Peris Serrats 
01 Arxivar expedient Eva González Coll 
01 Arxivar expedient Francisco Javier González Lara 
01 Arxivar expedient Francisco Pareja Rasero 
01 Arxivar expedient Ignasi Sánchez de la Torre 
01 Arxivar expedient Ivan del Jesús Magdaleno 
01 Imposar sanció Jordi Jubany Fontanillas 
01 Arxivar expedient Jordi Serra Julià 
01 Arxivar expedient José A. Montoya Maya 
01 Arxivar expedient José Guerrero Ramírez 
01 Imposar sanció José M. Lavado Cachadiña 
01 Arxivar expedient José M. Hernández Martínez 
01 Arxivar expedient Josefina Plana Barrena 
01 Arxivar expedient Josep Alba Obradors 
01 Imposar sanció Juan Carlos Porras Pérez 
01 Imposar sanció Joan Cortina Crous 
01 Imposar sanció Joan Cortina Crous 
01 Imposar sanció Joan Cortina Crous 
01 Arxivar expedient Laia Coll Molina 
01 Imposar sanció M. Dolores López Ballester 
01 Arxivar expedient M. José Navarro López 
01 Arxivar expedient Manel Romero Clemente 
01 Arxivar expedient Manuel J. Perdigón León 
01 Arxivar expedient Marek Jurkiewicz González 
01 Arxivar expedient Mercedes Lavado Cachadiña 
01 Imposar sanció Mònica Castella Codony 
01 Arxivar expedient Montserrat Illa Sánchez 
01 Imposar sanció Montserrat Rubio Bonet 
01 Arxivar expedient Pedro Rodríguez Vergara 
01 Aixecar suspensió d’expedient per finalització de procés penal Ramon Pallejà Recorda 
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01 Revocació d’actes administratius David Sánchez López 
01 Arxivar expedient Rosa M. Vega Raya 
01 Arxivar expedient Rosario Ortiz Hernández 
01 Arxivar expedient Vicente Rodellas Vergés 
04 Sancionar infraccions lot 304 

 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES DE 
SETEMBRE DE 2003 
 
Dia Descripció 
01 Alta padró d’habitants 
01 Alta padró d’habitants 
01 Autorització a Gas Natural SDG SA 
01 Autorització a Gas Natural SDG SA 
01 Autorització a Gas Natural SDG SA 
01 Alta padró d’habitants 
01 Alta padró d’habitants 
01 Alta padró d’habitants 
01 Concessió llicència primera ocupació a Xavier Àlvarez Domènech 
01 Alta per omissió al padró d’habitants 
01 Concessió llicència d’obres a Antoni Subirà Sànchez 
02 Contractació d’una educadora de carrer 
02 Alta padró d’habitants 
02 Baixa padró d’habitants 
02 Concessió llicència primera ocupació a Ballada i Fortuny SL 
02 Concessió llicència d’obres a Aticprom SL 
02 Concessió llicència d’obres a Jordi Mundet Frontela 
02 Concessió llicència d’obres a Alain Navarro Guerra 
03 Aplicació de normativa d’aparcament a un tram del carrer Germana Reyes 
03 Alta padró d’habitants 
03 Sol·licitant provisió de fons despeses per la urbanització del sector Les Torres 
03 Contractació de Joan Bruguera Pesaferrer per realitzar diferents treballs a La Batllòria 
03 Autorització a la UBIC per instal·lar 4 pannells informatius de zona comercial 
03 Aprovació de preu públic per participar en els actes de la Festa Major 
03 Aprovant factura de Josep Mora Reberté 
03 Declarant responsabilitat patrimonial de l’administració 
03 Desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració 
03 Arxivant un expedient de responsabilitat patrimonial de l’administració 
03 Desestimant una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració 
03 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció sobre gestió econòmica àrea de Cultura 
03 Aprovant transferència de crèdit 
03 Alta padró d’habitants 
03 Alta padró d’habitants 
03 Baixa padró d’habitants 
03 Baixa padró d’habitants 
03 Aprovant despesa substitució canonada Av. Verge del Puig 
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03 Aprovant despesa treballs de realització de tres projectes tècnics d’enllumenat públic 
03 Aprovant certificació número 1 primera fase complex esportiu Pla de Palau 
03 Aprovant certificació número 5 Ateneu – Escola de música 
03 Aprovant relació de despeses del mes d’agost 
03 Concessió llicència d’obres a Joaquim Vives Musachs 
03 Aprovant despesa obres arranjament vorera C/ Germà Julià 
03 Aprovant despesa obres arranjament vorera C/ Santa Tecla 
04 Alta padró d’habitants 
04 Autoritzant ampliació horari tancament bar “Turó” durant la Festa Major 
04 Autorització per posar taules al carrer bar “Gringo Café” durant la Festa Major 
04 Aprovant pressupost estimatiu Festa Major 
04 Autoritzant horari tancament bar musical “Pride” durant la Festa Major 
04 Desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració 
04 Desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració 
04 Incoant expedient de responsabilitat patrimonial de l’administració 
04 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció sobre gestió econòmica sortida cultural 
04 Aprovant despesa cortines àrea Intervenció 
05 Autoritzant ampliació horari tancament discoteca “Baton Rouge” durant la Festa Major 
05 Autoritzant ampliació horari tancament bar musical “Belfast” durant la Festa Major 
05 Autoritzant ampliació horari de tancament bar musical “Berlín” durant la Festa Major 
05 Atorgant una subvenció a la Junta de Compensació de Can Coll 
05 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció sobre un curs de manipulador d’aliments 
05 Baixa padró d’habitants 
05 Concessió llicència d’obres a Missioneres Cor de Maria 
05 Concessió llicència d’obres a Àngel Martínez Montolio 
05 Concessió llicència d’obres a Anna Puyal Ribalta 
05 Concessió llicència d’obres a Juan Tarragó Gils 
05 Concessió llicència d’obres a Rosa Terradas Galobardes 
05 Concessió llicència d’obres a Xavier Vulart Brunell 
07 Incoant expedient de responsabilitat patrimonial de l’administració 
09 Alta padró d’habitants 
09 Contractació d’una auxiliar administrativa per a la biblioteca de La Batllòria 
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 Concessió drets funeraris a Julián Bruno Montón Rodrigo 
09 Concessió drets funeraris a  Rosa Recasens Vinardell 
09 Concessió drets funeraris a Victoria Amor Galán 
09  Concessió llicència d’obres a Restaurant els Avets SCP 
09 Concessió llicència d’obres a M. Rosa Vigas Boleda 
09 Alta padró d’habitants 
10 Alta padró d’habitants 
10 Alta padró d’habitants 
10 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció gestió econòmica de la biblioteca 
10 Denegant autorització per posar música directa en una festa 
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10 Contractació de 3 professores per a l’Escola d’adults 
10 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció sobre gestió de l’àrea de Joventut 
10 Baixa padró d’habitants 
10 Aprovant certificació número 2 dels treballs de restauració dels esgrafiats de l’església 
10 Concessió llicència d’obres a Aticprom SL 
12 Alta padró d’habitants 
12 Alta padró d’habitants 
12 Alta padró d’habitants 
12 Alta per omissió padró d’habitants 
15 Alta padró d’habitants 
15 Alta padró d’habitants 
15 Alta padró d’habitants 
15 Arxivant expedient execució forçosa d’obres  
15 Contractació de tres informadors per al parc natural del Montnegre Corredor 
15 Aprovant retorn de garantia definitiva a Tallers Mecànics José Amat SL 
15 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció sobre gestió de l’Escola d’adults 
15 Desestimant al·legació presentada per l’Associació de Veïns de Les Borrelles 
15 Incoant expedient de responsabilitat patrimonial de l’administració 
15 Concessió de subvenció a l’Associació de Veïns del Turó 
15 Desestimant al·legacions de Joan i Antoni Pou Huix 
15 Alta padró d’habitants 
15 Alta padró d’habitants 
15 Aprovant despesa assegurança vehicle Nissan Cabstar 1819 BZN 
15 Aprovant despesa assegurança vehicle Nissan Vanette B-6474-KP  
15 Baixa padró d’habitants 
15 Atorgant bestreta a compte de subvenció al Club Arc Sant Celoni 
15 Baixa padró d’habitants 
15 Baixa padró d’habitants 
15 Concessió llicència primera ocupació a Aticprom SL 
15 Alta per omissió al padró d’habitants 
15 Concessió llicència d’activitats 
15 Aprovant despesa lloguer local al carrer Germà Emilià 
15 Concessió llicència d’obres a Dolores Alarcon Garcia 
15 Concessió llicència d’obres a Jaume Planas Vila 
16 Alta padró d’habitants 
16 Alta padró d’habitants 
16 Concessió d’una bestreta a Joan Muntaner Crespo 
16 Ordenant compareixença davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 5  
16 Ordenant compareixença davant Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
16 Alta padró d’habitants 
16 Alta padró d’habitants 
16 Alta padró d’habitants 
16 Baixa de venda al mercat setmanal de Chonge Chen 
16 Baixa de venda al mercat setmanal de Sonia Sanjuan Sánchez 
16 Concessió llicència de primera ocupació a Josep M. Orra Pié 
16 Aprovant despesa per a la confecció de cortines per a les cabines electorals 
16 Alta per omissió padró d’habitants 
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16 Aprovant factura depuradora mes de juny 
16 Aprovant factura depuradora mes de juliol 
16 Aprovant despesa de treballs de pintura despatx Can Ramis 
16 Alta per omissió al padró d’habitants 
16 Aprovant declaració de relació de valors de l’Organisme de Gestió Tributària 
16 Aprovant disminució parada mercat setmanal de Salvador Salvo Rodríguez 
16 Concessió llicència d’obres a Milagros López López 
16 Concessió llicència d’obres a Rosa Terradas Galobardes  
16 Aprovant relació liquidacions ocupació via pública mes de juliol 
16 Aprovant liquidació ocupació via pública Sacorla 2000 SL 
16 Aprovant canvi de nom parada mercat setmanal 
16 Aprovant canvi de nom parada mercat setmanal 
16 Aprovant canvi de nom parada mercat setmanal 
16 Aprovant canvi de nom parada mercat setmanal 
17 Alta padró d’habitants 
17 Concessió de pròrroga per arranjament de deficiències al bar restaurant “Catalunya” 
17 Aprovant despesa per a la instal·lació de porta a l’àrea de Benestar Social 
17 Concertació d’un crèdit amb Caixa Laietana per compliment de sentència 
17 Alta padró d’habitants 
17 Aprovant despesa per a la contractació vàries sessions de formació 
17 Aprovant certificació número 5 de les obres del camp d’esports 
18 Acceptar el desistiment d’una llicència d’obres d’Antoni Berenguer Clapera 
18 Alta padró d’habitants 
18 Ordenant compareixença davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 
18 Adjudicant la realització de dues escultures per al Pont Trencat 
18 Aprovant relació de factures número 7 
18 Adjudicant la realització de plaques per a la inauguració del Pont Trencat 
18 Aprovant pagament subvencions maig i juny a l’AMPA de l’escola Montnegre 
18 Autoritzant a la UBIC l’organització del sorteig “Torna a l’Escola” 
18 Alta padró d’habitants 
18 Alta padró d’habitants 
18 Baixa padró d’habitants 
18 Baixa padró d’habitants 
18 Alta per omissió padró d’habitants 
18 Alta per omissió padró d’habitants 
18 Acord relacionat amb l’aplicació de tarifes per a la Fira Setembre 
18 Concessió llicència de gual a Manuel Montero González 
19 Alta padró d’habitants 
19 Alta padró d’habitants 
19 Alta padró d’habitants 
19 Contractació d’una tècnic mig  per al Pla de transició al treball 
19 Contractació d’una auxiliar administrativa per a l’escola La Tordera 
19 Contractació d’una tècnic mig per a treballs de psicomotricitat a l’escola La Tordera  
19 Autoritzant l’ús d’una sala a la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny  
19 Aixecant ordre de suspensió obres a Francisca Medina Gómez 
19 Aixecant ordre de suspensió obres a Joan Catarineu Montplet 
19 Incoant expedient urbanització vial paral·lel a C-35 entre C/ Olzinelles i sector Les Torres 

- 53 - 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 Alta padró d’habitants 
19 Alta padró d’habitants 
19 Alta padró d’habitants 
19 Baixa padró d’habitants 
19 Baixa padró d’habitants 
19 Concessió llicència ocupació a Martí Campdepadrós Lleonart 
19 Alta per omissió padró d’habitants 
19 Aprovant relació liquidació mercat setmanal 
22 Alta padró d’habitants 
22 Ordenant l’execució d’una senyalització a la Fundació Acció Baix Montseny 
22 Contractació d’un auxiliar administratiu per a l’emissora municipal 
22 Aprovant diferents factures de la Fundació Acció Baix Montseny 
22 Autoritzant a l’agrupament Escolta Gels a realitzar diferents activitats a la Plaça de la Vila 
22 Autorització a Gas Natural SDG SA 
22 Autorització a Gas Natural SDG SA 
22 Aprovant pagament als artistes de l’exposició dels 300 anys de l’església parroquial 
22 Declarant aprovada definitivament la nomenclatura del carrer Riu Sec 
22 Concessió llicència d’obres a Cándida Barquero Pérez 
22 Concessió llicència d’obres a Carme Clapera Calls 
22 Aprovant l’arxiu d’un expedient contractació obres al carrer Pitarra 
22 Aprovant una transferència de crèdit 
22 Alta padró d’habitants 
22 Alta padró d’habitants 
22 Alta per omissió al padró d’habitants 
22 Alta per omissió al padró d’habitants 
22 Incorporació d’un canvi en una llicència d’obres a Prodesfarma SA 
22 Concessió llicència d’obres a Ranke Química SL 
23 Alta padró d’habitants 
23 Alta padró d’habitants 
23 Alta padró d’habitants 
23 Alta padró d’habitants 
23 Denegant sol·licitud ampliació horari zona de càrrega a C.A. Guisona SA 
23 Alta padró d’habitants 
23 Alta padró d’habitants 
23 Alta padró d’habitants 
23 Baixa padró d’habitants 
23 Aprovant despeses depuradora mes d’abril 
24 Alta padró d’habitants 
24 Nomenament de funcionari al caporal Jordi Capote Martín 
24 Nomenament de funcionari al caporal Josep Francesc Guasch Gimeno 
24 Nomenament de funcionari al caporal Josep Lluís Roca Gómez 
24 Concessió llicència d’obres a Genaro Reales Barragán 
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 
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24 Alta padró d’habitants 
24 Alta padró d’habitants 
24 Atorgant una bestreta a compte de la subvenció a Club Handbol Sant Celoni 
24 Baixa padró d’habitants 
24 Aprovant factura reposició i millores a la depuradora  
24 Aprovant factura reposició i millores substitució deflector a la depuradora 
24 Efectuant pagament a Fundació Gol i Gurina exàmens salut escolar 
24 Aprovant despesa per compra d’un servidor informàtic 
24 Atorgant una subvenció a la Unió Esportiva Pitres 
25 Contractació d’un peó per a la poda d’arbrat i manteniment 
25 Contractació d’una auxiliar administrativa per a l’àrea de Secretaria  
25 Contractació d’una monitora per a gimnàstica de gent gran 
25 Contractació d’un oficial paleta per a l’arranjament de la Plaça del Bestiar 
25 Contractació d’un peó per a l’arranjament de la Plaça del Bestiar 
25 Contractació d’una auxiliar administrativa per a l’àrea de Benestar Social 
25 Contractació d’una treballadora familiar 
25 Contractació d’una monitora d’aeròbic per al pavelló 
25 Proposta de les Festes Locals per a 2004 
25 Concessió de gratificacions a diferent personal 
25 Concessió llicència d’obres a Antonio Barragan Gordillo 
25 Concessió llicència d’obres a la Comunitat de propietaris del C/ Campins, 29 
25 Concessió llicència d’obres a Jaume Aguerri Antolín 
25 Concessió llicència d’obres a Jordi Travessa Serra 
25 Concessió llicència d’obres a Laureano Hermosa González 
25 Concessió llicència d’obres a Manuel Garcia Almendros 
25 Concessió llicència d’obres a Santiago Collboni Fradera 
25 Concessió complement de productivitat a diferent personal 
25 Alta padró d’habitants 
25 Alta padró d’habitants 
25 Baixa padró d’habitants 
25 Alta per omissió padró d’habitants 
26 Alta padró d’habitants 
26 Alta padró d’habitants 
26 Alta padró d’habitants 
26 Contractació d’una professora per a l’Escola d’adults 
26 Concessió llicència d’obres a Esteve Vila Castañé 
26 Concessió llicència d’obres a Juan Figueras Vila 
26 Aixecant ordre suspensió llicència d’obres a De Mendrano Ranz y Asociados SC 
26 Concessió llicència d’obres a Xavier Bordetas Delgado 
26 Baixa padró d’habitants 
26 Concessió llicència d’activitat a De Mendrano Ranz y Asociados SC 
29 Alta per omissió padró d’habitants 
29 Correcció error de fet en concessió llicència d’ocupació a Ispacanet SL 
29 Denegant pròrroga llicència d’obres a Francisco Viudez Navarro 
29 Concessió llicència d’obres a Proart 2001 SA 
29 Autoritzant ocupació via pública per obres a Lluís Permanyer Sala 
29 Aprovant factura de compra d’un vehicle 
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29 Suspenent aprovació inicial del Pla de millora urbana UASU 17 - Roca Humbert 
29 Suspenent aprovació inicial Pla parcial sector industrial Riera de Can Planas de La Batllòria 
29 Baixa padró d’habitants 
29 Baixa padró d’habitants 
29 Aprovant factura despeses depuradora 
29 Aprovant factura despeses depuradora 
29 Concessió llicència d’activitats a Promocions Mollfulleda Saperas SL 
29 Aprovant despesa per adquisició material informàtic 
30 Autoritzant ampliació de cabal d’aigua potable al càmping Aqua Alba 
30 Concessió d’una bestreta a Lluís Garcia Gonzalo 
30 Concessió llicència primera ocupació a Juan José Martínez 
30 Concessió llicència primera ocupació a Solera SCP 
30 Contractació d’una auxiliar administrativa 
30 Ordenant compareixença davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
30 Aprovant relació de despeses del mes de març 
30 Alta padró d’habitants 
30 Alta padró d’habitants 
30 Baixa padró d’habitants 
30 Baixa padró d’habitants 
30 Aprovant la relació de justificants de caixa fixa número 4 
30 Concessió llicència d’obertura i funcionament a Construccions Puiggraciós SA 

 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ 
DURANT EL MES DE SETEMBRE DE 2003 
 
DIA DESCRIPCIÓ 
03 Sancionar infraccions lot 305 
23 Sancionar infraccions lot 306 

 
 
15.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE JULIOL, AGOST 
I SETEMBRE DE 2003. 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions urgents 
de diferent personal realitzades durant els mesos de juliol, agost i setembre 
de 2003. 
  
Atès que durant el mes de juliol de 2003 s'ha procedit a la contractació del 
següent personal:  
 

- Un peó per a tasques de reparació de voreres malmeses. 
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- Un peó de recolzament estacional a la brigada municipal durant les 
vacances. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Una auxiliar administrativa de suport per acumulació de tasques a 
l’àrea de Benestar Social. 
- Una treballadora familiar de recolzament a l’àrea de Benestar Social 
durant el període de vacances. 
- Una persona per al muntatge i reparació de l’aula d’informàtica de 
l’Escola d’adults municipal. 
- Un tècnic de suport a l’àrea de Medi Ambient per increment d’àmbits 
d’atenció i serveis. 
- Un peó per a tasques d’arranjament de voreres. 
- Una auxiliar administrativa de suport a l’àrea de Cultura. 
- Tres persones per a la realització d’obres i serveis d’interès general 
en el marc d’un Pla d’ocupació. 

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

- Dues administratives de suport a les tasques d’atenció al públic 
durant les vacances. 
- Quatre peons per a realitzar tasques de millora de la via pública i 
manteniment d’enjardinaments. 
- Un enginyer tècnic per a tasques d’enllumenat al nucli urbà. 
- Un peó per a la preparació i condicionament de les instal·lacions 
esportives municipals. 
- Quatre professors per a l’Escola d’adults municipal durant el curs 
2003-2004. 
- Una auxiliar administrativa de suport per acumulació de tasques a 
l’àrea de Benestar Social. 
- Una treballadora familiar de suport a les tasques d’atenció 
domiciliària. 

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

- Una persona per a realitzar tasques d’educadora de carrer. 
- Una auxiliar administrativa de suport a la biblioteca de La Batllòria. 
- Tres professores per a l’Escola d’adults municipal durant el curs 
2003-2004. 
- Tres persones per a tasques d’informació al Parc Natural del 
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Montnegre-Corredor, en el marc d’un conveni amb la Diputació de 
Barcelona. 
- Una persona per a tasques de tutora del Pla de transició al treball. 
- Una auxiliar administrativa per a tasques de conserge i auxiliar de 
menjador de l’Escola La Tordera durant el curs 2003-2004. 
- Un tècnic especialista en psicomotricitat per a l’Escola La Tordera 
durant el curs 2003-2004. 
- Una persona per a la promoció comercial de l’emissora municipal de 
ràdio. 
- Un peó de suport a la brigada de jardineria per a la poda d’arbrat i 
manteniment de zones verdes. 
- Una auxiliar administrativa per a l’actualització del padró municipal 
d’habitants, així com de les titularitats dels drets funeraris del 
cementiri municipal. 
- Una monitora de gimnàstica per a diverses activitats que es realitzen 
al pavelló d’esports municipal. 
- Un oficial paleta per a l’arranjament de la Plaça del Bestiar. 
- Un peó per a l’arranjament de la Plaça del Bestiar. 
- Una auxiliar administrativa de suport informatiu a l’àrea de Benestar 
Social. 
- Una treballadora familiar de suport per acumulació de tasques a 
l’àrea de Benestar Social. 
- Una monitora d’aeròbic per al pavelló municipal d’esports. 
- Una professora per a l’Escola d’adults municipal durant el curs 2003-
2004. 
- Una auxiliar administrativa de recolzament a tasques d’ordenament 
d’expedients i documentació a les quatre àrees situades 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: 
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Juliol 2003 
 
Francisco Ramírez Merino Peó 
Josep Ninou Palau Peó 
Sílvia Gordón López Auxiliar administrativa  
M. Fernanda Ruiz González Treballadora familiar 
Agustí Font Borderas Administratiu 
Jordi Viader Anfrons Tècnic mig    
Carlos Funollet Edo Peó 
Marta Renau Fradera Auxiliar administrativa 
José Manuel Acosta Romero Peó 
Sílvia Navarta Vila Peó 
M. Immaculada Corpas Medina Peó 
 
Agost 2003 
 
Anna Urrútia Marpons Administrativa 
Sílvia Garcia Amadó Administrativa 
Maria Salguero Amaya Peó 
Antonio Guillén Mancilla Peó 
Juan Antonio Martí Cantón Peó 
Àngela Rosa Pesaferrer Tarradellas Peó 
José Américo Blanco Burgos Enginyer tècnic 
Miquel Mena Fradera Peó 
Manuela Gallardo Sánchez Professora 
Sergi Bernal Escoté Professor 
Marina Pardo Alloza Professora 
Jesús Sánchez Caso Professor 
Sílvia Górdón López Auxiliar administrativa 
Teresa Espinàs Ortega Treballadora familiar 
 
Setembre 2003 
 
Sílvia Cantallops Jiménez Educadora de carrer 
Montserrat Calabuig Burguete  Auxiliar administrativa 
Helena Masnou Planas Professora 
Marta Palomé Planas Professora 
Isabel Besson Masplà Professora 
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Marc Jiménez Prat Informador 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sergi Travessa Danés Informador 
Laia Maseras Salvadó Informadora 
Ana Isabel del Rio Rubio Tècnic mig 
Mireia Roqueta Fontiguell Auxiliar administrativa 
Otília Sebastià Gimeno Tècnic mig 
Cristhian Arroyo Vellalta Auxiliar administratiu 
Almany Jangana Peó 
Carme Fernández Gros Auxiliar administrativa 
M. Dolors Reberté Ferran Monitora 
Francisco J. Castro Saborido Oficial paleta 
Juan Ramos Méndez Peó 
Lourdes Ballescà Rivero Auxiliar administrativa 
M. Fernanda Ruiz González Treballadora familiar 
Sandra Rusiñol Vellvehí Monitora 
Anna Soler Horta Professora 
Eva Castro Castellà Auxiliar administrativa 
 
 
16.- PRECS I PREGUNTES. 

 
Preguntes que formula el grup municipal de CiU: 

 
 
 El Sr. Figueras pregunta si s’ha conclòs la redacció del Pla 

d’ordenació d’equipaments comercials (POEC) i si s’ha 
entregat ja el document.  
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El Sr. alcalde explica que el POEC s’està acabant de redactar. 
Properament, en un mes màxim, es farà la seva presentació i es donarà a 
conèixer a tots els grups municipals i al col·lectiu de la Unió de Botiguers 
i Comerciants. Es tracta d’un estudi que pot ser molt interessant per 
ajudar-nos a veure si Sant Celoni té o no cobertes les seves necessitats 
comercials. Recordem que fa pocs dies vam tenir coneixement per la 
premsa d’un informe en que Sant Celoni destacava com el municipi de la 
comarca amb més comerços per habitant. El POEC es va encarregar per 
part de l’ajuntament per afinar més l’estudi fet en el seu dia per la 
Generalitat de Catalunya per veure la situació i les necessitats comercials 
de tots els municipis. La conclusió d’aquest estudi va ser que a Sant 
Celoni no s’hi podia instal·lar cap més comerç d’entre 500 i 1300 m2, ni 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

més gran. Amb el POEC es pretén revisar aquests números fets per la 
Generalitat, tenint en compte no només els habitants de Sant Celoni, sinó 
també les expectatives de creixement del municipi i l’afluència de gent 
d’altres poblacions que ve a comprar aquí. Tot això pot fer canviar les 
conclusions que en el seu dia deien que a Sant Celoni ja no hi cabia cap 
més comerç.     
 
 

 El Sr. Cuminal formula una pregunta que és, al mateix 
temps, un prec dirigit sobretot als grups que en l’anterior 
mandat estaven a l’oposició: com tenim el tema del local per 
a l’oposició? 

 
El Sr. Vega diu que abans de les vacances d’estiu va mantenir una reunió 
amb els senyors Bosch i Deulofeu, per decidir el local que es destinaria a 
l’oposició, però s’havia de pintar i adequar. Ara ja està en condicions i jo 
crec que segurament aquest mes estarà a disposició dels grups 
municipals, no només el de l’oposició. La idea és que sigui un local per a 
tots els grups que estan al consistori. 
  
Intervé el Sr. Bosch. Veig –diu- que s’ha introduït un matís interessant, el 
que significa que tot evoluciona i tot canvia; no entraré, però, en aquest 
tema. Nosaltres el que volem és un lloc per treballar i per ser fidels a allò 
que algun dels grups que està en aquests moments al govern també 
volia: col·laboració, transparència i eficàcia. Veurem si aquest local 
permet fer això o realment només en té el nom i el farà servir tothom 
menys nosaltres. I voldria aprofitar, ja que tinc la paraula, per dir que 
des de l’equip de govern la solidesa es demostra acceptant fàcilment les 
crítiques. M’agradaria també formular una altra pregunta: 
 
 

 Quan tindrem el cartipàs real i les carteres definitives? 
Quan començarem a treballar?, pregunta el Sr. Bosch. 

 
El Sr. alcalde indica, en relació a la pregunta anterior, que el local de què 
parlava el Sr. Vega necessitava una adequació, pintura, etc. Aquests 
treballs ja s’han fet i ara només falta dotar-lo de mobiliari i de la 
instal·lació de telèfon. Això serà bastant immediat.  
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D’altra banda, els membres de l’equip de govern ens hem dotat d’unes 
responsabilitats i hi estem treballant. Que ningú no en tingui cap dubte 
d’això. Hi ha feina a fer i s’està fent per part de tots els regidors. Com ja 
vam dir, les delegacions actuals de les diferents àrees tenen un caràcter 
provisional i està fent-se un estudi que comportarà importants canvis en 
l’organització municipal, tot amb l’objectiu de donar més bon servei al 
ciutadà i de ser més eficaços i resolutius. En aquests darrers anys 
l’ajuntament ha arribat una mica al límit perquè s’han creat molts serveis 
i àrees noves, i es fa urgent en aquesta nova legislatura establir una 
millor estructura municipal. El tema s’està treballant a nivell polític i a 
nivell tècnic, i jo crec que en un mes es pot visualitzar ja cap on anem. 
No és una tasca fàcil i ho sabem d’altres administracions que també ho 
han afrontat. Segur que comporta uns canvis d’esquema i de “xip” de 
molta gent, des dels tècnics als mateixos polítics, però estem engrescats 
en fer possible aquesta nova etapa. La reestructuració es comunicarà a 
tot l’ajuntament: als membres de l’equip de govern, a CiU com a grup de 
l’oposició, a tots els tècnics i a la resta de treballadors, per tal que 
tothom s’impregni d’aquesta nova filosofia de treball i de funcionament. I 
amb això estem.    
 
 

 El Sr. Deulofeu, en referència a aquesta nova organització 
de l’ajuntament, que comportarà probablement la 
modificació d’àrees, pregunta si està previst d’alguna 
manera que el partit de l’oposició tingui possibilitat de 
participar i aportar idees, o simplement es farà la 
comunicació quan ja es tingui decidit el nou funcionament? 

 
El Sr. Pasqual respon que, en principi, una de les línies de funcionament 
d’aquesta nova organització municipal serà l’existència de plans 
estratègics, un dels quals és el pla estratègic de participació. El repte és 
que totes les àrees siguin participades, i jo entenc que, no tan sols 
l’oposició, sinó també les entitats de Sant Celoni, han de poder participar 
en el funcionament de l’ajuntament. De moment, però, tot està encara 
embastat i haurem d’esperar que l’estudi estigui ben treballat. Primer hi 
haurà un procés d’elaboració i disseny i després, en una segona fase, 
vindrà la part més participativa.  
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El Sr. Deulofeu diu que potser no s’ha entès la pregunta, però de tota 
manera la resposta és implícita. 
 
El Sr. alcalde indica que quan l’equip de govern tingui dissenyada la nova 
estructura municipal, es comunicarà al grup de l’oposició i es demanarà 
la seva opinió. Segur que sempre hi haurà coses a ajustar. La veritat 
absoluta en temes d’organització no la té ningú perquè, per sort, estem 
en una societat canviant i som persones. Serem, doncs, receptius i 
flexibles amb les opinions i les idees que es vulguin aportar. 
  
 
I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, 
essent les 22:10 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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