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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2003.

Sant Celoni, 29 de desembre de 2003.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:15 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, Francesc Deulofeu Fontanillas, Carles Mas
Lloveras, Jordi Cuminal Roquet, Miquel Negre Sánchez, 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 ofereix la paraula al públic
assistent per si algú vol comentar alguna qüestió relacionada o no amb
l’ordre del dia d’avui, sense que ningú faci ús de la paraula.

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

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE LES ACTES DE
LES TRES SESSIONS ANTERIORS.

El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular
alguna observació a les actes de les sessions del Ple celebrades els dies
21 d’octubre i 12 de novembre (dues sessions), l’esborrany de les quals
s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se
cap objecció, per unanimitat, s'acorda l’aprovació de les tres actes.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI PER A LA CESSIÓ
ANTICIPADA DE LA PARCEL·LA D’EQUIPAMENT NECESSÀRIA PER
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A LA CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT D’AIGUA AL TURÓ DE LA MARE
DE DÉU DEL PUIG.

El Sr. Cuminal manifesta que el grup municipal de CiU està a favor
d’aprovar aquesta cessió per ser evidentment necessària.

El Sr. alcalde explica que es tracta de la cessió que ens fa una família de
Sant Celoni d’un terreny de 7.507 m2, situat al sector Torrent del Virgili,
qualificat d’equipament i que farà possible la construcció per part de
l’ajuntament d’un dipòsit d’aigua amb una capacitat de 4,5 milions de
litres. Aquest dipòsit garantirà el subministrament d’aigua al municipi
durant unes hores en cas d’avaria. Les obres de construcció seran
subvencionades en una part, i via el Consell Comarcal, pel Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), anualitat 2003, de la Generalitat
de Catalunya. També s’estan fent gestions per tal que l’Agència Catalana
de l’Aigua es faci càrrec de la resta del finançament. Volem agrair a la
Sra.  Montserrat Gurri que ens hagi fet aquesta cessió anticipada del
solar, (cessió que en el seu nom va signar el seu marit Sr. Xavier Vulart
el passat 1 de desembre). Un cop s’hagi aprovat avui per Ple, es podrà
formalitzar l’escriptura pública de cessió i el terreny ja serà operatiu per a
poder-hi fer la inversió.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del conveni per a la cessió
anticipada de la parcel·la d’equipament necessària per a la construcció
del dipòsit al turó de la Mare de Déu del Puig.

Atès que en data 29 de juliol del 2003 es va aprovar el projecte de
construcció de nou del dipòsit situat al turó de la Mare de Deu del Puig
que s’ha d’executar en la parcel·la d’equipament de cessió corresponent
al Pla Parcial del sector residencial P-12 Torrent del Virgili.

Atès que en data 21 de gener de 2003 ha estat aprovat definitivament
per la Comissió d’urbanisme de Barcelona el Pla parcial del sector
residencial P-12 Torrent del Virgili promogut per Promotora
Montsenyenca SA, suspesa la seva executivitat a la presentació d’un text
refós recollint les prescripcions de l’acord d’aprovació.

Atès que tot això representa que la cessió del terreny per a l’equipament
resta encara supeditada a l’aprovació definitiva d’aquest text refós, i a la
del projecte de reparcel·lació del sector amb la corresponent inscripció en
el Registre de la propietat de les parcel·les de cessió.
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Atès que aquesta obra és objecte de subvenció del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya, any 2003, per la qual cosa es planteja la necessitat
d’obtenir de manera immediata la cessió del terreny, a fi de poder iniciar
les obres i no perdre la referida subvenció.

Atès que segons informe emès per l’arquitecte dels Serveis Tècnics la
parcel·la a cedir és propietat de la Sra. Montserrat Gurri Fradera amb una
superfície segons medició topogràfica recollida en el plànol topogràfic del
Pla parcial del sector residencial Torrent del Virgili de 7.507,29 m2.

Atès que segons l’ordenació del Pla parcial esmentat, d’aquesta superfície
7.192,29 m2 tenen la qualificació d’equipament públic, on es construiria
el dipòsit, i 315 m2 tenen la qualificació d’espai lliure, segons plànol que
s’adjunta amb l’informe del tècnic municipal.

Atès que segons l’informe esmentat aquesta cessió s’efectua a compte de
les futures cessions, i els 7.507,29 m2 són els que computaran com a
superfície aportada pel futur càlcul dels drets i deures de la reparcel·lació
del sector, donant lloc al corresponent sòl i sostre edificable
d’aprofitament privat corresponent.

Atès que el dia 1 de desembre de 2003 l’alcalde de l’ajuntament de Sant
Celoni i el Sr. Javier Vulart Brunell en nom i representació de la Sra.
Montserrat Gurri Fradera, han signat un conveni per a la cessió
anticipada de la parcel·la d’equipament necessària per a la construcció
del dipòsit al turó de la Mare de Déu del Puig.

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

Primer.- Aprovar el conveni entre l’ajuntament de Sant Celoni i el Sr.
Javier Vulart Brunell en nom i representació de la Sra. Montserrat Gurri
Fradera, per a la cessió anticipada de la parcel·la d’equipament
necessària per a la construcció del dipòsit del turó de la Mare de Déu del
Puig, signat el dia 1 de desembre de 2003, el qual obra a l’expedient.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Sra. Montserrat Gurri Fradera, als
efectes escaients.
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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.

3.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I
NETEJA VIÀRIA.

Pren la paraula el Sr. Cuminal i diu que el grup municipal de CiU
considera que el nou projecte de recollida d’escombraries i neteja viària
és positiu perquè representa una ampliació del servei, però, com ja ha
manifestat en altres sessions plenàries, insisteix en la necessitat
d’estudiar el tema del soterrament dels contenidors. Atès que el nou
contracte de concessió del servei preveu la compra de maquinària nova,
creiem –diu- que aquest hagués pogut ser un bon moment per fer
incidència en aquesta qüestió. És per aquest motiu que ens abstindrem
en la votació. D’altra banda, desitgem que aquesta ampliació serveixi per
solucionar els problemes dels residus del mercat municipal, que a
vegades fan que no es pugui ni caminar per la vorera del darrera de
l’edifici del mercat. Per tant, ho veiem amb bons ulls, però ens
abstindrem en la votació.

El Sr. alcalde indica que l’equip de govern té molt clar (i així es reflecteix
en l’acord de govern) que l’espai públic és un tema molt important i
prioritari. I un aspecte fonamental de l’espai públic és el de la neteja
viària i recollida d’escombraries, que creiem que s’ha de potenciar i tenir-
ne més cura. El fet que en el plec de condicions regulador de la concessió
no s’inclogués la qüestió dels contenidors soterrats va ser per no lligar-
nos de peus i mans, i que l’ajuntament pogués decidir en cada moment
els contenidors que vol soterrar. D’altra banda, d’haver-ho inclòs,
s’hagués encarit el cost del servei perquè un soterrament de contenidors
es calcula que costa entre 7 i 12 milions de pessetes per cada un dels
punts de soterrament. Això hagués fet incrementar encara més el rebut
d’escombraries. De tota manera, l’equip de govern està estudiant algun
lloc on començar a soterrar contenidors, a manera de prova pilot, i la
idea és fer-ho durant l’exercici de 2004. Considerem que s’ha fet una
bona feina per part dels tècnics i de tots els regidors a l’hora de redactar i
aprovar el plec de clàusules que ha de regir la nova concessió, i també en
la revisió de les pliques de les sis empreses presentades al concurs.
Aquest ha sigut un procés molt laboriós perquè es tracta d’un plec de
clàusules molt complex i perquè es volia garantir que l’empresa que
resultés adjudicatària fes un bon servei. La mesa de contractació va
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aprovar la proposta per unanimitat, però sembla que avui és voluntat del
grup municipal de CiU abstenir-se en la votació. Nosaltres creiem que
aquest nou contracte representarà un avenç important en la cura de
l’espai públic per part de l’empresa a la que avui se li adjudicarà el
servei.

Intervé el Sr. Alsina i recorda que el grup municipal d’ERC ha sigut molt
crític en les dues últimes legislatures amb el tema de la recollida
d’escombraries i neteja viària. En aquest nou contracte del servei, us
asseguro –diu- que els camions i la maquinària per netejar que
s’utilitzaran seran nous (no com en l’anterior contracte, que van ser de
segona mà), perquè la redacció del plec de clàusules i l’estudi de les
pliques s’ha fet amb molta cura, amb l’objectiu de veure Sant Celoni cada
dia més net. La impressió que tenim tots actualment és que Sant Celoni
està brut (els carrers, els entorns dels contenidors...), però fins ara
l’empresa concessionària ens deia que els números no donàvem per a
més. Ara, però, el contracte s’ha dimensionat de manera que es pugui
aconseguir el servei de qualitat que volem per al nostre poble. Nosaltres
estem especialment contents amb les noves bases que regulen la
concessió i amb l’empresa que es proposa com a adjudicatària. Pensem
que representarà un salt qualitatiu molt important en la neteja de Sant
Celoni. I això ho veurem en els mesos vinents perquè, malgrat que
l’empresa començarà el servei el dia 1 de febrer, els camions no els hi
serveixen d’avui per demà.

El Sr. Bosch manifesta que el seu grup veu bé aquest nou contracte i
considera que representarà una millora important en el servei de recollida
d’escombraries i neteja viària, contracte en el que s’utilitzarà maquinària
nova i que també donarà cobertura al poble de La Batllòria. Nosaltres,
però, pensem que l’ajuntament com a responsable que és del mercat
municipal hauria d’haver tingut en compte que no es pot exigir a les
empreses que gestionin bé els seus residus, quan el propi ajuntament no
ho ha fet amb els concessionaris del mercat. En definitiva, no diem que el
nou contracte de concessió del servei sigui dolent, sinó que no és prou
ambiciós, i per això ens abstindrem en la votació.

El Sr. alcalde indica que quan es va redactar mesos enrera el nou plec de
condicions, tothom va estar-ne informar i tots els grups municipals van
poder dir la seva i plantejar les millores que consideressin oportunes.
Amb aquest nou contracte notarem tots un salt qualitatiu en el servei i
crec que realment n’estarem satisfets perquè hi haurà una dedicació
important de recursos econòmics per part del municipi, que vol dir per
part de la gent del poble. Penso que els ciutadans han de tenir la
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satisfacció de dir que paguen els seus impostos, però que realment veuen
una millora en el servei.

Després d’aquestes intervencions i,

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

Atès el contracte administratiu adjudicat amb data 30 de maig de 1996 i
signat entre aquest ajuntament i la mercantil Concesionaria Barcelonesa
SA amb data 20 de juny de 1996, als efectes de la gestió del servei
públic de recollida i transport d’escombraries, neteja viària i recollida i
transport d’objectes voluminosos, cartró, vidre i paper en règim de
concessió.

Atès que de conformitat amb l’article 3r del plec de clàusules de la
concessió, la contracta expirà el dia 31 de desembre de 2002.

Atès que el plec de clàusules de la concessió no estableix la possibilitat
de prorroga del contracte, amb data 22 de maig de 2002 es va resoldre
comunicar a la concessionària la finalització del contracte i la incoació del
corresponent expedient per a la formalització d’un nou contracte.

Atès que respecte de La Batllòria, aquest servei es presta també de
manera indirecta a través d’un contracte administratiu de gestió de servei
públic subscrit amb data 27 de febrer de 1998 amb el Sr. Joan Bruguera
Pesaferrer.

Atès que aquest contracte també expirà amb data 31 de desembre de
2002, sense possibilitat de pròrroga.

Atès que el Sr. alcalde a la seva resolució de data 10 d’octubre de 2002
va declarar que amb data 31 de desembre de 2002 es produiria la
finalització del contracte actualment vigent per a la gestió del servei a La
Batllòria i va incoar nou expedient per a la contractació de la gestió del
servei.

Atès que per part de l’àrea de Medi Ambient s’ha redactat el projecte de
gestió integral del servei que engloba, per a tot el municipi, els serveis
següents:



7

• Recollida i transport de residus sòlids urbans
• Recollida i transport de la fracció de matèria orgànica
• Recollida i transport d’objectes voluminosos
• Recollida i transport de paper i cartró
• Neteja viària

Atès que l’expedient de contractació, que inclou els plecs de prescripcions
tècniques i de clàusules econòmiques i administratives particulars, va ser
aprovat pel Ple de la corporació per acord pres en sessió de data 17 de
desembre de 2002.

Atès que els anuncis corresponents a l’exposició pública del plec i de la
publicació de la licitació foren inserits al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 3.804 de 21 de gener de 2002 i al Butlletí Oficial de la
Província número 19 de 22 de gener de 2003.

Atès que no es presentaren al·legacions al plec, per la qual cosa va
esdevenir definitivament aprovat.

Atès que dins el termini corresponent es presentaren les proposicions
següents:

• Cespa Ingenieria Urbana SA
• Urbaser
• Copcisa
• Procedimientos de Aseo Urbano Pau SA
• Concesionaria Barcelonesa SA
• Econsenda Gestió Ambiental

Atès que per part de la mesa de contractació es procedí a l’obertura i
qualificació dels documents corresponents, admetent totes les postures a
la licitació.

Atès que els serveis tècnics de l’àrea de Medi Ambient de l’ajuntament de
Sant Celoni han procedit a l’estudi de tots les ofertes presentades amb
emissió d’informe de data 18 de desembre de 2003, el qual conté
l’expressió de la puntuació atorgada tècnicament per a cadascuna de les
ofertes.

Atès que la mesa de contractació celebrada en data 18 de desembre de
2003 ha procedit a l’anàlisi de l’informe tècnic expressat al punt
precedent i ha considerat adient elevar a la consideració del Ple de la
corporació, òrgan de contractació competent, la proposta per a
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l’adjudicació de la contracta a la empresa Concessionària Barcelonesa SA,
en la seva oferta bàsica, per un preu cert de 701.354,80 € anuals (IVA
inclòs).

D’acord amb tot l’anterior i a proposta de la Comissió informativa
d’Urbanisme, Medi Ambient, Manteniment i Serveis i Recursos Humans,
per 11 vots a favor de la senyora Donado i dels senyors Castaño, Arenas,
Capote, Vega, Casado, Garcia, Bueno, Alsina, Segarra i Pasqual, i amb 6
abstencions de la senyora Lechuga i dels senyors Bosch, Deulofeu, Mas,
Cuminal i Negre, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Adjudicar a la mercantil Concessionària Barcelonesa SA el
contracte administratiu per a la gestió dels serveis de recollida i transport
de residus sòlids urbans, matèria orgànica, objectes voluminosos, paper-
cartró i de la neteja viària al municipi de Sant Celoni, en la seva oferta
bàsica, per un preu cert de 701.354,80 € anuals (IVA inclòs)

Segon.- Notificar aquesta resolució a la mercantil Concessionària
Barcelonesa SA per al seu coneixement, als efectes escaients i amb
expressió dels recursos a què tingui dret, amb l’emplaçament per a que
procedeixi al dipòsit de la garantia definitiva i presenti la documentació
preceptiva de conformitat amb el plec de clàusules econòmiques i
administratives regulador del contracte, així com a la formalització del
contracte administratiu adjudicat.

Tercer.- Publicar l’adjudicació de la contracta mitjançant edictes al
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

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

4.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL PLA PARCIAL DEL
SECTOR P-17 NORD-CEMENTIRI PRESENTAT PER LA JUNTA DE
COMPENSACIÓ NORD-TAYEDA.

El Sr. alcalde informa de la decisió de retirar aquest punt de l’ordre del
dia, amb la idea de poder-lo revisar i concretar alguns aspectes que no
queden prou clars.
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El Sr. Capote explica que en l’expedient falta un informe tècnic que
aclareixi algunes qüestions. Aquest matí n’ha parlat amb el Sr. Bosch i,
arrel d’aquesta conversa, s’ha decidit deixar el tema sobre la taula.

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL
PLA PARCIAL DEL SECTOR P-12 “TORRENT DEL VIRGILI”.

El Sr. alcalde explica que el Torrent del Virgili és un sector de Sant Celoni
que limita amb el terme municipal de Santa Maria de Palautordera i que
arriba fins al turó de la Mare de Déu del Puig. Aquest sector es destinarà
a la construcció d’habitatges unifamiliars (aïllats i en filera) i en ell s’ubica
la finca cedida a l’ajuntament (que s’ha comentat al principi d’aquesta
sessió) on es construirà un dipòsit d’aigua. El Pla parcial del sector
Torrent del Virgili és una iniciativa privada de la majoria dels propietaris.
Va ser aprovat provisionalment pel Ple municipal i posteriorment es va
enviar a la Comissió d’urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació
definitiva. La Comissió ha condicionat aquesta aprovació a la redacció
d’un Text refós que reculli determinades esmenes. Aquest Text refós és el
que es porta ara a aprovació del Ple per a la seva posterior remissió a la
Comissió d’urbanisme.

Pren la paraula el Sr. Bosch. Els regidors del grup municipal de CiU –diu-
estem d’acord amb la proposta, és evident, però volem mantenir la
nostra postura. Nosaltres pensem que cada vegada que s’aprova un Pla
parcial s’haurien de presentar els informes dels serveis que es donaran a
les persones que aniran a viure en aquest sector (llar d’infants, escoles
hospital, etc.). Continuem trobant a faltar que quan es porta a aprovació
un Pla parcial no vagi acompanyat del corresponent informe dels serveis
annexes. Entenem que avui en dia l’urbanisme reclama aquest informe
com un més dels elements de l’expedient.

El Sr. alcalde recorda que l’any 1983 es va aprovar el Pla general
d’ordenació urbana de Sant Celoni i que l’any 1997 es va aprovar la
revisió d’aquest Pla general. En ell es conté una previsió d’espais per a
equipaments municipals. Difícilment, però, trobarem Plans parcials que
incorporin aquestes qüestions. D’altra banda, els municipis no podem
prestar determinats serveis individualment i cada vegada més haurem de
pensar en implantar serveis de caire supramunicipal (serveis
mancomunats, per exemple). També sabem que hi ha un gran dèficit de
planificació a nivell autonòmic (dels 7 ò 8 Plans territorials que s’havien
de tirar endavant per part del govern autonòmic només ha tirat endavant
el Pla de les terres de l’Ebre). Això és lamentable perquè ha condicionat
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moltes vegades que el país tingui un creixement poc estudiat, i fins i tot
incongruent (municipis veïns amb zones industrials a tocar de zones
residencials, per exemple). Penso que hi ha qüestions que s’han de
planificar a nivell local, però especialment la planificació s’ha de fer a
nivell comarcal i de país. Espero que avancem tots en aquesta idea,
començant per fer-ho també a nivell municipal.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació del Pla parcial del sector
residencial P-12 Torrent del Virgili.

Atès que aquest Pla parcial és conseqüència directa del desplegament de
les determinacions del Text refós de la revisió del Pla general d’ordenació
de Sant Celoni aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona en sessió de 18 de juny de 1997 que estableix que el sistema
d’actuació és el de compensació.

Atès que el Sr. Jaume Grau Font, en nom i representació de la mercantil
Promotora Montsenyenca SA, promou l’aprovació del referit Pla parcial.

Atès que el Ple de l’ajuntament en sessió del dia 29 d’octubre de 2002 va
aprovar provisionalment el Pla parcial del sector residencial P-12 Torrent
del Virgili, promogut per Promotora Montsenyenca SA.

Atès que la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona en sessió de 21
de gener de 2003 va aprovar definitivament el Pla parcial del sector P-12
Torrent del Virgili, suspenent la seva executivitat fins que mitjançant un
Text refós s’incorporessin les prescripcions que figuraven en el referit
acord i les recollides en plànol annex.

Atès que el dia 9 de desembre de 2002 la Sra. Josefa Terrats Peiris,
propietària de finca inclosa en el Pla parcial, va sol·licitar la medició de la
seva finca per a adaptar-la a la realitat, doncs exposava que a l’expedient
constava una superfície inferior a la real.

Atès que l’arquitecte municipal va emetre informe al respecte el dia 5 de
març de 2003 en el sentit que s’havia fet mesurar de nou per part del
redactor del Pla parcial la superfície de la finca de la Sra. Terrats,
obtenint la mateixa superfície que la que figurava en el Pla parcial, el que
va ser notificat a la interessada el dia 7 d’abril de 2003.
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Atès que el dia 21 de març de 2003 la Direcció general d’urbanisme va
trametre a aquest ajuntament l’al·legació presentada per la Sra. Josefa
Terrats Peiris en contra de l’acord pres per la Comissió territorial
d’urbanisme de Barcelona en sessió de 21 de gener de 2003 d’aprovació
definitiva del Pla parcial amb la incorporació de prescripcions fent constar
el seu desacord respecte a la proposta de vialitat, i la discrepància amb la
superfície de la parcel·la inclosa en el Pla parcial de la seva propietat.

Atès que el dia 14 d’abril de 2003 l’ajuntament de Sant Celoni va
trametre escrit a la Direcció general d’urbanisme en relació a l’al·legació
de la Sra. Terrats, indicant que mesurada de nou la finca de la Sra.
Terrats la seva superfície coincideix amb la que consta al Pla parcial.

Atès que el dia 4 d’abril de 2003 la Direcció General d’Urbanisme va
trametre a aquest ajuntament l’al·legació presentada per Promotora
Montsenyenca SA, en contra de l’acord pres per la Comissió territorial
d’urbanisme de Barcelona en sessió de 21 de gener de 2003 d’aprovació
definitiva del Pla parcial amb la incorporació de prescripcions al·legant
que el Pla parcial ja exclou la llera pública del Torrent del Virgili, que el
traçat proposat per la Comissió territorial referent al vial A és raonable i
que les cessions i tipus de zonificació que preveu el Pla parcial concorden
amb el Pla general del municipi.

Atès que el dia 16 d’abril de 2003, per fax, i el dia 23 d’abril de 2003 per
escrit, l’ajuntament va trametre contestació a la Direcció general
d’urbanisme en relació a l’al·legació de Promotora Montsenyenca SA, en
el sentit que és correcta l’afirmació que el Torrent del Virgili neix en els
terrenys del Pla parcial però que només recull part de les aigües del
sector donat que la consolidació urbana ha eliminat la pràctica totalitat de
la seva conca i al final del sector està degudament canalitzada, que en
relació al vial A és encertat acollir-se al traçat proposat per la Comissió
però que no ha de comportar cap modificació del traçat de la resta de
vialitat, que el Pla general de Sant Celoni no disposa de la localització de
la zonificació la qual ha de concretar el Pla parcial i que l’ordenació
proposada per la mercantil dóna resposta als requeriments de la
Comissió territorial d’urbanisme.

Atès que el dia 7 de novembre de 2003 el Sr. Jaume Grau Font en nom i
representació de Promotora Montsenyenca SA, ha presentat en aquest
ajuntament el Text refós del Pla parcial.

Atès que l’arquitecte dels Serveis Tècnics municipals ha emès informe al
respecte el dia 26 de novembre de 2003 del qual es desprèn que el Text
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refós del Pla parcial recull les prescripcions tenint en compte els següents
aspectes:

- En relació a la consideració relativa a l’exclusió de la llera pública en el
còmput de cessions, sostre i densitat, seguint el criteri manifestat en recurs
presentat pel Sr. Jaume Grau Font, en nom i representació de la mercantil
Promotora Montsenyenca SA contra l’acord de la Comissió territorial
d’urbanisme de Barcelona, el Torrent del Virgili neix en els propis terrenys
del pla i només recull part de les aigües del sector, donat que la
consolidació urbana ha eliminat la pràctica totalitat de la seva conca
hidrogràfica, que pot discórrer per fora del sector fins el punt, que al final
del sector està degudament canalitzada, i per això s’exclou la llera pública
de l’esmentat torrent, seguint el plànol de propietaris del pla.

- En relació al vial A, es recull el traçat proposat en el plànol adjunt a
l’acord de la Comissió d’urbanisme de Barcelona, per implantar el vial amb
les millors condicions d’adaptació topogràfica i pendent.

Atès que aquesta modificació del vial A no comporta modificació del traçat
de la resta de vialitat secundària del sector, que es manté però sí que té
incidència en els ajustos en l’ordenació proposada següents, segons els
criteris de l’acord d’aprovació.

Atès que en les zones de pendent més acusada s’ha reduït la densitat de
la tipologia aparellada, limitant el gàlib edificatori per a aconseguir una
millor adaptació a la topografia.

Atès que es redueix l’amplada de l’illa central existent entre la
perllongació del carrer Eduard Domènech i el carrer A, millorant les
condicions de les peces de cantonada.

Atès que es reordena l’illa entre el carrer Ramon Llull, carrer A i avinguda
de la Pau, substituint l’ordenació aparellada per ordenació arrenglerada.

Atès que es regularitza el final de la parcel·la que limita amb l’espai lliure
que dóna front al carrer Eduard Domènech.

Atès que aquests ajustos representen una disminució de la densitat de 157
habitatges a 150.

Atès que l’arquitecte municipal indica en el seu informe que en relació a les
al·legacions presentades per la Sra. Montserrat Gurri Fradera estimades
parcialment pel Ple de l’ajuntament de Sant Celoni en sessió de 29
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d’octubre de 2002, aquestes s’incorporen en el present document, així com
la consideració dels extrems continguts en l’informe emès per l’Agència
catalana de l’aigua en el sentit que estudiat amb major detall el cobriment
del Torrent del Virgili, es manté aquesta proposta en el sentit de que el
Torrent del Virgili neix en els propis terrenys del pla, i només recull part de
les aigües del sector, donat que la consolidació urbana ha eliminat la
pràctica totalitat de la seva conca hidrogràfica, que pot discórrer per fora
del sector fins el punt que al final del sector està degudament canalitzada.

Atès que el pla estableix una franja de 5 metres amb la qualificació d’espais
lliures de cessió des de la canalització del torrent, per la banda que pertany
al sector, l’altra banda no queda inclosa en el sector i pertany al municipi
de Santa Maria de Palautordera.

Atès que l’arquitecte municipal fa constar en el seu informe que l’ordenació
proposada en el Text refós al Pla parcial presentat recull els requeriments
de l’acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona, i l’informa
favorablement.

Atès allò establert a l’article 60 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística i als articles 20 a 22, 28 i 29 del Decret 303/1997,
pel qual s’aprova el Reglament sobre mesures de l’execució 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 el Text refós del Pla parcial del sector residencial P-12
Torrent del Virgili, promogut per Promotora Montsenyenca SA.

Segon.- Elevar el Text refós del Pla parcial del sector residencial P-12
Torrent del Virgili, degudament diligenciat d’aprovació, a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona a efectes de la seva executivitat.

6.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL PLA DE MILLORA
URBANA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓ DE LA
CARRETERA VELLA DE LA BATLLÒRIA.

El Sr. Cuminal manifesta que el seu grup està d’acord amb aquest Pla de
millora urbana, però vol fer constar que li hauria agradat poder comptar
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amb l’opinió del Consell del poble de La Batllòria, ja que el projecte afecta
directament aquests veïns.

El Sr. Pasqual informa que fins que no funcioni el Consell del poble, s’han
creat a La Batllòria quatre comissions de treball, una de les quals és la
d’urbanisme, i s’ha convidat un representant d’aquesta comissió per a
que vingués a l’ajuntament a informar-se d’aquest Pla de millora urbana.
És a dir, se li ha donat l’oportunitat de poder veure l’expedient i donar-ne
l’opinió abans de passar-lo a aprovació.

El Sr. Bosch pregunta qui ha nomenat aquesta comissió d’urbanisme.

El Sr. Pasqual respon que s’ha nomenat per part del poble de La Batllòria.

El Sr. Bosch manifesta que la presidenta teòrica d’aquestes comissions
està asseguda al seu costat (referint-se a la Sra. Lechuga) i ella no en
sap res. I a l’expedient no consta que hi hagi cap informe de cap comissió
d’urbanisme de La Batllòria.

El Sr. Pasqual diu que potser s’ha explicat malament. A la reunió que es
va fer amb la comissió gestora per parlar dels estatuts del Consell del
poble de La Batllòria, es va decidir que de moment es formarien quatre
comissions de treball amb persones voluntàries. I el tècnic de l’àrea de
Participació Ciutadana va informar que des dels Serveis Tècnics s’havia
convidat a un representant de la comissió d’urbanisme a venir a veure
aquest projecte.

El Sr. Bosch indica que, evidentment, estan a favor d’aquest Pla de
millora urbana perquè serà molt positiu per a La Batllòria, però penso –
diu- que aquest consistori s’hauria d’acostumar a conèixer el parer de la
gent que viu a La Batllòria, si volem ser conseqüents amb el que tots els
partits vam prometre a les eleccions. Com molt bé s’ha reconegut, les
persones d’aquesta comissió són voluntàries, el Consell del poble no està
constituït i, per tant, no hi ha cap informe d’aquest òrgan. Vull que quedi
constància que aquest Pla de millora es fa d’acord amb el Pla general
d’ordenació, però que en aquests moments encara no s’ha fet la
constitució del Consell del poble de La Batllòria.

El Sr. Pasqual diu que tot requereix el seu temps, però abans de la
constitució del Consell del poble s’ha donat l’oportunitat als voluntaris
que formen la comissió d’urbanisme per a que s’interessessin per aquest
projecte.
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El Sr. alcalde indica que abans de la constitució del Consell del poble s’ha
volgut fer un pas endavant i convidar els veïns a conèixer aquest Pla de
millora urbana. Crec –diu- que aquest projecte d’iniciativa privada
representarà una millora per a La Batllòria perquè s’urbanitzarà una zona
industrial, obsoleta i abandonada, qualificada en el Pla general de l’any
1997 com a “indústria en transformació”. Està previst que aquest espai
es converteixi en zona d’eixample i que s’hi construeixin habitatges
unifamiliars en filera, el que farà canviar totalment la imatge de l’antiga
entrada de La Batllòria. Abans aquest tipus de projectes s’anomenaven
Plans especials, però amb l’entrada en vigor de l’actual Llei d’urbanisme,
han passar a dir-se Plans de millora urbana.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació del Pla de millora urbana
corresponent a la zona industrial de transformació a la Carretera Vella de
La Batllòria, presentat per Julián López Hernández en nom i representació
de ISTE SL.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 29 de setembre de 2003 es
va aprovar inicialment el Pla de millora urbana corresponent a la zona
industrial de transformació a la Carretera Vella de La Batllòria.

Atès que aquest Pla de millora urbana és conseqüència directa del
desplegament de les determinacions del Text refós de la revisió el Pla
general d’ordenació de Sant Celoni, aprovat per la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona en sessió de 18 de juny de 1997, que estableix que l’àmbit
té la qualificació urbanística de zona 10c industrial de transformació a
residencial.

Atès que aquest Pla especial no es troba recollit en el programa
d’actuació del Text refós de la revisió del Pla general d’ordenació de Sant
Celoni.

Atès que en compliment de l’article 83.5 de la Llei 2/2002 de 14 de març,
d’urbanisme es va sol·licitar informe a Fecsa-Endesa.

Atès que el dia 27 de novembre de 2003 Fecsa-Endesa ha facilitat plànol
de les seves instal·lacions en el sector, indicant que existeix la possibilitat
que després de la instal·lació dels cables assenyalats s’haguessin pogut
efectuar modificacions en el seu traçat per obres alienes al Grup Fecsa-
Endesa, tot pregant que s’efectuïn prospeccions de localització
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Atès que l’informe emès per l’arquitecte dels Serveis Tècnics municipals
indica que la informació que recull el Pla de millora urbana en relació a
les xarxes de serveis ha estat contrastada amb la realitat física existent.

Atès que l’arquitecte dels Serveis Tècnics municipals informa
favorablement l’aprovació provisional d’aquest Pla de millora.

Atès que l’anunci d’informació pública s’ha publicat al diari “El Periódico”
el dia 4 d’octubre del 2003, al Butlletí Oficial de la Província número 245
de 13 d’octubre de 2003 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 3.986 de 13 d’octubre de 2003.

Atès que obra a l’expedient certificat del secretari de la corporació
conforme el projecte ha estat exposat al públic durant el termini d’un
mes, notificat a ISTE SL, l’únic propietari de la superfície del sector i que
durant el referit termini no s’han formulat al·legacions al respecte.

Atès allò establert a l’article 78 de la Llei 2/2002, en quant a
competències de les comissions territorials d’urbanisme en quant a les
figures de planejament derivat no previstes pel programa d’actuació
urbanística.

Atès allò establert a l’article 83 de tramitació de plans urbanístics
derivats, conforme l’aprovació provisional pertoca a l’ajuntament.

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

ºPrimer.- Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana corresponent
a la zona industrial de transformació a la Carretera Vella de La Batllòria.

Segon.- Trametre el referit expedient i el Pla de millora urbana
corresponent a la zona industrial de transformació a la Carretera Vella de
La Batllòria a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.

7.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN MUNICIPAL ACCEPTANT LA SUBVENCIÓ DE LA
SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL, FASE I: PISCINA COBERTA.
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El Sr. Cuminal diu que en el darrer Ple ja va comentar que quan l’equip
de govern parla de les coses fetes per CiU a la Generalitat de Catalunya
sovint s’obliden algunes de les coses bones fetes per aquest govern. Una
d’elles és aquesta subvenció per a la construcció de la piscina coberta
municipal. Avui es porta a aprovació del Ple la ratificació de l’acceptació
d’aquesta subvenció i, evidentment, nosaltres hi estem d’acord.

El Sr. alcalde recorda que l’escrit de concessió de la subvenció va arribar
a l’ajuntament el dia 12 de novembre (el mateix dia del Ple) i que altra
gent en va tenir coneixement abans que el propi equip de govern, perquè
les coses no van seguir els canals normals.

El Sr. Cuminal diu que el grup municipal de CiU sempre ha manifestat la
seva voluntat de col·laborar amb l’equip de govern pel bé del poble, i
d’utilitzar tots els nostres mitjans per poder incidir en altres
administracions i aconseguir el millor per a Sant Celoni. En aquesta línia,
hem treballat tot el que hem pogut per tal que es concedís aquesta
subvenció, i el resultat de la feina es va comunicar a l’ajuntament de
Sant Celoni al mateix temps que es va comunicar al grup municipal de
CiU. El que importa és que entre tots hem aconseguit aquest ajut
econòmic.

El Sr. Bosch diu que quan el Sr. alcalde parla d’aquesta “altra gent” hem
de suposar que es refereix a l’equip de CiU. Voldria puntualitzar –diu- que
nosaltres hem estat seguint el tema del nou complex esportiu des del seu
començament, tot i ser contraris al lloc on s’està construint i a la forma
en que s’està fent la instal·lació.

El Sr. Casado diu que en l’anterior legislatura ell portava l’àrea d’esports i
s’ha sentit al·ludit per algunes de les paraules que s’han dit, com també
es poden haver sentit al·ludits els tècnics que han portat aquest tema.
Després d’haver treballat durant quatre anys, i treballat molt, ens
assabentem de la concessió d’aquesta subvenció en un Ple a través del
grup municipal de CiU. Considero que és una falta de respecte.

El Sr. alcalde explica que ens hem sentit molt perjudicats des de
l’ajuntament de Sant Celoni perquè, després de molts anys de no fer-se
cap convocatòria de subvencions per a la construcció d’equipaments
esportius, la Generalitat ens va desestimar per dues vegades
consecutives les nostres sol·licituds de subvenció. Fins i tot ens vam
plantejar de recórrer aquesta decisió davant els tribunals de justícia
perquè enteníem que no se’ns havia puntuat de manera equitativa, ja
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que el mateix PIEC (Pla d’instal·lacions esportives de Catalunya) elaborat
per la Generalitat establia la necessitat d’una piscina coberta per a Sant
Celoni, atès el nostre caràcter de capitalitat en relació amb els pobles de
l’entorn i tenint en compte que la piscina pública coberta més propera és
la de Granollers. Si ara ens arriba aquest subvenció s’ha de dir que és
perquè la Generalitat ha pogut disposar d’un romanent de diners a
conseqüència d’algunes baixes o minoracions que s’han produït en alguns
projectes d’altres municipis que van resultar subvencionats. És gràcies a
aquest sobrant de diners que Sant Celoni i altres municipis hem pogut
rebre una subvenció en aquesta tercera “repesca”. També s’ha de dir que
l’ajuntament de Barcelona (que està representat en el Consell Català de
l’Esport) ens ha defensat a nosaltres i a altres municipis que ens sentíem
maltractats. Malgrat tot, celebrem i ens felicitem per la concessió
d’aquesta subvenció, que consisteix en un crèdit que vindrà suportat per
l’Institut Català de Finances i que representarà aproximadament un terç
del cost de la piscina, amb la qual cosa s’alliberarà una part dels recursos
necessaris per poder acabar aquesta instal·lació.

El Sr. Bosch diu que li sap greu que algú es pugui sentir ofès perquè
l’ajuntament de Sant Celoni rebi una subvenció i no ho sàpiga la persona
adequada. Francament no es va fer amb aquesta intenció. M’agradaria
rectificar una cosa que ha dit el Sr. alcalde: a la segona fase de la
convocatòria no se’ns va donar subvenció perquè faltaven uns
documents, que es van demanar a l’ajuntament i que no es van aportar.
El que sí és cert és que nosaltres hem treballat pel poble (tot i que
continuem tenint els nostres dubtes sobre si la vialitat i les zones
d’aparcament seran suficients per a una instal·lació d’aquesta
envergadura). Però de tota manera ens alegrem de la concessió
d’aquesta subvenció i de que es construeixi aquest equipament a Sant
Celoni, i no tenim ganes de molestar ni agreujar a ningú.

El Sr. Casado diu que tots els grups municipals estan contents amb
l’atorgament d’aquesta subvenció de 120 milions de pessetes per part de
la Generalitat de Catalunya. Respecte de l’afirmació de que faltaven
papers en la sol·licitud presentada per l’ajuntament de Sant Celoni,
segurament el Sr. Bosch només té informació d’una de les parts (la
Generalitat), però jo li demanaria que vingués a l’àrea d’Esports a veure
l’expedient i comprovés que s’han seguit tots els tràmits i que complíem
tot allò que es demanava. El Sr. secretari, aquí present, també li podrà
confirmar que es van presentar tots els documents requerits.

El Sr. alcalde diu que no voldria que es fessin afirmacions que no són
certes. Tant la primera vegada com la segona –indica- hem presentat
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tots els documents necessaris per demanar la subvenció. Si hagués faltat
algun paper, ens l’haurien reclamat, i no ha estat pas així. Si no se’ns va
donar la subvenció és per altres criteris, que nosaltres no compartim. I si
faltés alguna cosa, no se’ns hagués atorgat ara la subvenció. Altra cosa
diferent és que, a partir de la concessió de l’ajut, se’ns dóna un termini
de dos mesos per presentar els projectes executiu i de gestió. Considero
que hem de celebrar que aquests diners arribin a Sant Celoni, que al final
és el que interessa, i no entrar en disquisicions d’aquest tipus.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que el dia 17 d’abril de 2002 es va publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 3.617 la Resolució CTL/861/2002, de
10 d’abril, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de
subvencions per a la construcció i condicionament d’equipaments
esportius, juntament amb la qual es publicaren les bases reguladores.

Atès que en data 17 de juny de 2002  es presentaren al registre general
de la Secretaria General de l’Esport, Direcció General de l’Esport,
sol·licitud de subvenció per a, d’entre altres, la següent actuació:
construcció de piscina coberta i tres sales esportives.

Atès que en data 19 de desembre de 2002 es va registrar d’entrada en
aquest ajuntament la resolució del President del Consell Català de
l’Esport de data 16 de desembre de 2002, notificant que l’actuació de
construcció de piscina coberta i tres sales esportives, per a la qual havia
estat sol·licitada subvenció, es troba inclosa dins l’annex 1.b) de la
Resolució: relació de peticions no incloses a la relació provisional de
projectes a subvencionar. D’acord amb aquesta qualificació no es preveia
que l’actuació proposada per l’ajuntament de Sant Celoni estigués
subvencionada amb cap quantitat.

Atès que, malgrat l’anterior, per resolució del President del Consell Català
de l’Esport de data 5 de novembre de 2003, s’incorporà la sol·licitud de
subvenció a la relació provisional de peticions de projectes a
subvencionar per un import total de 732.543,20 €.

Atès que és preceptiva l’acceptació de la subvenció per part del Ple de
l’ajuntament de Sant Celoni abans del dia 12 de desembre de 2003, però
donat que no era prevista la realització de cap sessió abans de la data
esmentada, la Comissió de govern municipal va acordar l’acceptació i la
va trametre dins el termini esmentat.
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Atès que, d’acord amb les instruccions rebudes del Consell Català de
l’Esport, és necessari que l’òrgan que accepti la subvenció sigui el Ple de
la corporació, per la qual cosa cal procedir a la ratificació de l’acord de la
Comissió de govern.

A la vista de l’expedient instruït a l’efecte i a proposta de la Comissió
informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i Governació, per unanimitat,
el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Ratificar l’acord de la Comissió de govern municipal pres en
sessió de data 5 de desembre de 2003, que es transcriu a continuació:

“Acceptar la subvenció de 732.543,20 € concedida pel Consell
Català de l’Esport per l’obra de Piscina Coberta distribuïda en les
dues anualitats següents:

- Any 2004 370.000,00 €
- Any 2005 362.543,20 €”

Segon.- Acceptar el sistema de finançament proposat, mitjançant
l’Institut Català de Finances.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Català de l’Esport dins el
termini de 10 dies per al seu coneixement i als efectes escaients.

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

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DE LA GESTIÓ DE LES COMPENSACIONS QUE HA DE
REBRE LA HISENDA MUNICIPAL PER LA PÈRDUA D’INGRESSOS
DERIVATS DE LA REFORMA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES.

El Sr. alcalde explica que es tracta d’un tema bàsicament tècnic
consistent en delegar a la Diputació de Barcelona la gestió de les
compensacions que hem de rebre per part del govern de l’Estat per
contrarestar l’anul·lació d’una part de l’impost sobre activitats
econòmiques que els ajuntaments hem deixat de percebre. És molt millor
que aquesta gestió la faci la Diputació perquè ja disposa de les dades del
padró de l’impost i perquè no implicarà la dedicació dels tècnics



21

municipals, apart que el cost d’aquest servei per a l’ajuntament serà
zero.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que la disposició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de
desembre, de reforma de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu
la compensació a favor de les entitats locals per pèrdua d’ingressos
derivada de la reforma de l’impost sobre activitats econòmiques.

Atès que l’Ordre del Ministeri d’Hisenda HAC/3154/2003, de 12 de
novembre, per la qual s’estableix el termini de remissió d’informació per
al càlcul de la liquidació definitiva de la compensació a favor de les
entitats locals per pèrdua d’ingressos derivada de la reforma de l’impost
sobre activitats econòmiques, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat
número 273, de 14 de novembre de 2003, al seu apartat 1, estableix
textualment:

"El montante definitivo de la compensación a favor de las Entidades
Locales por pérdida de ingresos derivada de la reforma del Impuesto
sobre Actividades Económicas a la que se refiere la disposición
adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se calculará a
instancia de las entidades locales afectadas, para lo que éstas
deberán presentar dentro de los dos primeros meses de 2004, la
correspondiente solicitud y la documentación adicional precisa, que,
mediante Resolución establezca la Dirección General de Fondos
Comunitarios y Financiación Territorial".

Atès que, així mateix, l’apartat 2 de la citada Ordre Ministerial preveu
que els ajuntaments que tinguin encomanada la gestió recaptatòria de
l’impost sobre activitats econòmiques a un altra entitat local
supramunicipal podran, mitjançant acord plenari, delegar en aquesta
última la sol·licitud de compensació.

Atès que aquest ajuntament té delegada a favor de la Diputació de
Barcelona la gestió de l’impost sobre activitats econòmiques, per la qual
cosa resulta procedent, a l’empara del previst a l’esmentada Ordre
Ministerial, delegar en aquesta última les facultats referides a la
sol·licitud de compensació corresponent a aquest municipi.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Governació, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
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Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que
preveu l’apartat 2 de l’Ordre del Ministeri d’Hisenda HAC/3154/2003, de
12 de novembre, les facultats referides a la sol·licitud de compensació a
favor d’aquest ajuntament per pèrdua d’ingressos derivats de la reforma
de l’impost sobre activitats econòmiques, a que es refereix la disposició
addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de
la Llei reguladora de les hisendes locals.

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

Tercer.- Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el
present acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i en el de la
Comunitat Autònoma per a general coneixement, d'acord amb el previst
als articles 13 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i 7.2 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre.

9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL
PLE MUNICIPAL DE 27 DE DESEMBRE DE 1989 PEL QUAL
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI CEDÍ A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA UN SOLAR SITUAT  AL CARRER DIPUTACIÓ PER A
DESTINAR-LO A CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.

El Sr. alcalde explica que l’any 1989 el Ple de l’ajuntament de Sant Celoni
va acordar cedir a la Generalitat de Catalunya un solar de 1.600 m2 per a
la construcció del CAP (Centre d’Atenció Primària). Ara, més de 14 anys
després, se’ns demana que la cessió es faci a nom del Servei Català de la
Salut, per tal que el solar figuri com a part del patrimoni d’aquest
organisme. És només un tràmit per regularitzar una qüestió interna
d’ells.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist de nou l’expedient per a la cessió gratuïta d’un bé de caràcter
patrimonial en favor de l’Institut Català de la Salut, acordat pel Ple de la
corporació en sessió de data 30 d’octubre de 1986.

Atès que l’expedient tramitat a l’efecte va complir tots els requisits
establerts de la normativa d’aplicació.
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Atès que en data 27 de desembre de 1989, a petició de l’Institut Català
de la Salut, es va modificar l’acord del Ple de tal manera que el cessionari
passés a ser la Generalitat de Catalunya.

Atès l’escrit rebut en data 11 de novembre de 2003, tramès pel Servei
Català de la Salut, en el que es manifesta la necessitat de procedir
novament al canvi de cessionari, aquest cop en favor del Servei Català de
la Salut, atès que de conformitat amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d’ordenació sanitària de Catalunya, aquest ens té capacitat patrimonial
per a l’acompliment de les seves funcions, al qual s’adscriuen els béns i
els drets de tota mena de que és titular la Generalitat de Catalunya
afectes als serveis de salut i assistència sanitària.

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals i a la
vista de l’expedient instruït a l’efecte.

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

Primer.- Modificar l’acord del Ple de la corporació de data 27 de
desembre de 1989, que és modificació de l’acord del Ple de la corporació
de data 30 d’octubre de 1986, pels quals es va cedir gratuïtament un
terreny de 1.600 m2 a la Generalitat de Catalunya, de tal manera que el
cessionari sigui el Servei Català de la Salut, tot de conformitat amb la Llei
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Català de la Salut per al seu
coneixement i als efectes escaients.

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, àdhuc les escriptures públiques de cessió que siguin
procedents.

10.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL
MUNICIPAL D’ORDENACIÓ DE SANT CELONI, PER INCLOURE LA
MASIA DE CAN PUIG DE FUIROSOS EN EL CATÀLEG DEL
PATRIMONI HISTÒRIC–ARTÍSTIC.
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El Sr. Capote explica que la masia de Can Puig de Fuirosos és una
edificació que data del segle XVIII situada a la serralada del Montnegre –
Corredor. L’objectiu que es pretén amb la seva inclusió al Catàleg del
Patrimoni Històric Artístic de Sant Celoni és el de poder-la rehabilitar per
a destinar-la a l’activitat de turisme rural.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de la modificació puntual del
Text refós de la revisió del Pla general municipal d’ordenació, per incloure
la masia de Can Puig de Fuirosos en el Catàleg del Patrimoni Històric
Artístic, redactada pels Serveis Tècnics municipals.

Atès que el Text refós de la revisió del Pla general municipal d’ordenació
va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
en sessió del dia 18 de juny de 1997.

Atès que segons el Pla general d’ordenació urbana la finca on es troba
situada la Masia Can Puig de Fuirosos es troba ubicada en sòl no
urbanitzable en règim d’especial protecció, Tipus IV, Zona 20: Àrea del
pla especial Montnegre-Corredor, Subtipus 20.VI: Zona de regulació
complementària.

Atès que aquest tipus de sòl comprèn la delimitació del Pla especial de
protecció del medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre-
Corredor (Serralada de Marina) aprovat definitivament el 20 de juliol de
1989.

Atès que comprèn aquells sectors de sòl no urbanitzable de
característiques diverses on és imprescindible que tota actuació
urbanística o edificatòria tingui en compte la preservació de les
característiques tipològiques, formals i ambientals de les àrees territorials
delimitades, així com l’impacte que sobre els paisatges i els ecosistemes
pot exercir l’activitat humana.

Atès que l’article 44.2. del capítol 10.-Regulació general d’usos i activitats
del text normatiu del Pla especial del Montnegre i el Corredor (Serralada
de Marina) que estableix que: “es permet la reconstrucció i reforma de
les masies i edificacions tradicionals existents en el moment de
l’aprovació del Pla, entenent-se com a reconstrucció o reforma d’un
edifici, les obres que garanteixin la seva habitabilitat i no impliquin
increment del sostre edificat”.
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Atès que l’objectiu bàsic de la inclusió de la masia en el Catàleg del
Patrimoni Històric Artístic, és procedir a la rehabilitació per exercir
l’activitat de turisme rural, que es considera que s’ajusta a l’article 32.-
usos admesos apartat e) del Pla general d’ordenació urbana i a l’article
33.-condicions de l’edificació, del text normatiu del Pla especial de
protecció del medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre-
Corredor.

Atès que aquest és el criteri que fa seu el Servei de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona en el seu informe de data 29 de juliol de 2002
considerant que l’ús de casa de colònies és admissible –des del punt de
vista del Pla especial- en la mesura que es tracta d’una combinació del
residencial-turístic i els docents i socio-culturals, admesos segons l’article
32 del text normatiu.

Atès que el mateix criteri queda exposat en l’informe de l’àrea de Medi
Ambient de l’ajuntament de Sant Celoni de data 13 d’agost de 2002.

Atès el que estableix l’article 94.3 de la Llei 2/2002 de 14 de març,
d’urbanisme en relació a la modificació de les figures del planejament
urbanístic: “les propostes de modificació han de raonar i justificar la
necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència en relació amb els
interessos públics i privats concurrents”.

Atès que en aquest sentit, segons l’article 193 del Text refós de la revisió
del Pla general municipal d’ordenació aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de juny de 1997 “les
finalitats que pretén aquest Pla general mitjançant la regulació d’aquest
sòl són les de preservar i promocionar les activitats agràries, protegir els
elements naturals més destacats o que defineixen l’aspecte global del
territori, protegir-los dels processos urbanitzadors i regular-ne els
diversos usos socials”.

Atès que així mateix en el Títol VIII Proteccions, capítol 2, protecció del
patrimoni històric-artístic, article 226, estableix que la protecció del
patrimoni històric-artístic comprèn la determinació d’aquelles àrees,
edificis o elements, que han de ser objecte de tractament especial, pels
seus valors històrics o artístics en funció de la memòria històrica i de la
identitat de la població.

Atès que en el seu article 228 estableix que si es considera convenient
per a obtenir les finalitats que marca el Pla general es podrà redactar un
Pla especial de protecció del patrimoni que haurà de contenir una
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normativa, un programa d’actuació i un estudi econòmic i financer de les
actuacions que es proposin.

Atès que la inclusió de la masia en el Catàleg, atesos els seus valors
històrics i patrimonials, per la seva rehabilitació posterior, mitjançant un
Pla especial que regulés l’ús de la mateixa per activitats vinculades al
turisme rural, justifiquen la modificació present.

Atès que la masia de Can Puig està integrada per un conjunt d’edificacions
bastides entre els segles XVII i XVIII, els edificis adossats, excepte la
païssa que està aïllada, s’estructuren en forma de U deixant un pati davant
la façana principal de la casa i moltes de les obertures de l’edifici principal
conserven els elements originals de pedra i la decoració esgrafiada que les
emmarca.

Atès que l’objectiu és incloure la masia de Can Puig de Fuirosos en el
Catàleg del Patrimoni Històric Artístic del Text refós de la revisió del Pla
general municipal d’ordenació de Sant Celoni, de manera que es pugui
redactar segons les consideracions de  article 226 del mateix document,
un Pla especial que reguli la rehabilitació de la masia tenint en
consideració els seus valors històrics i arquitectònics, per desenvolupar
l’ús de turisme rural.

Vist l’informe emès pel tècnic de cultura municipal on proposa que
s’incorpori la masia de Can Puig de Fuirosos al Catàleg del Patrimoni
Històric Artístic a nivell de protecció de façana.

Atès allò disposat a l’article 52 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 conforme l’aprovació inicial del planejament general del
municipi correspon al Ple.

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

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós de la
revisió del Pla general municipal d’ordenació per incloure la masia de Can
Puig de Fuirosos en el catàleg del Patrimoni Històric Artístic.

Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant un
anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
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comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació pel
termini de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions

11.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ
INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS
I INSTAL·LACIONS, EN QUANT A LA MODIFICACIÓ DE LÍMITS DE
CARÀCTER GENERAL EN L’ANNEX IV DE RÈGIM DE
COMUNICACIONS.

El Sr. Cuminal voldria fer només un apunt. Hem insistit molt –diu-,
(sobretot el Sr. Bosch) en que es consultés amb els tècnics que estan
implicats en aquest tema de les activitats i les instal·lacions, i volem
felicitar-nos perquè s’ha fet així i perquè l’opinió dels tècnics ha ajudat a
tirar endavant aquesta proposta de modificació de l’Ordenança. Creiem
que el fet de consultar amb la gent implicada (especialment amb els
tècnics, que són els que hi entenen) és una bona manera de treballar i,
per tant, també està bé dir-ho.

El Sr. alcalde explica que l’annex IV de l’Ordenança reguladora de la
intervenció municipal en les activitats i instal·lacions, correspon a
aquelles activitats la llicència de les quals és atorgada per l’ajuntament
(activitats de petit format, comerç al detall, oficines, centres culturals,
tallers de reparació, etc.). En base a l’experiència acumulada des de
l’entrada en vigor de l’Ordenança, es proposa una sèrie de canvis en els
límits de caràcter general en quant a la superfície màxima del local (que
passa de 200 a 400 m2), la potència mecànica autoritzada i les
instal·lacions de climatització, entre d’altres. Pensem que les ordenances
han de ser eines vives que s’han d’anar actualitzant en funció de les
necessitats que es detectin en cada moment.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a la modificació puntual de l’Ordenança
reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal de les
activitats i instal·lacions, en quant a la modificació de límits de caràcter
general en l’annex IV de règim de comunicacions.

Atès que l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de
l’administració municipal de les activitats i instal·lacions va ser aprovada
inicialment pel Ple de l’ajuntament en sessió del dia 20 de setembre de
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1999, restant aprovada definitivament el 2 de desembre de 1999 per no
haver-se presentat cap mena d’al·legació ni reclamació.

Atès que aquesta ordenança té com a objectiu regular el sistema
municipal d’intervenció administrativa en el tràmit de concessió de
llicències i autoritzacions de les activitats mercantils, industrials i
econòmiques.

Atès que l’article 7 de l’ordenança classifica les activitats en quatre
annexos en funció de la seva incidència en el medi ambient, la salut i la
seguretat de les persones, i l’annex IV detalla les activitats amb una lleu
incidència en el medi ambient, la salut i la seguretat de les persones que
s’acullen al règim de comunicació prèvia.

Atès que segons l’article 6.2 de l’ordenança queden sotmeses a la
llicència municipal d’activitats classificades les activitats de l’annex III i
les activitats incloses a l’annex IV que excedeixen els límits generals
previstos.

Atès que la relació d’activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia
detallada a l’annex IV, inclou bàsicament activitats comercials de venda
al detall, oficines, centres d’ensenyament, consultes mèdiques, centres
culturals i tallers de reparació.

Atès que a l’ordenança s’estableixen també uns límits de caràcter
general, en quant a superfície, potència mecànica, càrrega de foc,
potència frigorífica, volum, ocupació i horaris de funcionament, de forma
que superat, algun d’aquest límit de caràcter general, l’activitat havia de
classificar-se a l’annex III, sotmès a llicència d’activitats classificades.

Atès que en base a l’experiència acumulada des de l’entrada en vigor
d’aquesta normativa, pels Serveis Tècnics municipals s’ha detectat
l’existència d’un conjunt d’activitats amb una incidència lleu en el medi
ambient i la seguretat, però que sobrepassen alguns dels límits
reguladors de l’annex IV i per tant s’havien de sotmetre al règim de
llicència municipal d’activitats classificades.

Atès que els límits de caràcter general per a les activitats de l’annex IV
estableixen una superfície màxima de 200 m2, la qual és clarament
insuficient en determinades activitats comercials que requereixen una
àrea d’exposició i venda major, com el comerç al detall
d’electrodomèstics, automòbils, materials de construcció i mobles i
l’increment de la superfície màxima fins a 400 m2 permetrà que aquestes
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activitats amb una incidència molt lleu en el medi ambient puguin acollir-
se al règim de comunicació prèvia.

Atès que de l’informe emès per l’enginyer municipal el dia 21 de
novembre de 2003 es desprèn que es modifica el límit de la superfície
total de 200 m2 a 400 m2 degut a que segons el Pla d’ordenació
urbanística de l’ajuntament de Sant Celoni hi ha zones d’àmbit comercial
amb una superfície superior, com per exemple, la zona Eixample, on el
màxim de la superfície comercial és de 600 m2.

Atès que segons el Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general
de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’administració ambiental, i se n’adapten els annexos, els
establiments comercials estan catalogats com annexos III, règim de
comunicació segons la llei, sempre que tinguin una superfície compresa
entre 400 m2 i 2.500 m2.

Atès que amb menys de 400 m2 l’activitat té poca incidència ambiental, i
traspassat a l’Ordenança es classificaria com una activitat de règim de
comunicació prèvia amb poca incidència ambiental.

Atès que segons informe del tècnic les unitats de la potència motora dels
elements, s’han d’expressar en CV per la qual cosa el tècnic proposa
rectificar les unitats de la potència mecànica unitària d’un element motor,
que figurava fins a 1kw, per que figuri fins a 1,35 CV, i quant a la
potència mecànica suma total d’elements motors, que figurava fins a 4
kw, que figuri fins a 5,43 CV.

Atès que s’entén que aquesta potència motora són els elements motors
que necessita l’activitat per poder desenvolupar-se, sense tenir en
compte la potència elèctrica (llum, estufes, aire condicionat, bombes de
calor i altres elements complementaris).

Atès que quant al límit de frigories/hora de les instal·lacions de
climatització el tècnic municipal proposa augmentar-les de 10.000
frigories/hora a un límit màxim de 11.000 frigories/hora (12,77 kw)
degut a que segons consultes a empreses en la gama domèstica i
comercial els aparells de climatització arriben a una potència de 12,5 kw.

Atès que l’enginyer municipal en el seu informe proposa afegir en l’annex
IV un nou apartat per locals i garatges amb una capacitat màxima fins a
5 places, degut a que segons la NBE CPI 96, article 14, no es considera
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garatge aparcament, els establiments adaptats per aquest ús, si tenen
una capacitat inferior o igual a 5 places i les mesures correctores que
s’apliquen no són les específiques d’aparcament, per altra part per la ITC
VT 028 del RD 842/2002 els garatges fins a 5 places tampoc tenen
consideració d’aparcament per que considera que l’aparcament ha de ser
un estacionament tancat i cobert per més de 5 vehicles.

Atès que el dia 3 de desembre de 2003 ha emès informe la tècnica de
Promoció Econòmica al respecte, on especifica les implicacions per al
titular de l’activitat pel fet que s’inclogui aquesta en el règim de
comunicació prèvia (annex IV) o en el règim municipal d’activitats
classificades (annex III).

Atès que en quant a la complexitat i costos dels tràmits d’obtenció de la
llicència, per a l’activitat inclosa a l’annex III s’exigeix la presentació d’un
projecte tècnic visat pel col·legi professional corresponent mentre que per
l’activitat inclosa a l’annex IV es necessita una memòria valorada
subscrita per tècnic competent o instal·lador autoritzat, el que fa variar el
cost.

Atès que en quant al termini de l’obtenció de llicència per l’annex III el
termini màxim són dos mesos, que es pot prorrogar per dos mesos més,
mentre que a la comunicació prèvia en el termini d’un mes des de la seva
presentació, si l’ajuntament no manifesta la disconformitat, l’actuació
comunicada quedarà legitimada.

Atès que en quant a la taxa, que per l’annex III es calcula aplicant un
gravàmen del 300% sobre la quota mínima de l’impost d’activitats
econòmiques, i a l’annex IV la quota per tramitació de l’expedient de
comunicació prèvia està fixada en 90,15 euros.

Atès que la tècnica de Promoció Econòmica a la vista de les implicacions
per al titular de l’activitat esmentades informa favorablement l’ampliació
proposada dels límits de caràcter general de les activitats incloses a
l’annex IV.

Atès que el dia 15 de desembre de 2003 el tècnic de Medi Ambient
municipal ha emès informe favorable al respecte.

Atès allò disposat a l’article 25.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, a
l’article 62.2 f) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya i a l’article 59 del Decret 179/1995, relatiu a competències
dels ens locals en matèria de medi ambient.
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Atès allò disposat a l’article 41 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració ambiental.

Atès allò regulat a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, a l’article 162.2 de la Llei 8/1987, de 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i als articles 60, 63 i 65
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,
relatius al procediment d’aprovació.

Vistos els informes que obren a l’expedient.

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

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de l’Ordenança
reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal de les
activitats i instal·lacions, en quant a la modificació de límits de caràcter
general en l’annex IV de règim de comunicacions, amb vigència a partir
de la data de la seva aprovació definitiva, al següent tenor:

Superfície total fins a 400 m2
Potència mecànica unitària de motors fins a 1,35 CV
Potència mecànica suma total de motors sense tenir en compte la
potència elèctrica (llum, estufes, aire condicionat, bombes de calor i
altres elements complementaris) fins a 5,43 CV
Instal·lacions de climatització amb una potència frigorífica total fins a
11.000 Frigories/hora
Locals per garatges i aparcaments fins a 5 places.

Restant els límits de caràcter general següents:

Límits de caràcter general.
Superfície total fins a m2 400
Potència mecànica unitària de motors fins a CV 1,35
Potència mecànica suma total de motors sense tenir en
compte la potència elèctrica (llum, estufes, aire
condicionat, bombes de calor i altres elements
complementaris) fins a

CV 5,43

Activitats situades en edificis amb altres usos i amb
una càrrega de foc ponderada fins a

Mcal/m2 100 (*)

Activitats situades en edificis adjacents i amb una Mcal/m2 200 (*)
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càrrega de foc ponderada fins a
Locals o zones d’activitats destinats a
emmagatzematge de productes combustibles, en els
que la càrrega de foc total aportada per aquests sigui
fins a

Mcal 12.000
(**)

Locals o zones d’activitats destinats a
emmagatzematge de productes combustibles, quan el
seu volum sigui fins a

m3 100

Forns elèctrics amb una potència absorbida total fins a Kw 15
Instal·lacions de climatització amb una potència
frigorífica total fins a

Frigories/
h

11.000

Cambres frigorífiques de volum fins a m3 10
Ocupació màxima fins a Persones 50
Horari de funcionament De 8 a 22

hores
Locals comercials Sense degustació
Perruqueries, salons de bellesa i estètica Sense raigs UVA i

sauna
Estudis i comerços de fotografia Sense revelat
Locals per garatges i aparcaments fins a 5 places

Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant un
anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació pel
termini de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions i
en cas que no hi hagi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial
esdevindrà definitiu.

12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SIGNAR AMB EL
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL EN RELACIÓ AL
CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA.

El Sr. Cuminal diu que desconeix de quantes places disposarà aquest
centre d’acollida d’animals, però creiem –diu- que ha d’anar acompanyat
de la constant sensibilització a la població perquè, es facin les places que
es facin, si la gent no és responsable amb els animals de companyia que
adquireix, de seguida quedarà saturat el centre i no haurà servit per a
res. Per tant, jo crec que val la pena fer pedagogia i sensibilitzar la gent
al respecte d’aquest tema.
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El Sr. Bosch recorda que al Consell Comarcal del Vallès Oriental s’ha
comentat que si en aquest tema no es fa una campanya de sensibilització
popular i de conscienciació del que representa tenir un animal de
companyia, aquest centre quedarà ple en un mes i continuarem tenint el
mateix problema que abans. Per això, nosaltres volem incidir en la
necessitat de que es faci aquesta sensibilització a la població, per tal que
tot això sigui efectiu.
El Sr. Arenas indica que, en principi, el centre d’acollida d’animals de
companyia disposarà d’un total de 132 places i les activitats genèriques
que s’hi duran a terme són les següents: recollida i transport dels
animals abandonats (amb un servei ordinari i un d’emergències), atenció
d’animals lliurats pels propietaris, servei d’estada en el centre amb
alimentació, higiene, assistència veterinària, maneig, tracte, recuperació
d’animals extraviats, acollida per disposició administrativa o judicial,
atenció al ciutadà, promoció de l’adopció dels animals del centre,
promoció de la tinença responsable, col·laboració amb els ajuntaments,
informació de la xarxa de centres de la Diputació de Barcelona i
col·laboració amb els voluntaris. Com es pot veure, el centre no es
limitarà a la recollida i estada d’animals abandonats, sinó que també es
promocionarà la tinença responsable i l’adopció dels animals.

El Sr. alcalde considera que aquest és un dels serveis importants a
mancomunar que, en aquest cas, ha estat assumit pel Consell Comarcal.
L’abandonament d’animals és un problema greu amb el que ens trobem
tots els municipis i considero que, a banda de la construcció d’aquest
centre d’acollida, cal dur a terme altres accions paral·leles: campanyes de
sensibilització del que comporta tenir animals de companyia i control
sobre les activitats de venda d’animals. Per informació de tothom, s’ha de
dir que aquest centre estarà ubicat a Granollers, que les obres s’estan
acabant i que està a punt de posar-se en funcionament. Caldrà veure ara
qui durà a terme la seva gestió. Serà important d’impulsar el tema de
l’adopció, perquè sinó aquestes 132 places aviat quedaran col·lapsades.
Estem en un bon camí perquè aviat tindrem un nou equipament a la
comarca, els costos dels qual es repartiran entre els ajuntaments que
s’han adherit al conveni (que són la gran majoria).

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que la Diputació de Barcelona promou el Programa d’atenció local
als animals domèstics de companyia, amb el qual es pretén respondre a
les demandes i necessitats ciutadanes dels municipis, proposant una
millora en la gestió i eficiència dels centres d’atenció i acollida dels
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animals domèstics amb la implicació de tots els sectors, per tal de
disposar d’una xarxa de centres d’atenció d’aquests animals.

Atès que, així mateix, la Diputació de Barcelona ha elaborat el Projecte
d’un centre d’atenció d’animals domèstics de companyia del Vallès
Oriental.

Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, un cop valorat el
projecte esmentat i realitzades consultes als ajuntaments de la comarca,
ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la redacció del projecte executiu
de l’obra de primer establiment del Centre d’atenció d’animals domèstics
de companyia.

Atès que per a la ubicació d’aquest centre, l’ajuntament de Granollers ha
cedit al Consell Comarcal l’ús de la finca situada al sector G-4, Coll de la
Manya de Granollers, l’ús de la qual, segons el Pla General d’Ordenació
Urbana, pot ser el sanitari assistencial, incloent clíniques veterinàries i
establiments similars.

Atès que d’acord amb l’anterior, es signà un conveni entre el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i diversos ajuntaments de la comarca per al
finançament de les obres de construcció del Centre d’acollida d’animals
domèstics de companyia.

Atès que arrel d’aquesta col·laboració, l’obra de construcció del centre es
troba en avançat estat d’execució, propera a la seva finalització, per la
qual cosa és necessari preveure el seu funcionament de cara a l’exercici
de 2004.

Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha redactat un conveni
de col·laboració per tal de regular delegació de competències municipals
relatives a la recollida i acolliment dels animals de companyia abandonats
i ensalvatgits, així com per a prestar els serveis necessaris per al seu
exercici, així com el seu finançament.

Atès que els ens locals poden concertar els pactes, convenis o condicions
que considerin adequats, sempre que no siguin contraris a l’interès públic
o als principis de bona administració.

Vistos els informes emesos que figuren a l’expedient.
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A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis i Recursos Humans, per unanimitat, el Ple
municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar el conveni a signar amb els ajuntaments de la comarca
i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per al centre d’acollida d’animals
de companyia, que comporta la delegació al Consell Comarcal del Vallès
Oriental de l’exercici de certes competències municipals.

Segon.- Fer ús de la potestat establerta a l’article 155.3 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, ampliant
el número d’exercicis als quals pot aplicar-se la despesa plurianual que es
derivi de l’execució del conveni a un total de 9 que s’iniciaran el 2004 i
finalitzaran el 2013, modificant els percentatges establerts de tal manera
que sigui igual a cada una de les anualitats.

Tercer.- Subordinar la realització de les despeses plurianuals a
l’existència de crèdit suficient per a cada una d’elles, adquirint el
compromís d’incloure dins el pressupost per al 2004 una partida de
7.821,51 € per a fer front a la despesa que suposa fer front al conveni
durant aquest any. Adquirint igualment aquest compromís en quan a
dotar de crèdit suficient i adequat als pressupostos futurs per a fer front
als compromisos econòmics que s’adquireixen amb la signatura del
conveni i que duren mentre el referit conveni no es denunciï per part del
Ple de l’ajuntament de Sant Celoni.

Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental en
el termini de deu dies comptats des de l'endemà de la seva adopció.

Cinquè.- Habilitar el Sr. alcalde, o regidor en qui delegui, als efectes de
la signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat dels
acords presos.

13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA NOVA DEFINICIÓ
COMPETENCIAL I ORGÀNICA DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.

Pren la paraula el Sr. Cuminal. D’entrada –diu- celebrem aquesta nova
organització municipal, però volem dir que no és el nostre model.
Coincidim amb algunes de les directrius d’aquest projecte, com poden ser
la transversalitat, la planificació, la coordinació i l’eficiència, però, com ja
he dit, no és el nostre model del que ha de ser l’organització de
l’ajuntament. Primer perquè no es contempla (o almenys no consta a la
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documentació que se’ns ha lliurat) l’avaluació de la qualitat del servei que
s’oferirà a partir d’ara. Nosaltres creiem que és important davant d’un
nou model de funcionament poder avaluar el servei que vols oferir. En
segon lloc, així com l’organigrama polític està bastant definit, veiem que
l’organigrama tècnic no acaba d’estar del tot detallat i ens agradaria
conèixer-lo millor. Com deia, celebrem aquest nou projecte organitzatiu
perquè denota la voluntat d’una nova manera de fer, que ha d’acabar
amb una improvisació i una descoordinació que portem bastant temps
denunciant. Fa anys que en l’ajuntament no s’havia produït cap
modificació d’aquest tipus, i creiem que és positiu. Fins aquí, per totes
aquestes observacions, el nostre vot podria ser d’abstenció. Però, apart
de tot això, ens trobem amb un parell de coses que m’agradaria també
comentar. Una és la manca en aquest organigrama del Consell de
comunicació que tant s’havia demanat, sobretot per part del grup
municipal d’ERC. Veiem que el tema de comunicació penja de
Presidència, cosa que trobem evident i bé; però per tal de garantir la
independència dels mitjans d’informació creiem necessària la creació del
Consell de comunicació i més quan va ser el grup municipal d’ERC qui
amb més insistència ho va demanar la passada legislatura. Una altra de
les mancances que trobem és la referida a l’àrea de Joventut, com una de
les àrees que pròpiament coneixíem fins ara. Nosaltres creiem que es
tracta d’una àrea imprescindible (per exemple, a nivell autonòmic
l’equivalent a l’àrea de Joventut depèn del Departament de Presidència
de la Generalitat). Apart de tenir acció pròpia, l’àrea de Joventut ha
d’incidir, creiem, en tota la resta d’àrees. Per visualitzar tot el que es fa
en matèria de joventut l’organigrama només recull un concepte de
transversalitat; però si ja és difícil coordinar totes les actuacions i fer una
política integral de joventut des d’una regidoria de Joventut, fer-ho sense
aquesta regidoria, és a dir, sense cap tècnic que s’hi dediqui plenament
ho veiem impossible. Per temes com ara l’habitatge, l’urbanisme, la
promoció econòmica o  l’ocupació, és evident que es poden tenir en
compte aspectes de joventut, però demanar als regidors que s’ocupen
d’aquestes tasques que coneguin les problemàtiques i les necessitats
específiques de la joventut del municipi, ho titllaria gairebé de ficció.
Estem d’acord en que s’actuï transversalment, però creiem que cal una
àrea pròpia de Joventut. Per tant, ens hauríem abstingut en la votació,
però aquestes dues mancances que veiem en l’organigrama faran que
votem en contra d’aquest nou model organitzatiu.

El Sr. alcalde explica que l’equip de govern considera que el model
organitzatiu actual ha arribat al punt màxim d’aprofitament, i que amb el
creixement de l’ajuntament en els darrers anys en quant a creació de
noves àrees i serveis, calia implantar un nou model de funcionament. Per
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això, –diu- els tres grups de l’equip de govern, hem estat treballant
conjuntament i s’ha fet una tasca de la que n’estem molt satisfets i que
nosaltres valorem com de molt important. Aquesta valoració també la
comparteixen els tècnics i els responsables de les àrees que han
col·laborat en la  comissió de treball. El grup municipal de CiU sembla
que també ho veu bé, malgrat que diu que no és el seu model. Aquest és
el nostre model i esperem que redundi en benefici dels ciutadans de Sant
Celoni. Creiem, com deia, que s’havia arribat a un punt de fragmentació i
de creació de noves àrees i serveis que feia impossible treballar de
manera coordinada i transversal, i amb aquest model pensem que es fa
un salt qualitatiu molt important. En el procés d’implantació del nou
organigrama encara hi hauran, com és normal, inèrcies del passat, com
ens consta que ha succeït en altres administracions que han implantat
canvis d’aquest tipus. La nostra idea és que tots els treballadors se’l facin
seu i que s’impliqui la majoria de la gent, quant més millor, o, si més no,
que ningú s’hi posi a la contra.

Com deia –continua el Sr. alcalde- es tracta d’un treball conjunt de
polítics i tècnics, que ha comptat amb l’assessorament d’una empresa
consultora encarregada per la Diputació de Barcelona. En opinió de la
Diputació, i per l’experiència que en tenen, serà molt positiu per al nostre
ajuntament que es faci aquest salt en el sistema d’organització municipal.
Nosaltres creiem que és tot un repte i pretenem (i és el que realment ens
importa) que el ciutadà rebi més bon servei i tingui una resposta més
ràpida des de qualsevol punt de l’administració al que es dirigeixi,
especialment des de l’Oficina d’atenció al ciutadà, que és on es
canalitzaran totes les consultes i sol·licituds, a manera de finestreta
única. S’informarà a la població de tots aquests canvis, de quines són les
àrees que es posen en funcionament i de quins serveis ofereixen, com ja
hem informat al grup municipal de CiU. Mica en mica totes aquestes
transformacions s’aniran visualitzant. La idea és que durant el mes de
gener s’elabori un calendari del procés d’implantació, que serà a curt i
mig termini pel fet que alguns espais s’han d’acabar d’adequar.
Nosaltres, en l’acord de govern, ja vam fer constar com a punt important
la necessitat de dur a terme aquest procés de modernització de
l’ajuntament. És una feina feixuga, en la que cal trencar alguns tòpics. No
podem continuar tenint una visió de les àrees com fins ara, perquè si
com deia el Sr. Cuminal hem de tenir àrees per recollir a tots els
col·lectius, ens pot passar com a alguns ajuntaments que tenen més de
vint àrees (àrea de joventut, àrea d’infància, àrea de gent gran, àrea
d’indústria, àrea d’agricultura, àrea de comerç...). I si la fragmentació és
molt gran, el problema que s’ha detectat és que es fan polítiques
disperses i, fins i tot, contradictòries dins la mateixa organització. Crec
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que tal com s’ha plantejat, a partir d’aquest nou model es donarà més
bon servei a la joventut del que es donava fins ara. Penso que treballant
transversalment donarem millor resposta a tots els col·lectius de Sant
Celoni que no pas treballant des d’àrees específiques. D’altra banda, pel
que fa al tema del Consell de comunicació, enlloc es diu que no es
constituirà aquest òrgan.

El Sr. Cuminal puntualitza que no ha dit pas que l’equip de govern digués
que no es crearia el Consell de comunicació; només ha manifestat que en
el nou d’organigrama no hi consta. Com he dit al principi, el grup
municipal de CiU està d’acord en que es faci un replantejament nou de
l’organització interna de l’ajuntament. Estem també d’acord en evitar que
es produeixi una acumulació d’àrees i en treballar mitjançant la
transversalitat i els plans d’actuació per tal que tots els sectors s’hi vegin
reflectits. Però no estem d’acord amb l’especificitat d’alguns col·lectius;
no volem dir que la joventut necessiti més coses la infància o la gent
gran, però és evident que la joventut és una època de la vida en la que
s’han de solucionar temes tan vitals com són els de la formació,
l’ocupació i l’habitatge, tres factors molt importants que marquen el
desenvolupament del projecte vital de cada persona i que mereixen que
s’hi faci esment especial.

I ja que parlàvem d’experiències d’altres llocs, -continua el Sr. Cuminal-
si mirem, per exemple, els ajuntaments de Girona o de Mataró (tots dos
governats pel PSC) veurem que al cap de dos o tres anys d’haver
suprimit l’àrea de Joventut, han tornat a restablir aquesta àrea per
entendre que era necessària. L’ajuntament de Girona s’ha posat com a
model a l’hora d’aplicar aquesta redistribució d’àrees, i crec que és bo
mirar què han fet els que han anat per davant nostre i com s’han adonat
de la necessitat de rectificar algunes decisions.

Pren la paraula el Sr. Alsina. Tal com ha dit el Sr. Cuminal, la joventut és
un dels temes més importants que ens hem plantejat en aquest nou
model d’organització. I tant important és el tema de la joventut com el
de la gent gran, com el de comunicació, com el de desenvolupament i
com el de sostenibilitat, que són els eixos principals en que està basat
aquest organigrama; eixos principals que treballarem els tinents d’alcalde
responsables de les regidories de sostenibilitat i ciutadania (el Sr. Josep
M Pasqual), de desenvolupament, comunicació i joventut (jo mateix), i
d’infància i gent gran (el Sr. Jordi Arenas). Nosaltres tres regidors (que
som alhora tinents d’alcalde) tindrem tots els tècnics municipals per dur a
terme les polítiques que es defineixin des d’aquestes regidories.
Imagina’t, doncs, la importància que tenen per a nosaltres. No és que no
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hi hagi tècnics dedicats a joventut, sinó que els tenim tots: podem tenir
un tècnic especialista en habitatge, un tècnic especialista en
dogrodependències o temes socials, un tècnic especialistes en cultura i
festes, etc. Tindrem tots els tècnics de l’ajuntament per treballar tots els
àmbits que us he comentat. Jo crec que això és el més important
d’aquest organigrama. Es treballarà de manera transversal i no hi haurà
d’haver una persona que sàpiga de tot, sinó que comptarem amb els
recursos de cada un dels tècnics. I en relació al que s’ha comentat de
l’àrea de Comunicació, continuarem fent el Reglament de comunicació,
que és un dels punts bàsics del programa d’ERC i de l’acord de govern
tripartit. Es tracta d’una qüestió implícita a l’acord de govern que no té
res a veure amb el funcionament de l’àrea de comunicació. La regulació
dels mitjans de Comunicació és una qüestió que anirem treballant durant
aquest any 2004.

Intervé el Sr. Deulofeu i diu que, com ja s’ha comentat, el grup municipal
de CiU considera que l’organigrama i la incorporació de la transversalitat
en l’anàlisi dels problemes són positius. És un organigrama i una manera
de funcionar molt actual, molt en voga i utilitzada ja en altres àmbits;
però voldria remarcar –diu- una qüestió que ha comentat el Sr. Cuminal i
que jo personalment trobo a faltar perquè penso que és fonamental per a
un bon funcionament. Els organigrames i les planificacions poden estar
molt ben fets sobre el paper i no funcionar absolutament gens a la
pràctica. La coordinació entre àrees, la transversalitat, no és fàcil de dur
a terme, és complex i jo crec que hi ha un element que pot facilitar molt
el que aquestes coses realment tirin endavant, que són els plans de
qualitat i l’avaluació. Aquest és un aspecte que jo trobo a faltar en el
document. Imagino que els objectius vindran marcats en els diferents
plans, però algú els ha d’avaluar i seguir. La pròpia organització ha de ser
capaç de fer-ho perquè moltes vegades el que passa és que aquestes
coses es van quedant entre mig perquè no és fàcil moure molts elements
alhora (tècnics de diferents àrees), coordinar-los, posar-los en marxa...
Probablement pot semblar fàcil sobre la taula, però no sempre ho és, i
considero que seria bo que ens plantegéssim el tema del pla de qualitat i
d’avaluació i de com es farà el seguiment de tot això.

El Sr. Mas insisteix en que aquest no és el model d’organització del grup
municipal de CiU. En el nostre programa electoral –explica- nosaltres ja
vam confeccionar un model d’organigrama i veiem que coincidim amb
l’equip de govern en les línies principals però, sense entrar en detalls,
nosaltres proposàvem la creació d’algunes àrees més. Coincidim també
en la importància de l’Oficina d’atenció al ciutadà i demanem que hi hagi
un Reglament que vetlli per la seva independència, al mateix temps que
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demanem l’elaboració d’un Reglament dels mitjans de comunicació. Així
mateix, voldríem que s’introduís un sistema per a avaluar la qualitat del
servei, com ha comentat abans el Sr. Deulofeu. En aquesta nova
organització, que considerem sincerament que és molt millor que la que
hi havia fins ara, es podrien introduir el que s’anomenen cartes de
serveis, que s’utilitzen molt i expliquen clarament el compromís que pren
l’ajuntament i quines són les prestacions i els serveis que pot rebre el
ciutadà, alhora que permeten fer-ne una avaluació. Una altra qüestió és
la formació del personal, que està contemplada en el document i de la
que en farem el seguiment. També coincidim amb la implantació dels
plans d’actuació, que són unes comissions político-tècniques que
marcaran les principals directrius a seguir en determinades àrees. Jo
demanaria, perquè creiem que el model d’organització ho permet i
perquè seria bo, la creació d’una comissió de joventut i l’elaboració d’un
pla de joventut, per totes les raons exposades abans pel Sr. Cuminal i
perquè, en definitiva, entenem que es tractà d’una àrea principal.
Finalment, voldríem saber la resposta a la pregunta que vam formular a
l’equip de govern en la presentació d’aquest model: podrà participar el
grup municipal de CiU en aquestes comissions político-tècniques?

El Sr. alcalde diu que, tal com s’ha comentat, per l’experiència d’altres
ajuntaments i administracions, implementar un canvi de model
d’organització basat en la coordinació i la tranversalitat no és una tasca
fàcil, i una de les missions de l’equip de direcció política serà la
d’implantar processos d’avaluació de l’efectivitat i de la millora dels
serveis. Sense això difícilment es poden rendir comptes davant de la
ciutadania. És un repte que tenim per endavant però nosaltres ens veiem
en cor de fer-lo funcionar bé. L’organització tècnica també està
engrescada perquè han pogut participar en el procés d’elaboració i creuen
que amb aquest nou model es podrà funcionar molt més bé del que es
funcionava fins ara. D’altra banda, com ha dit el Sr. Alsina, en aquest nou
model la importància que es dóna a la joventut és molt superior a la que
es donava fins ara amb una àrea de Joventut. Serà un dels tinents
d’alcalde de planificació que portarà aquest àmbit i vetllarà perquè els
temes de joventut s’impregnin a tota l’estructura municipal. Segur que no
serà fàcil implementar aquest nou model perquè representa un canvi de
mentalitat i això a vegades es fa difícil a totes les edats i a tots els
nivells, però des de l’equip de govern estem il·lusionats per tirar-ho
endavant. S’ha de dir que en aquest procés hi ha algunes coses que no
estan encara del tot definides, com per exemple la qüestió de la
participació, tan interna com externa, (és el cas de la participació del
grup municipal de CiU). També s’han de definir algunes qüestions
d’adscripció de personal a les diferents àrees. Només estan clars els
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noms dels directors d’àrea, però cal acabar de resituar alguns llocs de
treball d’administratius i d’auxiliars administratius. Creiem que hi haurà
dependències que s’hauran de reforçar (és el cas de l’Oficina d’atenció al
ciutadà) i potser en altres es podrà passar amb menys personal. També
volem que el personal pugui ser polivalent, en benefici del funcionament
de l’ajuntament.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que el municipi de Sant Celoni, dins el context de la comarca del
Vallès Oriental i de Catalunya, ha experimentat en els darrers temps una
forta evolució similar a la d’altres municipis, s’imposen nous reptes i
criteris de govern local, la “governanza”, que superin les concepcions
tradicionals que entenen l’administració local com a un ens merament
prestador de serveis, donant resposta als nous reptes plantejats per la
ciutadania amb un trànsit cap a un model participatiu de govern local
presidit per criteris de sostenibilitat, aquests darrers plasmats a
l’anomenada “Agenda 21”.

Atès que aquesta evolució significa un trànsit cap a un nou model
organitzatiu de l’administració municipal, donat que l’actual, centrat en
un criteri prestador, comporta l’existència d’àrees que tendeixen a
ensimismar-se i aïllar-se de la resta de la organització creant
disfuncionalitats, redundàncies i pèrdua d’eficiència.

Atès que la constatació d’aquesta realitat ha portat l’equip de govern
municipal a impulsar una profunda reflexió sobre la situació organitzativa
dels serveis municipals i el disseny d’un nou model que pugui superar la
situació actual.

Atès que els treballs portats a terme per part de l’equip de govern
municipal, suportat per grups de treball polítics i tècnics, així com l’ajut
d’assessoria externa, han donat lloc a un document expressiu del
projecte organitzatiu a implantar inicialment durant l’exercici de 2004.

Atès que aquest projecte és presidit per diversos principis fonamentals,
entre els que ocupen un lloc destacat el de la sostenibilitat, que impregna
tot el model i ha de ser el nord de tota actuació municipal, el de la
transversalitat, que comporta una permeabilitat entre les diverses àrees
del govern municipal cosa que permet la circulació de la informació i una
major coordinació que redunda en una major eficiència.
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Atès que l’Alcaldia considera necessari que el compromís d’implantació
del nou model resti adoptat pel màxim òrgan de govern municipal, és per
això que considera adient el seu sotmetiment a la consideració del Ple de
la corporació.

D’acord amb tot l’anterior i a proposta de la Comissió informativa
d’Hisenda, Promoció Econòmica i Governació, per 11 vots a favor de la
senyora Donado i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega, Casado,
Garcia, Bueno, Alsina, Segarra i Pasqual, i amb 6 vots en contra de la
senyora Lechuga i dels senyors Bosch, Deulofeu, Mas, Cuminal i Negre, el
Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar la nova Definició competencial i orgànica de
l’ajuntament de Sant Celoni que es defineix al document redactat per
l’equip de govern municipal, amb el suport de grups de treball polítics i
tècnics, així com amb l’ajut d’assessoria externa, i que és a l’expedient i
forma part d’aquest acord a tots els efectes.

Segon.- Determinar que l’equip de govern procedirà a la seva
implantació dins l’exercici de 2004 a través de la creació dels grups de
treball que siguin necessaris i de conformitat amb el programa
d’implantació que serà redactat a l’efecte.

Tercer.- Establir que els equips de treball podran proposar a l’equip de
govern les adaptacions i modificacions que de l’aplicació real del
document vagin sorgint, de tal manera que es sotmeti al parer del Ple de
la corporació als efectes de la seva validació.

Quart.- Habilitar l’Alcaldia per tal que pugui prendre les determinacions
escaients a la millor implantació del model organitzatiu, fins i tot les
adaptacions necessàries del model que seran sotmeses, un cop validades,
al parer del Ple de la corporació.

~~~~~~~~~~

A continuació el Sr. alcalde informa que cal sotmetre a consideració del
Ple, i per la via d’urgència, els dos temes següents: la resolució de les
al·legacions presentades a l’aprovació provisional de les Ordenances
fiscals i donar compte de l’acord de govern municipal 2003-2007. La
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urgència d’ambdós temes ve donada, en primer lloc, perquè el dia 23 de
desembre finalitzava el període per presentar al·legacions a l’aprovació
provisional de les Ordenances fiscals i, per tant, cal procedir a la seva
resolució per tal que puguin entrar en vigor l’1 de gener de 2004. I
d’altra banda, considerem que és oportú donar compte de l’acord de
govern municipal, per al coneixement del grup de CiU i de tota la
ciutadania, atès que en aquest mateix Ple acabem d’aprovar el nou
organigrama de la corporació.

Feta aquesta explicació i a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat de tots
els assistents, queda aprovada la urgència d’aquests dos punts.

RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A
L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A
L’EXERCICI DE 2004 I SEGÜENTS I LA SEVA APROVACIÓ
DEFINITIVA

Pren la paraula el Sr. Cuminal. Com ja vam comentar en el passat Ple –
diu- aquestes no són les nostres ordenances i vam votar-hi en contra
perquè discrepàvem d’algunes coses, bàsicament perquè no es
concretava a quines despeses es destinarien els ingressos (perquè encara
no es disposa del pressupost de 2004). Tot i així, amb la nostra voluntat
de sumar i de no restar, hem presentat algunes al·legacions amb la
intenció de millorar aquestes ordenances. Hem proposat aplicar una sèrie
de bonificacions destinades a determinats sectors socials i a algunes
activitats, que contribuirien a augmentar la sostenibilitat en el nostre
poble: bonificacions per a les famílies nombroses, per a la millora de les
façanes, per a l’ús d’energies renovables, per als habitatges de protecció
social, per a les mesures d’accessibilitat als discapacitats... Passo la
paraula al Sr. Mas per a que pugui argumentar millor cada una
d’aquestes bonificacions.

El Sr. Mas explica que avui s’aprovarà la proposta de modificació de les
Ordenances fiscals per al 2004. Nosaltres, però, com ja vam exposar en
el Ple del dia 12 de novembre, no compartim l’increment del 12,5% de
promig dels principals impostos: no compartim el 9% d’increment de
l’IBI, ni el 9% de l’impost de circulació, ni el 12,5% de la zona blava;
tampoc no considerem que estigui prou justificat l’augment de la taxa de
recollida d’escombraries del 20% per als habitatges i del 35 i 40% per als
comerços i indústries. Entenem que les Ordenances fiscals són una part
del finançament de què disposa la corporació per tirar endavant els seus
projectes. Oficialment, però, encara no s’ha presentat un Pla d’actuació
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municipal que permeti confeccionar un pressupost. La nostra postura és
que s’han de lligar les Ordenances fiscals amb un projecte, és a dir, amb
el Pla d’actuació municipal per a la legislatura. No són les nostres
ordenances, no compartim ni els increments dels impostos ni entenem
que estiguin prou justificats. En el Ple del mes de novembre vam
proposar una sèrie de bonificacions en les Ordenances fiscals,
bonificacions que permet la llei, destinades a una sèrie de col·lectius i
activitats (que ja ha comentat el Sr. Cuminal), tot per a la millora de
Sant Celoni. Nosaltres vam pensar que hi havia un ampli marge de
maniobra, i que era possible millorar les ordenances. Avui, però, veiem
que s’aprovarà la modificació de les Ordenances fiscals, però que es
desestimaran les al·legacions presentades pel nostre grup. Potser les
bonificacions no són la solució de tot, i potser en alguns casos haurien de
ser complementàries a les subvencions. Nosaltres vam oferir un pont de
diàleg, que avui tornem a reiterar, però veiem que els acords que figuren
en la proposta són: primer, desestimar les al·legacions presentades pel
grup municipal de CiU i dos ciutadans més contra l’aprovació provisional
de les Ordenances fiscals; segon, fer definitius els increments d’impostos;
tercer, publicar el text de les modificacions al Butlletí oficial de la
província; quart, (i que agraïm) “prendre el compromís formal –llegeixo
textualment- d’estudiar dins el primer trimestre de l’any 2004 i
consensuadament entre totes les forces municipals, la introducció de
diverses mesures socials i de foment en forma de subvenció a través de
la modificació de reglaments reguladors ja vigents o la creació de nous en
casos següents: (..)”, i es fa una relació de les esmenes que hem
presentat a les Ordenances fiscals pel 2004. La nostra conclusió és que
no són les nostres ordenances i no podem estar d’acord amb l’increment
dels impostos que es proposa perquè no els trobem justificats, però ens
agrada que s’hagi obert aquest pont de diàleg. Nosaltres vam prendre la
decisió de no carregar contra totes les decisions que prengui el nou equip
de govern, i vam optar per la via del diàleg. I aquí ens hi trobareu. El que
voldríem demanar és una votació separada dels tres primers punts (amb
els que no hi estem d’acord) i del quart, que és el compromís d’estudiar
les nostres al·legacions. Bàsicament aquesta és la postura del grup
municipal de CiU.

Intervé el Sr. Garcia per comentar les al·legacions presentades contra
l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals. Vosaltres dieu –referint-
se al grup municipal de CiU- que no acceptem cap de les vostres
al·legacions, però jo diria que es tracta de replantejar les propostes que
feu d’una altra manera. Per exemple, proposeu la modificació de l’impost
sobre béns immobles (IBI) amb la finalitat de bonificar a les famílies
nombroses. L’IBI, però, només és aplicable als propietaris de les finques,
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per la qual cosa els llogaters que ostentin la condició de família nombrosa
no podrien beneficiar-se d’aquesta bonificació. Per això, en l’anterior
legislatura vam aprovar una subvenció per aquesta qüestió. La proposta
que fem des de l’equip de govern és estudiar el vostre suggeriment per
tal que en funció del número de fills s’incrementi la subvenció dels 60 €
actuals fins a 120 €. Estem disposats a estudiar-ho i a tirar-ho endavant.

En segon lloc demaneu la modificació de l’IBI per bonificar un 20%
durant 5 anys als subjectes passius d’aquest impost que realitzin obres
de rehabilitació, millora i embelliment de les façanes dels seus
habitatges. Hem de dir, però, que l’ajuntament ja disposa d’una
subvenció per a l’arranjament de façanes i, segons ens han informat els
nostres serveis jurídics, la Llei d’hisendes locals no preveu introduir
bonificacions per aquest concepte.

En la tercera de les vostres al·legacions, demaneu la modificació de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per bonificar
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum.
Com ja us vaig comentar en el seu moment, l’ajuntament està fent un
estudi i ha fet consultes a diferents municipis sobre aquest tema, i si
s’aprova aquesta bonificació haurà d’anar acompanyada d’algun tipus de
reglament que la reguli, en funció de la inversió que es faci a la casa
(perquè no és el mateix instal·lar 1 placa solar que instal·lar-ne 10).

En la quarta al·legació –continua el Sr. Garcia- proposeu la modificació de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tal d’introduir una
bonificació del 50% per a les obres d’habitatges de protecció oficial. Però,
hauríem de veure com es desenvolupa la nova Llei 2/2002 d’urbanisme
(que permet fer habitatges de protecció oficial als promotors i als
ajuntaments), per saber si és idoni introduir o no aquesta bonificació.

I finalment en la cinquena de les vostres al·legacions demaneu la
modificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres amb la
finalitat d’introduir una bonificació del 90% per a les obres que
afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
Nosaltres volem estudiar la possibilitat d’arribar fins al 100% en aquesta
bonificació de l’impost, però a través de subvenció, ja que la llei només
preveu la possibilitat d’arribar fins al 90%. I també afegiríem la
possibilitat de subvencionar el 100% d’aquest impost en aquelles obres
d’instal·lació d’ascensors en vivendes antigues plurifamiliars, perquè com
sabeu encara existeixen molts blocs de pisos que, per desgràcia, no
disposen d’ascensor. No és que no acceptem la vostra proposta, sinó que
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volem estudiar la possibilitat de fer-ho d’una altra manera (en forma de
subvenció) per a que resulti més beneficiosa per als ciutadans.

Tot això pel que fa a les al·legacions presentades pel grup municipal de
CiU. Respecte de les altres dues al·legacions presentades per ciutadans
de Sant Celoni, es tracta de dos propietaris de tallers que es queixen,
potser amb certa raó, que la taxa per a la recollida d’escombraries que
han de pagar les empreses petites amb un sol treballador és igual a la
que paguen les empreses més grans. De la mateixa manera que volem
consensuar entre tots els grups les propostes plantejades per CiU, la
nostra intenció és també la de mirar de fer factible una mena de divisió
de les activitats a l’hora de pagar la taxa d’escombraries (fins a un cert
número de treballadors un preu, i d’aquest número en endavant un altre
preu). Així mateix, considerem que seria millor fer-ho com a subvenció
que com a bonificació de l’impost. Però abans s’haurà d’elaborar un
estudi previ per a que no ens enganxem els dits.

El Sr. Mas explica que ha tingut una trobada amb el Sr. Garcia per parlar
de les al·legacions presentades pel grup municipal de CiU, i agraeixo –
diu- el fet que s’hagi introduït un quart punt en la proposta, consistent en
estudiar les nostres al·legacions i buscar punts d’acord. Voldria fer
esment, però, que entrarem a l’any 2004 amb unes Ordenances fiscals
que no contemplen tots els avantatges que nosaltres proposàvem.
Sabem que ja que s’estan donant determinades subvencions, però
entenem que les subvencions haurien de ser complementàries a les
bonificacions. De tota manera, si les subvencions han de ser la solució,
perfecte. Aquí ens hi trobareu per parlar-ne. No sabem, però, si el
compromís d’estudiar i consensuar aquestes subvencions (tant les que es
poden incrementar com les que són de nova creació) es durà a terme en
el marc del nou organigrama com una qüestió a tractar dins la comissió
que s’ocuparà del Pla estratègic i financer. Si és així, per nosaltres
perfecte, allà ens hi trobarem per parlar de com podem millorar les
Ordenances fiscals i la política financera en general. La qüestió de fons és
que no són les nostres ordenances, i que nosaltres proposem tot un
seguit de millores socials, a través d’unes bonificacions dels impostos. Si
hi ha, però, altres maneres d’aconseguir aquestes millores i es considera
que les subvencions són una alternativa millor, ho podem acceptar i hi
votarem a favor. Però no podem estar d’acord amb les Ordenances fiscals
perquè entenem que formen part del finançament local, i veiem que no
s’ha fet una bona gestió d’aquest finançament. No podem permetre uns
increments del impostos municipals quan, per la informació que tenim,
sabem que hem perdut oportunitats de demanar subvencions al PUOSC
de la Generalitat (que ja ha caducat el termini) i al FEDER de la Unió
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Europea. Per tot això, demanem una votació separada dels tres primers
punts, per una banda, i del quart punt per l’altra. I que es defineixi si el
compromís formal d’estudiar les al·legacions presentades pel grup
municipal de CiU es farà o no dins d’una comissió concreta que tingui per
objectiu millorar el sistema de finançament municipal.

El Sr. alcalde diu que s’estan barrejant diverses qüestions. En primer lloc
voldria aclarir que l’ajuntament de Sant Celoni ha demanat subvencions,
dins els terminis corresponents, tant per la via del FEDER com per la via
del PUOSC. Les sol·licituds s’han fet ja fa uns quants dies per canal
telemàtic. M’estranya que es digui el contrari; segurament els regidors
del grup municipal de CiU no han reclamat la informació a les fonts
adequades. Jo demanaria que abans de parlar, s’informin bé de les coses.
D’altra banda, respecte del plantejament que fa el grup municipal de CiU
en aquest tema de les Ordenances fiscals, voldria dir dues coses. En
primer lloc, si només apugem els impostos municipals en el percentatge
que augmenta l’Índex de preus al consum (IPC) s’hauran de posar sobre
la taula algun del serveis i/o inversions que s’estan fent o que estan en
vies de creació; és a dir, ens haurem de posicionar políticament els grups
municipals i dir que no es possible posar en marxa potser l’escola bressol,
o l’escola de música, o la piscina coberta o la millora del servei
d’escombraries... Hem de ser seriosos i equitatius en els nostres
plantejaments, posant en un plat de la balança l’augment dels impostos i
en l’altre plat les inversions en nous serveis i equipaments municipals,
que tots els grups municipals volem, però que tenen un cost que cal
assumir. No ens hem d’enganyar ni podem enganyar a la gent dient que
amb els mateixos diners es faran moltes més coses. El nou organigrama
municipal neix amb la voluntat de racionalitzar els recursos humans de
l’ajuntament, intentant donar més serveis sense créixer en personal;
però hi ha molts altres temes que no es poden tirar endavant sinó
disposem de més recursos.

En segon lloc, -continua el Sr. alcalde- voldria dir que tots els grups
municipals som sensibles davant de determinats col·lectius socials i de
diversos temes de millora del nostre municipi, com els que planteja el
grup de CiU en les seves al·legacions. Així, recordem que aquest any hem
aprovat una subvenció per a les famílies nombroses per la vivenda
habitual. I s’ha fet a través de subvencions, i no de bonificacions sobre
l’IBI perquè d’aquesta manera també se’n poden beneficiar les famílies
nombroses que viuen en un habitatge de lloguer. Així mateix, hem optat
per les subvencions perquè a través del padró d’habitants podem
conèixer totes les famílies que tenen més de tres fills i podem avisar-les
individualment com s’ha fet enguany. En canvi, introduir una bonificació
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en el rebut de l’IBI és un tràmit molt reglat i estricte a nivell de
l’Organisme autònom de gestió tributària (que és qui gestiona la
recaptació dels impostos) que dóna peu a que les famílies no se
n’assabentin tant directament com se n’han assabentat aquest any.

Pel que fa a la resta de temes que planteja el grup de CiU en les seves
al·legacions, són qüestions que volem estudiar detingudament durant el
primer trimestre de 2004, per tal que es puguin aprovar aquest proper
any i amb el compromís de que tinguin efectes retroactius des de l’1 de
gener de 2004. Pensem que si ho aprovéssim tal com està redactat
cauríem en un parany perquè, per exemple, una de les bonificacions
proposades no està prevista a la llei i perquè entenem que cal redactar
un reglament seriós que reguli totes les situacions que es poden donar en
cada una de les possibles subvencions que es plantegen. Són qüestions
que cal estudiar molt bé perquè sabem (i així li consta també al grup
municipal de CiU) que alguns ajuntaments han aprovat bonificacions dels
impostos sense tenir un reglament prou polit al darrera i això ha
comportat enrenous i problemes greus amb els promotors i els
propietaris dels habitatges. Creiem que aquest tipus de coses s’han de fer
d’una manera molt acurada i sense ambigüitats. És per tot això que ens
brindem a estudiar aquests temes, tal com es diu al punt 4t de la
proposta d’acord. Fins i tot en algun tema nosaltres encara aniríem més
enllà, com en el cas de subvencionar l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres en aquelles obres que afavoreixin les condicions
d’accés i habitabilitat dels discapacitats. Nosaltres proposaríem
subvencionar també totes les obres d’instal·lació d’ascensors en edificis
plurifamiliars (els blocs de pisos) perquè pensem que moltes persones
grans, encara que no tinguin una disminució reconeguda queden
pràcticament aïllades i no poden fer una vida normal  si no tenen
ascensor per poder baixar al carrer. També ens agradaria incrementar la
subvenció de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica en aquells
vehicles que utilitzen energies alternatives, passant del 50% actual a un
75% de subvenció. S’ha dir, però, que a Sant Celoni encara no hi ha cap
vehicle que funcioni amb aquest tipus d’energies (electricitat, gas natural
o bio-diéssel).

En definitiva –conclou el Sr. alcalde- en la línia del que és el nostre
tarannà, ens oferim a parlar-ne i a estudiar cada una d’aquestes
possibles subvencions. Ens marquem un període de temps de tres mesos
per tal que regidors dels tres grups que formem l’equip de govern
conjuntament amb regidors de CiU puguem treballar i elaborar
consensuadament uns reglaments que permetin aplicar les subvencions
proposades, amb vigència des de l’1 de gener de 2004.
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El Sr. Mas dóna les gràcies a l’equip de govern per creure que les
aportacions del grup municipal de CiU són beneficioses. Si es considera,
però, més convenient aplicar-les mitjançant subvencions, en comptes de
fer-ho a través de bonificacions dels impostos, ho accepten. I si ja
disposem d’un nou organigrama, posem-nos a treballar a través dels
canals que permet el nou organigrama i comencem a elaborar els
reglaments que han de regular aquestes subvencions. Aquí ens teniu per
començar a treballar.

Intervé el Sr. Cuminal i diu que, atès que el seu grup no està d’acord
amb els tres primers punts de la proposta, però sí amb el quart, agrairia
que l’equip de govern digués si està disposat a votar separadament els
tres primers punts del quart. D’altra banda –diu- el Sr. alcalde ha parlat
del tarannà obert de l’equip de govern, però cal reconèixer també el
tarannà de l’oposició que, com s’està demostrant, té una actitud
totalment constructiva i participativa en positiu. Respecte de la sol·licitud
de subvencions al PUOSC i al FEDER, voldria dir que hem intentat
informar-nos al respecte, però sembla que no ho hem sabut conèixer. Si
afirmeu que s’ha fet una demanda de subvencions per part de
l’ajuntament, agrairíem saber per a quines actuacions s’han demanat els
ajuts. I per últim, i ja que ens heu demanat que ens posicionem, és
evident que tenim moltes ganes de posicionar-nos sobre aspectes que
afecten la vida del nostre poble, com puguin ser l’escola bressol, l’escola
de música i moltes altres infrastructures. Però sovint ens veiem treballant
al ritme que marca l’equip de govern, que a vegades no compleix els
terminis o no ens dóna prou temps per a estudiar segons quins temes,
com en el cas dels pressupostos de l’any vinent. No ens fa por posicionar-
nos ni mullar-nos, i per aquest motiu ens agradaria saber quin és el Pla
d’actuació municipal previst per als propers anys. Ens dieu que teniu fets
els acords de govern i que els fareu públics, però per demostrar que
tenim ganes de posicionar-nos, demà mateix demanarem un Ple
extraordinari per poder debatre quines són les actuacions que teniu
previstes en aquesta legislatura, i així entre tots podrem saber més bé
per on van les coses.

El Sr. alcalde indica que, com és normal, l’equip de govern segueix el seu
ritme, i avui teniu sobre la taula l’acord de govern per el període 2003-
2007, per al vostre coneixement i el de tothom. Aquest document està a
la vostra disposició, així com de tota la ciutadania de Sant Celoni. I d’aquí
sortirà el Pla d’actuació municipal que, com tots sabem, hi ha
ajuntaments que el tenen i altres que no el tenen. L’ajuntament de Sant
Celoni sí disposarà d’aquesta eina, com també disposarà d’un nou
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organigrama que farà possible treballar a nivell dels diversos Plans
estratègics. En relació a la sol·licitud de subvencions (PUOSC i FEDER),
no tinc aquí aquesta informació, però us podeu dirigir a Secretaria, on
estan detallades totes les subvencions que s’han demanat, en temps i
forma, davant els organismes adequats. Respecte de la qüestió de votar
separadament els tres primers punts del quart, el Sr. alcalde demana
l’opinió legal del Sr. secretari.

El Sr. secretari explica que la proposta s’hauria de votar unitàriament.
L’única solució legal possible seria reduir la proposta, eliminant el punt
quart, i introduint un nou punt per via d’urgència (amb el contingut del
punt quart) que es podria votar de manera independent.

El Sr. alcalde diu que es podria treure el punt 4t de la proposta si es
retiren les al·legacions presentades pel grup de CiU.

El Sr. Mas entén que una cosa no té res a veure amb l’altra. Hem
presentat una sèrie d’al·legacions perquè creiem que a partir de l’1 de
gener de 2004 haurien d’estar vigents una sèrie de bonificacions dels
impostos municipals, complementàries a les subvencions. En el Ple del
dia 12 de novembre ja vam anunciar que presentaríem aquestes
al·legacions, però aquest termini de temps no ha estat suficient per
dialogar i arribar a un acord. Nosaltres, però, continuem mantenint que
l’1 de gener almenys hi hagin aquestes bonificacions entrades i en
qualsevol cas continuar treballant sobre la millora de les subvencions.

El Sr. alcalde recorda al Sr. Mas que almenys una de les al·legacions
proposades (la modificació de l’IBI per bonificar les d’obres de
rehabilitació, millora i embelliment de les façanes) no es pot aprovar de
cap manera perquè no està prevista a la Llei d’hisendes locals. D’altra
banda, considero –diu- que durant el període d’exposició pública de
l’expedient hi ha hagut temps suficient per a dialogar, i perdoni que li
digui però aquest motiu no em serveix d’argument quan el grup
municipal de CiU ha presentat al·legacions a les Ordenances fiscals l’últim
dia del termini previst, i només fent un enunciat de les bonificacions que
preveu la llei, sense detallar ni concretar res i sense cap reglament que
les acompanyi. Jo crec que hi ha poca feina feta al darrera d’aquestes
al·legacions per a que es puguin aprovar directament les bonificacions
que es proposen. Em sembla que el fet de presentar les al·legacions
l’últim dia no es pot dir que demostri gaires ganes de dialogar i d’arribar
a acords.
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El Sr. Cuminal diu que, si entrem en aquest tipus de debat, li voldria
recordar al Sr. alcalde que quan l’equip de govern va portar al Ple la
modificació de les Ordenances fiscals per al 2004, el grup de l’oposició va
disposar només d’un sol dia per a estudiar el document. Es va atribuir a
uns problemes de comunicació, i el grup municipal de CiU no va
qüestionar res ni en va fer cap escàndol. Són, com he dit, les maneres de
fer dels uns i dels altres... Ens hem avingut a parlar d’aquest tema i
sembla que estem d’acord en moltes coses, i si alguna bonificació no es
pot aprovar perquè la llei no ho recull, parlem-ne. Entenc, però, que els
tres primers punts de la proposta són totalment contraris a la nostra
postura i, malgrat que el quart punt diu “parlem-ne”, si hi votéssim
favorablement es crearia un precedent que faria que l’equip de govern
rebutgés sempre els nostres posicionaments a canvi d’un últim punt que
digués “fem una comissió i parlem-ne”. Volem mantenir-nos en la nostra
postura de defensar les al·legacions que hem presentat i, en tot cas,
estem completament oberts, com hem demostrat, a parlar-ne. Pensem
que la voluntat d’obertura de l’equip de govern s’hauria de veure no
només amb paraules sinó amb fets.

Intervé el Sr. Alsina i diu que la proposta de l’equip de govern consisteix
en estudiar i aprovar diverses subvencions a les Ordenances fiscals. El
que us diem és que retireu les al·legacions que heu presentat i parlem-
ne. Tenim els tres primers mesos de l’any per a establir tots els acords
que creiem oportuns. Hi ha una bona voluntat, i aquest compromís de
parlar-ne s’adquireix en un acte públic (el Ple municipal). Aquí no hi ha
cap mala jugada ni cap malfiança. El regidor d’Hisenda i els tres grups de
l’equip de govern participarem amb vosaltres en la confecció d’aquestes
subvencions. No ens obligueu a votar que no a unes al·legacions que
estan fetes de pressa i corrents. És simplement això; clar i transparent.

El Sr. Mas indica que en el Ple del dia 12 de novembre es va anunciar la
presentació per part del grup municipal de CiU de totes aquestes
bonificacions. I tal com consta a l’acta d’aquella sessió (que hem aprovat
avui) alguns regidors i tinents d’alcalde van dir que aquestes
bonificacions podrien ser positives. El fet de no presentar les al·legacions
fins l’últim dia del termini s’ha degut a que n’hem estat parlant durant
aquest temps. Nosaltres estem totalment d’acord en continuar parlant-ne
amb l’equip de govern perquè creiem que representen una millora. Per
això ens mantenim en la nostra postura i no votarem a favor de la
desestimació de les al·legacions. Òbviament, però, sí que voldríem
aprovar el punt quart de la proposta i demanem que es faci com ha
indicat el Sr. secretari (separar el punt quart de la proposta per incloure’l
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per la via d’urgència com un tema independent). A partir d’aquí,
continuaríem parlant per millorar les Ordenances fiscals.

El Sr. alcalde diu que estem donant voltes al mateix. La posició de l’equip
de govern és que la proposta que presentem és la que s’ha de votar. Us
escolto, però no comprenc la vostra postura, perquè les bonificacions que
proposeu no estan detallades ni s’acompanyen de cap reglament, i fins i
tot, presenten incongruències. Jo crec que tot plegat està poc treballat i
que cal lligar bé tots els temes perquè no tinguem els problemes que
estan tenint altres ajuntaments a l’hora d’aplicar les bonificacions que
han aprovat. Mantenim, doncs, la proposta tal com està plantejada, en el
sentit de desestimar les al·legacions presentades, però mantenint el punt
quart consistent en obrir un període de diàleg i de treball conjunt per tal
de consensuar el tema de les subvencions (que creiem que és la via
millor i més operativa), i amb efectes des de l’1 de gener de 2004.
Passem, doncs, a votar la proposta, tal i com està redactada.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que en data 12 de novembre de 2003 el Ple de la corporació va
aprovar provisionalment la modificació de diverses Ordenances fiscals
municipals de cara a la seva entrada en vigor a data 1 de gener de 2004.

Atès que els acords provisionals juntament amb els expedients de què
porten causa van estar exposats al públic mitjançant anuncis inserits al
Butlletí Oficial de la Província número 273 de data 14 de novembre de
2003 i al diari El Periódico de data 15 de novembre de 2003.

Atès que durant el termini d’exposició pública han estat presentades les
al·legacions a l’aprovació provisional per part dels següents interessats:

• Josep Maria Giró Negre, amb data 20 de novembre de 2003
• Joan Prat Vela, amb data 27 de novembre de 2003
• Grup municipal de Convergència i Unió, amb data 23 de desembre de

2003

Atès que, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, és preceptiva la resolució de
les al·legacions formulades.

Atès que les al·legacions han estat informades per la Secretaria i la
Intervenció municipals en informe conjunt de data 29 de desembre de
2003.
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Atesos els següents FONAMENTS DE DRET:

Primer.- A les al·legacions formulades pel Sr. Josep Maria Giró
Negre i el Sr. Joan Prat Vela.

El Sr. Giró posa de manifest al seu escrit essencialment que el preu a
satisfer en concepte de recollida d’escombraries per una empresa petita,
amb un sol treballador, sigui igual al de una empresa més gran, sobretot
pel fet que part de les deixalles són recollides per empreses privades amb
càrrec a la pròpia empresa.

El Sr. Prat efectua al·legacions en el mateix sentit, és a dir, que una
empresa petita amb un sol treballador pagui igual que una gran en
concepte de recollida d’escombraries, així com que part dels residus que
es generen a la seva activitat són recollits per serveis privats.

Respecte d’aquestes al·legacions, l’article 24 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, en el seus apartats 2, 3 i 4,
estableix que :

“2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el
importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización
de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o
previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del
valor de la prestación recibida.

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los
costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero,
amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o
actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con
independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El
mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se
trate, se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el
órgano competente.

3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente
Ordenanza Fiscal, en:

a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

b) Una cantidad fija señalada al efecto, o

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos
procedimientos.
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4. Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en
cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos
obligados a satisfacerlas.”

Pel qual motiu, atès que a l’expedient de modificació de les Ordenances
fiscals figura l’estudi econòmic justificatiu de la modificació de la taxa de
recollida d’escombraries, en el qual es justifica que l’import previst de la
taxa no supera el cost previsible del servei que es presta, es dóna
compliment a les prescripcions de l’article 24.2 de la Llei 39/1988.

Atès, així mateix, que les tarifes de la taxa s’estructuren en funció de
l’activitat a la qual es presta el servei, corresponent al Ple de
l’ajuntament modificar l’estructura tarifària vigent, pel qual motiu
entenem que l’estructura de les tarifes actualment vigent, és conforme a
les prescripcions dels apartats 2 i 3 de l’article 24 de la Llei 39/1988.

Segon.- A les al·legacions formulades pel grup municipal de
Convergència i Unió.

El grup municipal de Convergència i Unió al seu escrit proposa la
introducció a les Ordenances fiscals de les modificacions següents:

1.- Respecte de l’Impost de béns immobles, la introducció d’una
bonificació del 40% als subjectes passius que ostentin la condició de
titulars de família nombrosa, per l’habitatge habitual de la família.
Aquesta proposta es condiciona a l’aplicació del sistema de subvencions a
famílies nombroses, aplicant el sistema que més afavoreixi.
Complementàriament es pot establir un sistema de subvencions
incrementals, en funció del número de fills de la unitat familiar, que vagi
dels actuals 60 € als 120 €

2.- Modificació de l’Impost sobre béns immobles: introducció d’una
bonificació d’un 20% durant 5 anys als subjectes passius de l’impost que
realitzin obres de rehabilitació, millora i embelliment de la façana del seu
habitatge.

3.- Modificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
introduir la bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions
o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum.

4.- Modificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
Introduir la bonificació del 50% per a les obres d’habitatges de protecció
oficial.
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5.- Modificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
Introduir la bonificació del 90% per a les obres que afavoreixin les
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.

Aquests suggeriment consisteixen en la introducció d’algunes de les
bonificacions previstes a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, d’acord
amb les modificacions introduïdes per la Llei 51/2002, de 27 de
desembre.

a) L’article 75.4 de la Llei 39/1988 preveu la concessió d’una
bonificació de fins al 90% de la quota de l’IBI per als subjectes
passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa.

b) La Llei 39/1988 no preveu la bonificació als subjectes passius de
l’impost que realitzin obres de rehabilitació, millora i embelliment
de la façana del seu habitatge.

c) L’article 104.2 a) de La Llei 39/1988 preveu la possibilitat
d’aprovar una bonificació de fins el 95% de la quota de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres a favor de les
construccions, instal·lacions i obres en les que s’incorporin
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar
per a autoconsum.

d) L’article 104.2 d) de La Llei 39/1988 preveu la possibilitat
d’aprovar una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres a favor de les
construccions, instal·lacions i obres referents a vivendes de
protecció oficial.

e) L’article 104.2 e) de La Llei 39/1988, preveu la possibilitat
d’aprovar una bonificació de fins el 90% de la quota de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres a favor de les
construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions
d’accés i habilitabilitat dels discapacitats.

Malgrat la possibilitat legal, tret de la continguda al punt 2, d’introduir les
modificacions proposades pel grup municipal de CiU, no es creu escaient
procedir a la seva introducció pura i simple dins el text de les Ordenances
fiscals atès que l’enunciat dels suggeriments i la previsió legal és
excessivament ampli, essent indispensable una regulació acurada dels
supòsits en què procedeix l’exempció o bonificació i les corresponents
normes de gestió, així com la necessitat d’estudiar l’impacte que per a la
hisenda municipal suposaria la seva implantació. Operacions aquestes
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complexes i que requereixen una meditació que la premura de temps no
permet.

Malgrat tot, l’equip de govern municipal es compromet a estudiar la
introducció de diverses mesures socials i de foment en forma de
subvenció a través de la modificació dels reglaments reguladors ja
vigents o la creació de nous en els casos següents:

1. Respecte de l’increment de la bonificació en l’IBI a famílies
nombroses s’estudiarà la seva ampliació a titulars d’habitatges en
lloguer així com d’una escala progressiva que incrementi la
subvenció en funció de membres de la unitat familiars, tenint en
compte la concurrència de discapacitacions.

2. Respecte de la bonificació en l’IBI durant un termini de temps
respecte d’immobles en les que es realitzin obres de rehabilitació,
millora i embelliment de la façana del seu propi habitatge.

3. Respecte de les bonificacions en l’ICIO per la realització de
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar
per a l’autoconsum, s’estudiarà la seva introducció com a
subvenció fixant els supòsits, condicions tècniques, i quantia de la
inversió, així com els límits màxims subvencionables.

4. Respecte de la bonificació del 90% en l’ICIO per les obres que
afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats,
es considera adient el seu estudi per a introduir-lo com a
subvenció del 100% respecte de la part d’obra necessària per a
l’adaptació en funció del nivell d’adaptació segons el vigent codi
d’accessibilitat de Catalunya, així com també per a la construcció
d’ascensors en edificis plurifamiliars antics.

5. També es preveu incrementar les subvencions per al foment de
l’ús de carburants alternatius que compensi fins a un 75% de
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Respecte de la introducció de bonificacions en l’ICIO de fins a un 50% en
les obres de construcció d’habitatges socials es considera que, atès el
règim de protecció d’aquests habitatges, la bonificació recauria en el
promotor sense que es garanteixi el seu trasllat a l’adquirent de
l’habitatge que és a la fi el col·lectiu a protegir.

De conformitat amb l’anterior, a proposta de l’Alcaldia, per 11 vots a
favor de la senyora Donado i dels senyors Castaño, Arenas, Capote,
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Vega, Casado, Garcia, Bueno, Alsina, Segarra i Pasqual, i amb 6 vots en
contra de la senyora Lechuga i dels senyors Bosch, Deulofeu, Mas,
Cuminal i negre, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Desestimar en tots els seus termes les al·legacions i/o
suggeriments formulats per part dels Srs. Josep Maria Giró Negre, en
data 20 de novembre de 2003, el Sr. Joan Prat i Vela, en data 27 de
novembre de 2003 i el Grup municipal de Convergència i Unió, en data
23 de desembre de 2003, per considerar que els acords presos de
manera provisional són conformes a Dret, així com a no oportú, pels
motius continguts als fonaments d’aquest acord, introduir els
suggeriments de modificació proposats.

Segon.- Elevar a definitius, en la seva dicció literal i que es donen com a
reproduïts, els acords d’aprovació provisional de modificació de les
Ordenances fiscals pel 2004 i següents presos pel Ple de la corporació en
sessió de data 12 de novembre de 2003.

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text
íntegre de les modificacions que entraran en vigor el dia 1 de gener de
2004 un cop hagin estat publicades.

Quart.- Prendre el compromís formal d’estudiar, dins el primer trimestre
de l’any 2004 i consensuadament entre totes les forces municipals, la
introducció de diverses mesures socials i de foment en forma de
subvenció a través de la modificació dels reglaments reguladors ja
vigents o la creació de nous en els casos següents:

1. Respecte de l’increment de la bonificació en l’IBI a famílies
nombroses s’estudiarà la seva ampliació a titulars d’habitatges en
lloguer, així com d’una escala progressiva que incrementi la
subvenció en funció de membres de la unitat familiars, tenint en
compte la concurrència de discapacitacions.

2. Respecte de la bonificació en l’IBI durant un termini de temps
respecte d’immobles en els que es realitzin obres de rehabilitació,
millora i embelliment de la façana del seu propi habitatge.

3. Respecte de les bonificacions en l’ICIO per la realització de
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar
per a l’autoconsum, s’estudiarà la seva introducció com a
subvenció fixant els supòsits, condicions tècniques i quantia de la
inversió, així com els límits màxims subvencionables.
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4. Respecte de la bonificació del 90% en l’ICIO per les obres que
afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats,
es considera adient el seu estudi per a introduir-lo com a
subvenció del 100% respecte de la part d’obra necessària per a
l’adaptació en funció del nivell d’adaptació segons el vigent codi
d’accessibilitat de Catalunya, així com també per a la construcció
d’ascensors en edificis plurifamiliars antics.

5. També es preveu incrementar les subvencions per al foment de
l’ús de carburants alternatius que compensi fins a un 75% de
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

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

 PROPOSTA PER A DONAR COMPTE DE L’ACORD DE GOVERN 2003-
2007 SUBSCRIT PER LES FORCES MUNICIPALS AMB
RESPONSABILITAT DE GOVERN.

El Sr. secretari llegeix textualment la proposta.

El Sr. alcalde diu que s’ha considerat que era bo posar a disposició del
grup de l’oposició i de tots els ciutadans de Sant Celoni, l’acord signat
entre els tres grups que formen l’equip de govern municipal, a manera de
referència dels compromisos adquirits.

Després d’aquestes intervencions i atès que,

A les eleccions municipals celebrades el 25 de maig passat els ciutadans i
ciutadanes de Sant Celoni s'han pronunciat de manera clara i contundent
per les opcions progressistes, d'esquerres i catalanistes.

PSC-Progrés Municipal, ERC-Acord Municipal i ICV-EA-EPM, els partits i
coalicions representatives d'aquesta majoria, agraïm la confiança que
se'ns ha dipositat i assumim la responsabilitat que la ciutadania ens ha
atorgat. És per això que expressem el nostre compromís per un govern
catalanista i d’esquerres i signem el present document que recull les
bases amb que orientarem l'acció de l'ajuntament de Sant Celoni per al
període 2003-2007.
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Les tres forces volem manifestar la intenció de seguir impulsant la
transformació de Sant Celoni i fer front als nous reptes. Ho fem amb el
convenciment que Sant Celoni pot ser i ha de ser més just i igualitari,
més pròsper i generador d'oportunitats per a tothom, amb un espai
públic de qualitat, més sostenible i ecològic, més participatiu i amb la
millor convivència.

Per aquest motiu les tres forces presents al govern municipal hem
subscrit un acord de govern pel període comprès entre el 2003 i 2007
definidor dels seus principals eixos.

De conformitat amb l’anterior, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Únic.- Donar-se per assabentat de l’acord de govern de l’ajuntament de
Sant Celoni (2003–2007) subscrit entre les forces municipals constituïdes
per PSC-Progrés Municipal, ERC-Acord Municipal i ICV-EA-EPM
actualment amb responsabilitats de govern.

~~~~~~~~~~

14.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DE LA
CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.

L'Alcaldia proposa que es doni compte al Ple municipal de la següent
correspondència rebuda darrerament a l'ajuntament de Sant Celoni, i la
corporació se’n dóna per assabentada:

 Una carta de l’empresa Agroxarxa SL (empresa de serveis de la
Unió de Pagesos de Catalunya) agraint la cessió de la sala de la
biblioteca per fer una reunió adreçada als afectats per les
expropiacions del Tren d’Alta Velocitat.

 Una nota de l’Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat
a Catalunya, agraint l’adhesió del Ple municipal en sessió del
passat 21 d’octubre d’enguany, a la sol·licitud per demanar
l’anul·lació dels judicis sumaríssims militars.

 Una nota del President del Parlament de Catalunya, M. H. Sr. Joan
Rigol i Roig, acusant recepció de l’acord adoptat pel Ple municipal
d’aprovació del manifest en defensa del Dret Civil Català.
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 Un escrit de la Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient)
notificant la concessió a l’ajuntament de Sant Celoni de la quantitat
de 12.000 € per a l’actuació anomenada “Agenda 21 de Sant
Celoni, implicacions al Baix Montseny”.

15.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L’ALCALDIA I PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ EN ELS MESOS
D’OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2003.

L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions
dictades durant els mesos d’octubre i novembre de 2003, i la corporació
se’n dóna per assabentada:

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

DIA  DESCRIPCIÓ
01  Alta padró d’habitants
01  Canvis de domicili
01  Contractació d’una auxiliar administrativa
01  Concessió llicència d’obres a Antoni Pérez Torrecillas
01  Concessió llicència d’obres a Francisca Cot Estrach
01  Concessió llicència d’obres a Francisca Morató Sánchez
01  Alta padró d’habitants
01  Alta padró d’habitants
01  Aprovant despesa compra anorac per a la Policia Local
01  Aprovant despesa assegurança accidents activitats esportives
01  Baixa padró d’habitants
01  Alta padró d’habitants
01  Aprovant compte de gestió recaptatòria multes de circulació
01  Aprovant compte de gestió recaptatòria diferents liquidacions
01  Baixa padró d’habitants
01  Liquidació entrada vehicles
02  Aprovant certificació número 2 de les obres del complex esportiu
02  Donant compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
02  Autoritzant la inscripció d’un treballador a un curs
02  Aprovant certificació número 6 de les obres de reforma de l’Ateneu
02  Aprovant certificació número 7 de les obres de reforma de l’Ateneu
02  Incoant expedient de possible responsabilitat patrimonial
02  Alta padró d’habitants
02  Alta padró d’habitants
02  Alta padró d’habitants
02  Aprovant despesa per subministrament i aplicació de pintura marques viàries
02  Aprovant despesa adquisició impressora
02  Aprovant despesa obres formació de guals a l’av. Verge del Puig
03  Alta padró d’habitants
03  Sobreseïment d’un expedient sancionador
03  Aprovant generació de crèdit
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03  Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
03  Concessió llicència d’obres a Antoni Pascual Clos
03  Concessió llicència d’obres a Àngel Sánchez Risueño
03  Concessió llicència d’obres a José Buendía Cortés
03  Admetent el desistiment d’una llicència d’obres de José Broncano Jurado
03  Concessió llicència d’obres a Jordi Deulofeu Serrat
03  Concessió llicència d’obres a Juan Miguel Arévalo Padilla
03  Concessió llicència d’obres a Josep Pagès Rovira
03  Concessió llicència d’obres a Joan Ridorsa Juhé
03  Alta padró d’habitants
03  Alta padró d’habitants
03  Aprovant despesa per la construcció d’un centre d’acollida d’animals de companyia
03  Baixa padró d’habitants
03  Baixa padró d’habitants
03  Aprovant certificació número 3 obres d’adequació d’estructura al C/ Consolat del Mar
03  Alta per omissió al padró d’habitants
03  Aprovant certificació número 3 obres de restauració de la façana de l’església
03  Concessió llicència d’activitats a Catalunya Color SA
06  Acordant la compareixença en un recurs contenciós administratiu
06  Autoritzant la Policia Local per a la tramitació de la baixa definitiva d’un vehicle
06  Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
06  Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
06  Concessió llicència d’obres a Albert Saurí Tarrés
06  Ingressant IVA suportat en la venda de parcel·les de La Plana de la Batllòria
06  Notificant el tràmit d’audiència en un expedient de responsabilitat patrimonial
06  Notificant el tràmit d’audiència en un expedient de responsabilitat patrimonial
06  Acordant no admetre una reclamació
06  Desestimant una reclamació de responsabilitat patrimonial
06  Aprovant la concessió de subvencions a diferents agrupaments i entitats
06  Alta padró d’habitants
06  Alta padró d’habitants
06  Alta padró d’habitants
06  Alta padró d’habitants
06  Alta padró d’habitants
06  Alta per omissió padró d’habitants
07  Concessió d’una bestreta a una treballadora
07  Autoritzant la Policia Local per al tràmit de baixa definitiva d’un vehicle
07  Autoritzant el grup municipal de CiU la utilització del local municipal de La Batllòria
07  Facilitant fotocòpies d’un expedient a Josefa M. Turida Codina
07  Facilitant fotocòpies d’un expedient a Joaquim Prat Mora
07  Autoritzant a Marc Baylina Dolz a poder consultar i fotocopiar documents històrics
07  Autoritzant reserva via pública a Cristóbal Navarro Arriaga
07  Baixa padró d’habitants
08  Alta padró d’habitants
08  Aprovant despesa assegurança Nissan Micra
08  Aprovant despesa assegurança moto Yamaha
08  No admetent reclamació de responsabilitat patrimonial
08  Baixa padró d’habitants
08  Baixa padró d’habitants
08  Alta per omissió al padró d’habitants
08  Concessió d’informació del padró a Plus Supermercats SA
08  Autoritzant el canvi de titularitat d’una llicència d’activitat
09  Contractació d’un tècnic mig



62

09  Acceptant una subvenció del Servei Català de la Salut
09  Aprovant relació de factures número 8
09  Autorització a Gas Natural SDG SA
09  Concessió llicència d’obres a Joan Martorell Galobardes
09  Concessió llicència d’obres a Promanila SL
09  Autoritzant la Unió de Botiguers per fer la presentació d’un nou model de cotxe
09  Alta padró d’habitants
09  Baixa padró d’habitants
09  Baixa padró d’habitants
09  Concessió llicència d’entrada de vehicles a Inverplan SL
10  Facilitant fotocòpies d’un expedient a Joaquim Prat Mora
10  Alta padró d’habitants
10  Baixa padró d’habitants
10  Alta per omissió al padró d’habitants
10  Alta per omissió al padró d’habitants
10  Aprovant despesa subministrament senyals verticals
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Admetent desistiment d’una llicència d’obres de Carme Pujol Costa
13  Facilitant fotocòpia d’un expedient a Maria Llecha Sans
13  Concessió llicència d’obres a Antonio Recio Suárez
13  Notificant el tràmit d’audiència en un expedient de responsabilitat patrimonial
13  Alta padró d’habitants
13  Baixa padró d’habitants
13  Baixa padró d’habitants
13  Aprovant factura modificació enllumenat públic a la Ctra. de Gualba
13  Aprovant factura formació paviment a la Ctra. de Gualba
13  Aprovant factura obres arranjament de voreres a l’av. Verge del Puig
13  Aprovant factura obres reforma parcial coberta mercat municipal
13  Aprovant factura instal·lació aire condicionat sala ordinadors de l’ajuntament
13  Aprovant despesa redacció projecte equipament escènic Ateneu
14  Encomanant facultat d’acarament de fotocòpies
14  Alta padró d’habitants
14  Alta padró d’habitants
14  Alta padró d’habitants
14  Contractació d’una auxiliar administrativa
14  Autorització a Gas Natural SDG SA
14  Concessió llicència d’obres menors a Leonor Riera Oliveras
14  Incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial
14  Incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial
14  Notificació del tràmit d’audiència en un expedient de responsabilitat patrimonial
14  Autorització de llicència per posar taules i cadires al bar La Volta
14  Alta padró d’habitants
14  Alta padró d’habitants
14  Aprovant despesa contractació treballs de control d’emissions a l’atmosfera
14  Aprovant despesa contractació serveis monitoratge curset fotografia
14  Alta per omissió al padró d’habitants
14  Aprovant despesa organització Festa de tardor a la Plaça Comte del Montseny
14  Concessió llicència entrada vehicles a Comunitat de propietaris C/ Esteve Cardelús, 26
14  Concessió llicència entrada vehicles a Cecília Tomàs Giol
14  Aprovar despesa contractació impressió programa Festa Major Sant Martí
14  Autoritzant canvi de titularitat d’un bar a la Crta. Nova, 44 de La Batllòria
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14  Aprovant despesa viatge a València
15  Requerint correcció de deficiències en una parada del mercat setmanal
15  Requerint correcció de deficiències en una parada del mercat setmanal
15  Requerint correcció de deficiències en una parada del mercat setmanal
15  Requerint correcció de deficiències en una parada del mercat setmanal
15  Requerint correcció de deficiències en una parada del mercat setmanal
15  Requerint correcció de deficiències en una parada del mercat setmanal
15  Requerint correcció de deficiències en una parada del mercat setmanal
15  Alta padró d’habitants
15  Aprovant despesa treballs instal·lació caldera i dipòsit calefacció al cafè Ateneu
15  Alta per omissió padró d’habitants
16  Interposició de recurs contenciós administratiu contra el Ministeri d’Hisenda
16  Autoritzant l’adscripció a l’ajuntament de Cerdanyola de la funcionària Marta Rubio Ortiz
16  Alta padró d’habitants
16  Aprovant subvenció taxa ocupació via pública
17  Compareixença en recurs contenciós administratiu interposat per Endesa
17  Concessió llicència d’obres a Àngel Gallego Blanco
17  Concessió llicència d’obres a Lluís Prat Ibern
17  Concessió llicència d’obres a Muralla Òptica SL
17  Concessió llicència d’obres a Nova Reus SA
17  Baixa padró d’habitants
17  Baixa padró d’habitants
17  Baixa padró d’habitants
17  Aprovant despesa per folrar el pilar central d’Intervenció
20  Alta padró d’habitants
20  Facilitant a Lluís Bueno Comas còpia dels plànols del mercat municipal
20  Aprovant despesa compra emissores portàtils per a la Policia Local
20  Alta padró d’habitants
20  Alta padró d’habitants
20  Baixa padró d’habitants
20  Concessió llicència ambiental Instal·lacions Joalda SL
20  Concessió llicència ambiental a Viura Distribució C-1 SL
20  Aprovant liquidació reserva via pública
20  Concessió de drets funeraris
21  Alta padró d’habitants
21  Facilitant a l’AAVV de La Batllòria fotocòpia de l’expedient de segregació
21  Aprovant despesa adquisició equip multifunció per a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
21  Autoritzant la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública i trasllat al dipòsit
21  Autoritzant la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública i trasllat al dipòsit
21  Autoritzant la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública i trasllat al dipòsit
21  Autoritzant la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública i trasllat al dipòsit
21  Autoritzant la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública i trasllat al dipòsit
21  Alta padró d’habitants
21  Concessió llicència d’activitats classificades a Monalf SCP
22  Concessió llicència d’obres menors a Joan Martorell Galobardes
22  Contractació d’una psicòloga per al Servei d’Assistència Multiprofessional
22  Aprovant despesa per a la compra de 96 bidons de quitrà en fred
22  Acceptant la renúncia d’un membre del Servei d’Assistència Multiprofessional
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
23  Adjudicació dels treballs de sanejament de xarxes aèries C/ E. Domènech i C/ B. Martorell
23  Adjudicar la redacció del projecte de reparcel·lació de les Vernedes
23  Adjudicar la redacció del projecte d’urbanització de les Vernedes
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23  Adjudicar la redacció del projecte de reparcel·lació de la UASU 19 Puig de Bellvert
23  Adjudicar la redacció del projecte d’urbanització de la UASU 19 Puig de Bellvert
23  Alta padró d’habitants
23  Alta padró d’habitants
23  Alta padró d’habitants
23  Alta padró d’habitants
23  Baixa padró d’habitants
23  Aprovant factura estació depuradora d’aigües residuals
23  Concessió llicència obertura i funcionament activitat
23  Aprovant relació de crèdits incobrables
23  Aprovant concessió de subvencions a diferents entitats esportives
24  Concessió de gratificacions a diferents funcionaris
24  Concessió llicència d’obres a Dolores Lanza Vigo
24  Concessió llicència d’obres a Esteve Monrabà Vidal
24  Concessió llicència d’obres a José Arrabal  López
24  Concessió llicència d’obres a Lluís Delgado Cordero
24  Aprovant despesa per adquisició de llicències antivirus
24  Concessió de complement de productivitat a diferents treballadors
24  Autoritzant zona de reserva d’estacionament a la zona de la residència geriàtrica
24  Aprovant una actuació per una sessió informativa sobre la prevenció de legionelosi
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Baixa padró d’habitants
24  Alta per omissió al padró d’habitants
24  Alta per omissió al padró d’habitants
24  Aprovant una relació de factures
24  Concessió de drets funeraris
27  Alta padró d’habitants
27  Contractació d’un tècnic mig
27  Acceptant aigües residuals de l’empresa Ecologia Química a l’estació depuradora
27  Denegant la gratuïtat per utilització de la sala de la Rectoria Vella a Fike Europe BVBA
27  Autorització a Gas Natural SDG SA
27  Concessió llicència d’obres a Companyia General de Gestió SA
27  Concessió llicència d’obres a Josep M. Miquel Colominas
27  Mantenint suspensió aprovació inicial Pla parcial sector P-4 Riera Can Planes (La Batllòria)
27  Mantenint suspensió aprovació inicial Pla millora UASU-17 Roca Umbert (La Batllòria)
27  Alta padró d’habitants
27  Alta padró d’habitants
27  Alta padró d’habitants
27  Alta padró d’habitants
27  Baixa padró d’habitants
27  Alta per omissió al padró d’habitants
28  Concessió llicència primera ocupació a Fincas Altimira SL
28  Contractació d’un peó
28  Contractació d’un tècnic mig
28  Concessió pròrroga reserva ocupació via pública a SIC Bosch SL
28  Aprovant despesa contractació redacció projecte 3ª fase restauració Pont Trencat
28  Autorització reserva via pública a SIC Bosch SL
28  Aprovant despesa connexió elèctrica enllumenat públic C/ E. Domènech i C/ B. Martorell
28  Alta per omissió al padró d’habitants
28  Concessió llicència entrada vehicles a Juan Canet Bordoy
28  Concessió llicència entrada vehicles a Josep Masó Lladós
29  Alta padró d’habitants
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29  Arxivant un expedient
29  Autoritzant a Autocars Barba SL el transport escolar des d’av. de la Pau al CEIP Pallerola
29  Adjudicant a Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny l’elaboració del catàleg

d’arbres i arbredes d’interès local de Sant Celoni
29  Concessió llicència d’obres a Carles Ayats Terradas
29  Prenent coneixement informe Intervenció publicitat Festa Major de La Batllòria
29  Modificar el règim de dedicació dels dos primers tinents d’alcalde
29  Requerint compliment mesures a una parada del mercat setmanal
29  Requerint compliment mesures a una parada del mercat setmanal
29  Requerint compliment mesures a una parada del mercat setmanal
29  Aprovant liquidació primer trimestre Sorea SA
29  Aprovant liquidació segon trimestre Sorea SA
29  Aprovant pagament per a la construcció del centre d’acollida d’animals de companyia
29  Alta padró d’habitants
29  Alta per omissió padró d’habitants
29  Donant de baixa liquidació tancament carrers a nom de Construccions Jaume Clopés SL
29  Aprovant relació de liquidacions per ocupació de via pública
29  Aprovant despesa servei de neteja de l’escola La Tordera
29  Aprovant despesa pagament endarreriments a diferent personal
29  Aprovant certificació número 8 obres Ateneu
29  Aprovant concessió de subvenció als Amics del Poble Sahrauí
29  Aprovant concessió de subvencions per arranjament de façanes
29  Concessió de subvenció a la UBIC per a la gestió del Pla de dinamització comercial

  29  Aprovant la concessió d’una subvenció a la ONG Fodde
29  Acceptant una renúncia i requerint documentació a Tango SL
30  Aprovant canvis de domicili
30  Desestimant sol·licitud d’autorització per venda de material a la plaça de la Vila
30  Concessió llicència d’obres a Olga Sánchez Vega
30  Alta padró d’habitants
30  Alta padró d’habitants
30  Alta padró d’habitants
31  Contractació d’un tècnic mig
31  Prenent coneixement informe Intervenció entrades Festa Major d’estiu de La Batllòria
31  Alta padró d’habitants
31  Modificant una clàusula del contracte amb Amparo Pérez Garcia
31  Aprovant certificació número 3 obres complex esportiu
31  Aprovant certificació número 4 obres complex esportiu
31  Aprovant certificació número 4 obres edifici C/ Consolat del Mar
31  Concessió de subvenció al Club de Rol i Jocs d’Estratègia Alastor

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

DIA DESCRIPCIÓ
03 Aixecar suspensió expedient per finalització procés penal Carlos Pineda Auladell
03 Arxivar expedient per sentencia en procés penal Francesc Montclús Mateu
03 Aixecar suspensió expedient per finalització procés penal Vicente Moncho Hernando
13 Arxivar expedient Antonio Trabal Pina
13 Arxivar expedient Eva Camps Plans
13 Arxivar expedient empresa Servià Canto SA
15 Arxivar expedient Alícia Casadevall Fernández
15 Arxivar expedient Jordi Puig Pocurull
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15 Arxivar expedient José Morilla Díaz
15 Imposar sanció M. Rosa Corominas Parramon
21 Arxivar expedient Albert Mainou Massana
21 Arxivar expedient Ana Castellanos Alonso
21 Imposar sanció Antonio Muñoz Algaba
21 Imposar sanció Antonio Sanjuan Perea
21 Imposar sanció empresa Assessorament empresarial Galmar SL
21 Arxivar expedient Carles Badia Sancho
21 Arxivar expedient Ceferino Álvarez Encinas
21 Imposar sanció empresa Envernissats i Lacats Serra SL
21 Arxivar expedient Francisco Javier Venegas Garrido
21 Arxivar expedient Helena Luengo Anfrons
21 Arxivar expedient Isabel Gali Izard
21 Arxivar expedient Jesús Pacheco Julià
21 Imposar sanció Jordi Auladell Ruiz
21 Imposar sanció Jordi López-Pardo Nicolau
21 Arxivar expedient Jorge Ojalvo Silva
21 Imposar sanció José Luis Moreno Gil
21 Arxivar expedient José M. Álvarez Aymar
21 Arxivar expedient José Mas Martínez
21 Arxivar expedient Josep Clopés Serrat
21 Arxivar expedient Josep M. Cervera Tomàs
21 Arxivar expedient Josep Roig Pere
21 Arxivar expedient M. Luisa Iglesias Tarrats
21 Imposar sanció Manel Lorente Jurado
21 Imposar sanció Mercè Colomer Bonjoch
21 Arxivar expedient Montserrat Sandín Molinero
21 Arxivar expedient Nara Riu Rof
21 Arxivar expedient M. Pilar López Toribio
21 Arxivar expedient Ramon Muñoz Martínez
21 Sancionar infraccions lot 307
21 Arxivar expedient Sandra López Rodríguez
21 Arxivar expedient Soraya Saeed Arellano
22 Imposar sanció M. Rosario Sayol Prat
23 Imposar sanció Abraham Verjano Pérez
23 Arxivar expedient Albert Morales Arredondo
23 Imposar sanció Alberto Colomer Ferrer
23 Imposar sanció Àlex Sánchez Porras
23 Imposar sanció Carlos Sánchez Martínez
23 Arxivar expedient empresa Cristalleria Morató SA
23 Arxivar expedient David Villegas Gómez-Pardo
23 Arxivar expedient Esther Plans Bertran
23 Imposar sanció Isabel Millet Lajusticia
23 Arxivar expedient Francisco Lázaro Brazo
23 Imposar sanció Josep M. Cervera Tomàs
23 Arxivar expedient M. Teresa Prat Reixach
23 Arxivar expedient Manuel Gómez Navarro
23 Arxivar expedient Manuel Morón Escribano
23 Imposar sanció Octavi Cotet Rovirola
23 Imposar sanció Olga Riera García
23 Arxivar expedient Pau Gurriaran Barbero
23 Imposar sanció Rubén Fugarolas Rodríguez
23 Arxivar expedient Sílvia Badell Garcia
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23 Arxivar expedient empresa Viatges Trabal Tours
27 Imposar sanció Antoni Trabal Pina
27 Imposar sanció Dolores Toro Jiménez
27 Imposar sanció Isabel Martínez Arrabal
27 Imposar sanció Jordi Tomàs Domènech
27 Imposar sanció José Ramon Arribas Artigas
27 Arxivar expedient Juan Aumatell Verdaguer
27 Imposar sanció Juan Planchart Garolera
27 Arxivar expedient Maria Ramos Àguila
27 Imposar sanció Pilar Prieto Carrasquilla
27 Imposar sanció Sonia Cuenca Medina
27 Imposar sanció Xavier Thomas Oliver
28 Imposar sanció Francisco Rodríguez Padilla

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

DIA  DESCRIPCIÓ
01  Baixa padró d’habitants
01  Baixa padró d’habitants
01  Baixa padró d’habitants
03  Aprovant despesa assegurança Nissan Pick Up
03  Autorització a Fecsa Endesa
03  Autorització a Fecsa Endesa
03  Autorització a Fecsa Endesa
03  Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
03  Aprovant despesa marques viàries
03  Alta padró d’habitants
03  Alta padró d’habitants
03  Alta padró d’habitants
03  Alta padró d’habitants
03  Atorgant subvenció per arranjament de façana
03  Alta padró d’habitants
03  Alta padró d’habitants
03  Alta padró d’habitants
03  Baixa padró d’habitants
03  Aprovant despesa climatització dependències de Can Ramis
03  Alta per omissió padró d’habitants
03  Alta per omissió padró d’habitants
03  Aprovant factura estació depuradora mes d’agost
03  Alta per omissió padró d’habitants
03  Aprovant certificació número 4 restauració esgrafiats església
03  Aprovant certificació preus contradictoris restauració esgrafiats església
03  Concessió llicència d’activitats E. Clopés-Vigas-Ayats SL
03  Concessió informació del padró a Maria E. Calvo Gil
03  Concessió subvenció per arranjament façana
03  Concessió drets funeraris a Jaume Sala Montsant
03  Atorgant subvenció a Junta compensació Boscos del Montnegre per enllumenat públic
03  Atorgant subvenció a l’ADF
03  Aprovant transferència de crèdit
04  Aprovant despesa assegurança Nissan Patrol
04  Aprovant despesa assegurança Mercedes Benz
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04  Autorització al Club Ciclista per fer una pedalada popular
04  Acceptant la renúncia a una llicència d’obertura i funcionament
04  Declarant l’arxiu d’uns expedients
04  Baixa padró d’habitants
04  Concessió llicència d’activitats classificades a Hotel Suïs de Sant Celoni SL
04  Concessió llicència d’activitats classificades a Saupro Promocions SL
04  Acceptant una renúncia a una llicència d’obres
05  Alta padró d’habitants
05  Atorgant beques de menjador escolar
05  Baixa padró d’habitants
06  Concessió d’una bestreta a un treballador
06  Autoritzant al grup municipal d’ICV la utilització de la sala d’actes de la biblioteca
06  Aprovant canvi de nom de drets funeraris Manuel i Mercedes Rossà Gàlvez
06  Concessió llicència d’obres a Anna Puyal Ribalta
06  Concessió llicència d’obres a Comunitat de propietaris Av. Pau 32-34-36
06  Alta padró d’habitants
06  Baixa padró d’habitants
07  Autoritzant a la discoteca Belfast allargar una hora el tancament per la Festa Major
07  Autoritzant al bar musical Berlín allargar una hora el tancament per la Festa Major
07  Acordant retornar un grup de signatures a l’AMPA La Tordera
07  Aprovant el canvi de titularitat d’una llicència
07  Baixa padró d’habitants
07  Baixa padró d’habitants
07  Baixa padró d’habitants
07  Alta per omissió padró d’habitants
07  Aprovant pressupost estimatiu Festa Major de Sant Martí
07  Concessió de drets funeraris a Fernando Peula Aranda
07  Aprovant relacions de crèdits incobrables
11  Concessió llicència d’obres a Concepció Morte Delgado
11  Concessió llicència d’obres a Esmandia Puig SL
11  Concessió llicència d’obres a Francesc Jené Borràs
11  Concessió llicència d’obres a Hamid Zaoui
11  Concessió llicència d’obres a José Castro Pisos
11  Concessió llicència d’obres a Joan Oms Oller
11  Concessió llicència d’obres a Ramon Arenas Pedro
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Baixa padró d’habitants
11  Concessió drets funeraris a M. Concepció Bayés Fontanella
12  Autoritzant modificació sistema d’aparcament al C/ Rec del Molí
12  Modificant prioritat inclusió PUOSC
12  Autoritzant la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública
12  Baixa padró d’habitants
12  Autoritzant canvi de nom d’una activitat
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
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13  Baixa padró d’habitants
13  Baixa padró d’habitants
13  Desestimant una al·legació presentada per Thecnal Ibérica SL
14  Contractació d’un auxiliar administratiu
14  Autorització a Gas Natural SDG SA
14  Autoritzant AAVV de La Batllòria a utilitzar el local del centre cívic
14  Aprovant despesa marques viàries
14  Alta padró d’habitants
14  Alta padró d’habitants
14  Baixa padró d’habitants
14  Baixa padró d’habitants
14  Aprovant liquidació publicitat ràdio Sant Celoni
15  Prenent coneixement informe Intervenció Estiu d’en Loni
15  Prenent coneixement informe Intervenció Festa Major setembre 2003
15  Aprovant despeses personal mes d’octubre
15  Prenent coneixement informe Intervenció gestió econòmica biblioteca
15  Concessió subvenció al Club Bàsquet Sant Celoni
15  Concessió subvenció al Centre Excursionista Sant Celoni
15  Concessió subvenció al Moto Club Sant Celoni
17  Concessió llicència primera ocupació a Antonio Bolance Adame
17  Adjudicació a Jaevam SL obres d’enderroc caserna Guàrdia Civil
17  Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
17  Aixecant ordre de suspensió Thecnal Ibèrica SL
17  Aprovant despesa 2000 plànols
17  Aprovant despesa senyals verticals
17  Alta padró d’habitants
17  Alta padró d’habitants
17  Alta padró d’habitants
17  Alta padró d’habitants
17  Alta padró d’habitants
17  Alta padró d’habitants
17  Alta padró d’habitants
17  Alta padró d’habitants
17  Alta padró d’habitants
17  Aprovant liquidació ocupació via pública Fira novembre
17  Concessió llicència d’activitats a Asecat SA
17  Aprovant liquidació taxa ocupació terrenys d’ús públic
17  Aprovant liquidació tancament carrers
18  Concessió llicència primera ocupació Miquel Masferrer Sauri
18  Contractació tècnic mig
18  Denegant concessió tarja d’armes
18  Executant fallo sentència Jutjat Contenciós Administratiu número 14
18  Concessió llicència d’obres a Carme Nicolau Pou
18  Concessió llicència d’obres a Joan Clopés Borrell
18  Concessió llicència d’obres a Magdalena Bergós Vilomat
18  Aprovant definitivament modificació projecte obres Plaça de la Vila
18  Atorgant permís d’abocament a Reciboms SCP
18  Alta padró d’habitants
18  Alta padró d’habitants
18  Baixa padró d’habitants
18  Alta per omissió padró d’habitants
18  Alta per omissió padró d’habitants
18  Concessió subvencions d’IBI per famílies nombroses
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18  Aprovant generació de crèdits
18  Correcció d’error d’una resolució de 21 de desembre de 2001
18  Autoritzant el canvi de titularitat d’una activitat
18  Desestimant una sol·licitud de Proyectos y Construcciones Levante SA
19  Contractació d’una auxiliar administrativa
19  Aprovant despesa per a adquisició de material informàtic
19  Concessió llicència d’obres a Pilar Díaz Fernández
19  Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció gestió econòmica piscina
19  Alta padró d’habitants
19  Alta padró d’habitants
19  Alta padró d’habitants
19  Aprovant conveni amb l’AMPA de l’escola Montnegre
19  Alta per omissió al padró d’habitants
19  Alta per omissió al padró d’habitants
19  Concessió llicència entrada vehicles a Jordi Deulofeu Serrat
19  Aprovant certificació número 6 de les obres del camp d’esports
20  Concessió llicència d’obres a Dolores Alcaraz Sánchez
20  Concessió llicència d’obres a Rosa Argemí Morrull
20  Adjudicant a En Doina les activitats de lleure infantil d’hivern
20  Alta padró d’habitants
20  Alta padró d’habitants
20  Alta padró d’habitants
20  Alta padró d’habitants
20  Baixa padró d’habitants
20  Aprovant devolució garantia definitiva a Chinchilla – Escribano SCP
20  Aprovant subvenció per obres d’arranjament de façana al C/ Barcelona 1
20  Aprovant subvenció per obres d’arranjament de façana al C/ Barcelona 16
20  Alta per omissió padró d’habitants
20  Alta per omissió padró d’habitants
21  Anotant a l’inventari de béns la parcel·la 1 del polígon 2 Pertegàs
21  Concessió llicència primera ocupació a Urbanitzadora Montseny SL
21  Acceptant la realització de pràctiques de l’alumna Mònica Clariana Nicolau
21  Autorització a la UBIC per portar a terme un simulacre d’incendi
21  Alta padró d’habitants
21  Alta padró d’habitants
21  Alta padró d’habitants
21  Alta padró d’habitants
21  Aprovant concessió de subvencions a entitats esportives
24  Concessió llicència primera ocupació a Joan Vela Mateo
24  Autoritzant la instal·lació del circ Raluy
24  Retornant una quantitat ingressada indegudament a M. Dolors Ginesta Calls
24  Adhesió a un manifesta contra la violència de gènere
24  Concessió llicència d’obres a Delta Tècnic SA
24  Concessió llicència d’obres a Jesús Bordetas Luna
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Baixa padró d’habitants
24  Concessió llicència primera ocupació a Aticprom SL
24  Alta per omissió padró d’habitants
25  Aprovant despesa treballs certificació emissora
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25  Aprovant despesa verificació parallamps
25  Alta padró d’habitants
25  Alta padró d’habitants
25  Alta padró d’habitants
26  Contractant un subministrament per al camp d’esports
26  Concessió diferents gratificacions a personal
26  Concessió complement de productivitat a diferent personal
26  Alta padró d’habitants
26  Alta padró d’habitants
26  Alta per omissió padró d’habitants
26  Alta per omissió padró d’habitants
27  Aprovant despesa instal·lació de xarxa informàtica
27  Aprovant despesa pintura local Unió Batllorienca
27  Cessament i nomenament de director de l’emissora municipal de ràdio
27  Aprovant devolució garantia a Talleres José Amat SL
27  Alta padró d’habitants
27  Aprovant pagament a Creu Roja
27  Aprovant factura treballs control d’emissions a l’atmosfera
27  Aprovant relació de factures
27  Donant de baixa diferents liquidacions
28  Admetent el desistiment a una llicència d’obres
28  Aprovant revisió contracte recollida d’escombraries
28  Concessió llicència d’obres a Francisca Casadevall Terradas
28  Concessió llicència d’obres a Lluís Torrents Cervera
28  Concessió llicència d’obres a Teresa Miguel Poza
28  Admetent el desistiment llicència d’obres de Teresa Miguel Poza
28  Alta padró d’habitants
28  Alta padró d’habitants
28  Canvis de domicili

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

DIA DESCRIPCIÓ
03 Estimar recurs de reposició Jorge C. Freixas Montserrat
04 Imposar sanció Alejandro Hermosa Rodríguez
04 Estimar recurs de reposició Helena Ducròs Martínez
04 Estimar recurs de reposició Jordi Martí Díaz
05 Imposar sanció empresa Autoserveis Arenas SL
05 Arxivar expedient empresa Ald Automative SA
05 Imposar sanció Àngel Bueno Herrero
05 Imposar sanció Àngel Vila Morales
05 Imposar sanció Àngela Avellaneda Rovira
05 Arxivar expedient Antonio Lanza Alarcón
05 Imposar sanció empresa Carpintería Industrial Binefar
05 Imposar sanció David Márquez Romo
05 Arxivar expedient empresa Dial Spania SA
05 Imposar sanció Elisabet Fuster Martínez
05 Arxivar expedient Fernando Garcia Pujol
05 Arxivar expedient Ferran de la Varga Ortiz
05 Arxivar expedient Francisco Sala Vilajuana
05 Imposar sanció Francisco Vergara Martínez
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05 Imposar sanció Immaculada Daniel Antolínez
05 Estimar recurs de reposició Javier Rosa Siles
05 Imposar sanció empresa Jordi Anfruns SL
05 Imposar sanció Jordi Jimeno San José
05 Arxivar expedient empresa Jordi Menció SL
05 Imposar sanció José Nieto Jurado
05 Imposar sanció José Prados Barber
05 Imposar sanció Josep Arenas Serra
05 Imposar sanció Juan José Hernández López
05 Arxivar expedient Juan Pol Cosano
05 Imposar sanció Juana Celia Sánchez Morales
05 Imposar sanció Lorenzo González González
05 Imposar sanció Lourdes Moya Herver
05 Imposar sanció Magdalena Prats Coll
05 Arxivar expedient Manuela Garcia Camacho
05 Estimar recurs de reposició Marc Borrell Molins
05 Imposar sanció Mireia Ruiz Fernando
05 Arxivar expedient Oscar Massana Sánchez
05 Imposar sanció empresa Overlease
05 Arxivar expedient Rosa M. Vega Raya
05 Imposar sanció empresa Texpielsa
05 Imposar sanció empresa Tot Artesà SL
05 Arxivar expedient empresa Verilec
05 Imposar sanció Yolanda Lloret Vera
07 Imposar sanció empresa Automóviles Citroën España SA
07 Arxivar expedient empresa Avis Alquile un Coche SA
07 Arxivar expedient empresa Avis Alquile un Coche SA
07 Imposar sanció Enric Escardivol Casanovas
07 Imposar sanció empresa Guamal Catalana SL
07 Imposar sanció empresa Inversiones Galnur SL
07 Imposar sanció Juan López Martínez
07 Arxivar expedient M. Luisa Ibáñez Mur
07 Imposar sanció empresa Morón Galán  SCP
07 Imposar sanció empresa Said Baix Montseny SCP
09 Arxivar expedient Enric Escardivol Casanovas
10 Imposar sanció Jacques Marcel Silva
10 Imposar sanció Jesús Martínez Fernández
10 Imposar sanció Joan López Planas
17 Revocació d’un acte administratiu expedient Abilio Varona de la Fuente
17 Imposar sanció Antonia Ortega Cano
17 Imposar sanció Daniel Garcia Garcia
17 Arxivar expedient empresa Formigons Crisga SA
19 Arxivar expedient empresa Autopodium SA
19 Arxivar expedient empresa Cristalleria Morató SA
19 Imposar sanció Ghandour Zahcen
19 Imposar sanció Juan Cortina Crous
19 Imposar sanció Ramon Pallejà Recorda
20 Arxivar expedient empresa Construccions i Edificacions Gualba SL
20 Arxivar expedient Emilio Sánchez Cobos
23 Imposar sanció Albert Morales Arredondo
25 Imposar sanció Francesc Riera Vila
25 Imposar sanció Jordi Salmach González
25 Sancionar infraccions lot 308
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16.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE
DIFERENT PERSONAL REALITZADES DURANT ELS MESOS
D’OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2003.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions urgents
de diferent personal realitzades durant els mesos d’octubre i novembre de
2003.

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

- Una auxiliar administrativa per a la substitució d’una treballadora de
la biblioteca municipal.
- Un tècnic mig per a tasques de coordinació i d’investigació en el
projecte de l’Observatori de la Tordera.
- Una auxiliar administrativa de suport a l’àrea d’Hisenda.
- Un tècnic mig per a la gestió i planificació del butlletí d’informació
municipal.
- Un peó per a tasques d’adequació de les instal·lacions de l’escola
Montnegre de La Batllòria.
- Un tècnic mig de suport a l’oficina de coordinació del Pacte del Baix
Montseny pel desenvolupament i l’ocupació.
- Un tècnic mig per a treballs previs a la incoació d’expedients de
contribucions especials.

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

- Un auxiliar administratiu per a actualitzar les dades relatives a
l’associacionisme a la nostra vila (projecte conjunt amb la Diputació
de Barcelona).
- Un tècnic mig per a l’emissora de ràdio municipal.
- Una auxiliar administrativa de recolzament a l’Oficina d’atenció al
ciutadà.

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.
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L'Alcaldia dóna compte al Ple de la contractació temporal del següent
personal, i la corporació se’n dóna per assabentada:

 Octubre 2003

Anna Urrútia Marpons Auxiliar administrativa
Laia Capdevila Solà Tècnic mig
Sílvia Garcia Amadó Auxiliar administrativa
Teresa Pou Busquet Tècnic mig
Joan Bruguera Pesaferrer Peó
Joan Rovira Peras Tècnic mig
Francesc Peña Busquets Tècnic mig

Novembre 2003

Raul Garcia Ramírez Auxiliar administratiu
Elisabet Arabia Ramon Tècnic mig
Margarita Gener Sánchez Auxiliar administrativa

17.- PRECS I PREGUNTES.

Pregunta que formula el grup municipal de CiU:

 El Sr. Cuminal diu que, a tres dies d’acabar l’any, voldria
saber quin és l’estat del pressupost de la corporació per al
2004 i per quan està previst aprovar-lo?

El Sr. alcalde respon que la idea és que el pressupost de l’any 2004 es
pugui aprovar el proper mes de gener.

El Sr. Alsina diu que la intenció és que en els propers anys s’aprovin els
pressupostos abans de començar l’any, és a dir, en l’últim Ple de l’any
anterior. Considerem, però, que aprovar el pressupost de 2004 al gener
ja serà un gran èxit, després de l’experiència dels 8 anys que jo porto
com a regidor.

El Sr. alcalde comenta que, si s’aprova el pressupost abans de començar
l’any, seria la primera vegada que això passa des de l’entrada dels
ajuntaments democràtics l’any 1979. Els diferents equips que hem passat
per l’ajuntament hauríem d’entonar el “mea culpa” per no haver aprovat
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mai el pressupost al desembre. Hi ha costums que s’han de millorar... De
tota manera, aprovar-lo al gener no està pas fora de lloc.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió,
essent les 23:10 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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