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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT

DEL DIA 20 DE GENER DE 2004.

Sant Celoni, 20 de gener de 2004.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:00 hores
de la nit, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Joan
Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió extraordinària del
Ple de l'ajuntament, la regidora Josefa Lechuga Garcia, i els regidors 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. Excusa la seva assistència la regidora
Sra. M. Lourdes Donado Riera.

Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde fa una explicació dient que es
comença aquest ple extraordinari convocat per demanda del Grup
Municipal de Convergència i Unió en temps i forma, manifestant que tot i
tractar-se d’un ple extraordinari 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.- PRESENTACIÓ I DEBAT DE LES PRINCIPALS LÍNIES
D’ACTUACIÓ DE LES DIFERENTS ÀREES DE L’AJUNTAMENT DE
SANT CELONI DURANT LA PRESENT LEGISLATURA.- Passem a
recordar que en el darrer Ple del dia 29 de desembre de 2003 es van fer
dues coses, es va presentar i donar compte en el Ple i als ciutadans, a
través de la ràdio, l’acord de Govern que havíem fet els tres grups de
govern i també es va aprovar el nou organigrama polític-tècnic que
comença a caminar, la qual cosa és important, la primera perquè és la
formalització d’un govern tripartit a Sant Celoni i el començament d’una
legislatura i l’altra perquè és un aspecte molt important que teníem en
els programes que era el procés de modernització de l’Ajuntament i
entenem el millor funcionament, si sembla doncs el que ens repartiríem
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una mica és una síntesi de l’acord de govern que ve a dir els grans trets
de la present legislatura i aleshores establiríem un torn de preguntes.

Intervé el Sr. Cuminal i diu: Be potser, sense voler-me saltar l’ordre
però, per no fer-ho després quan ens toqui el torn de rèplica, si que
m’agradaria doncs poder exposar una mica a la gent que ens ha vingut a
veure o que ens està escolant, quins són els motius pels quals nosaltres
justifiquem el fet d’haver convocat aquest Ple extraordinari, si no hi teniu
cap inconvenient ho passaria a explicar. Doncs, bé, nosaltres com a Grup
Municipal, en contacte amb la població recollim opinions, dubtes, idees,
suggeriments dels celonins i les celonines i veiem necessari poder crear
un debat més ampli sobre els grans temes, sobre les línies d’actuació
municipals que en aquest cas us hem demanat i que cal parlar-ne entre
les forces polítiques de l’Ajuntament. A l’hora de redactar els nostres
programes electorals tots vam coincidir mes o menys totes les forces que
volíem un Sant Celoni més modern i més innovador, cal seguir endavant
també en la manera de fer política cal que ens dotem d’eines que portin a
la política celonina  més transparència, més informació i sobretot més
proximitat, eines que ens permetin més participació, que permetin
aprofundir en el debat, segurament és la nostra manera de ser i de veure
les coses, però els regidors de CIU i les persones que integren els partits
que representem, no creiem que el paper de l’oposició hagi de ser
necessàriament sempre crític ni destructiu per sistema, de fet ja ho hem
dit des del primer ple, nosaltres proposem un model d’oposició
constructiu, obert al diàleg i a la col·laboració amb l’equip de Govern,
sempre que el progrés de la nostra vila, al nostre entendre ho requereixi,
els regidors, de fet, som vilatans que volem destinar una part del nostre
temps a col·laborar a millorar en el que podem el nostre poble, tal com
ho pugui ser doncs, qualsevol que participa d’una entitat o d’una
associació de veïns, etc., per tant, aquesta motivació que nosaltres
canalitzem per la via política ens allunya molt de fer una oposició que
consisteixi en mirar d’apagar focs amb gasolina, com es diu normalment,
ho podríem fer, ja que per desgràcia hem tingut bons mestres, però com
hem dit, no és el nostre estil, volem parlar, debatre i projectar, i perquè
negar-ho, nosaltres volem ser part activa de la transformació del nostre
poble, una mostra n’és la convocatòria d’aquest ple extraordinari per part
de CIU, volem saber que es vol fer realment des de l’equip de govern
durant l’any 2004, en el passat Ple el Sr. Castaño ens ho deia, vosaltres
també us heu de posicionar sobre el que cal fer i el que no , el que es pot
fer i el que no, estem totalment d’acord, però primer ens cal saber quins
són els objectius que es marquen per aquest any l’equip de govern, i amb
aquest ple també volem proposar una nova forma de participació, en
parlarem en el segon punt, la informació i participació són dues paraules
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que apareixen sovint en tots els programes electorals, també hi ha un
acord de govern que fa uns dies i com deia ara el Sr. alcalde i després de
set mesos de signar-se ens heu fet arribar, és una nova proposta que
creiem necessària, potser pels que porteu 8 o 12 anys a l’Ajuntament us
pot semblar una mica revolucionària però creiem que tots ens hi hem de
sentir còmodes, fem un pas més en les declaracions de bones intencions,
proposem una mesura que ha de fer que Sant Celoni avanci i és una
proposta concreta, ja no és l’impulsar el promoure que normalment citem
tots els partits en el programa electoral, és una proposta concreta i
creiem que l’heu d’acceptar, l’heu d’acceptar perquè hem de parlar, en
l’acord de govern que ens heu presentat hi feu constar algunes de les
paraules que nosaltres teníem en el nostre programa començant per un
lema que vam posar de moda en la precampanya, “Sant Celoni és capital
del Baix Montseny”, ha de tornar a ser capital del Baix Montseny,
compartiu bastant algunes de les línies del nostre programa Sant Celoni
respectuós, transitable, emprenedor, participatiu, humà, atractiu, un
Sant Celoni que té cura del seu patrimoni social, econòmic i natural, on
les persones hi viuen bé, amb bons serveis, que sigui el centre econòmic
de la comarca, amb oportunitats per a tothom, que s’hi pugui circular,
molt bé, ja ho hem dit, però a més de dir-ho s’ha de fer, i per desgràcia,
el que no heu copiat és el nostre lema de campanya, cal posar Sant
Celoni en marxa, a pocs mesos del Forum de les Cultures, del Festival
Mundial de la Joventut que es farà a Barcelona, l’Oficina de Turisme de
Sant Celoni segueix essent una il·lusió, l’alberg de Joventut no es podrà
utilitzar perquè alguns d’aquests joves d’arreu del mon que seran a
Barcelona s’acostin a conèixer el nostre poble, s’hi quedin alguns dies,
heu decidit prescindir de l’àrea de Joventut, s’ha aturat el projecte de
Remodelació de Sax Sala, insistim, creiem que tenir àrea de Joventut és
senzillament imprescindible. Comparant-ho amb la Generalitat, l’àrea de
Joventut, penja de la Presidència, és a dir, nosaltres creiem que l’àrea de
Joventut hauria de penjar de l’Alcaldia, cal visualitzar tot el que es fa en
matèria de Joventut, cal sensibilitzar perquè es facin més i millors coses,
cal coordinar tot el que es fa i cal fer una difusió de la política integral de
joventut, tot això ho admetem, és difícil de fer en una regiduria de
Joventut, però és que és absolutament impossible de fer-ho sense. Per
quan el Consell de Comunicació? Per quan el defensor del ciutadà? Per
quan el túnel de l’entrada que en campanya electoral fins i tot el partit
dels socialistes ens va ensenyar? Cal que parlem i que posem entre tots
Sant Celoni en marxa com s’ha fet amb la Forestal, ahir se’n feia ressó
algun mitjà comarcal, Convergència i Unió fa molt temps que hi treballa i
ara que sembla que hi pot haver algun resultat positiu, ofereix a l’equip
de govern una via de solució perquè tiri endavant, agraeixo a l’Emili
l’esforç que ha fet en aquest tema i li cedeixo la paraula.
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Intervé el Sr. Castaño dient que s’ha comentat de demanar la paraula per
explicar perquè es demanava el Ple, el que s’està fent és l’exposició d’un
programa, podeu continuar i acabar, després exposarem el nostre
programa, el normal hauria estat d’exposar el programa de l’equip de
govern i després entrar en un debat, aclarint que és el govern el que
governa i són els grups de l’oposició els que plantegen alternatives o fan
preguntes en aquest programa, això seria el normal, l’ordre s’ha saltat
entenent que el que s’explicaria era perquè es demanava el Ple i és un
al·legat a tot un seguit de coses, dient el Sr. alcalde que en tot cas l’Emili
pot continuar i després entrarem a explicar el que s’ha demanat, un
debat de les principals línies d’actuació de l’Ajuntament de Sant Celoni,
tenint clar que és de l’equip de govern. Acaba el Sr. alcalde donant la
paraula a l’Emili Bosch.

Seguidament el Sr. Bosch després de donar les gràcies, comença la seva
intervenció dient: Jo entenc que ja que hem demanat aquest Ple i ens
preocupava la manera de demanar-lo, com demanar-lo i perquè serviria,
és explicar d’entrada quines són les nostres maneres de pensar. Sovint,
quan ho plantegem en comissions o en trobades, sembla que no se’ns
creu, el nostre esperit és col·laborar, nosaltres no entenem la oposició
destructiva, crítica i no operativa que el que fa és entorpir el
funcionament i perjudicar el poble, nosaltres volem i volem i ho vam dir a
les eleccions i ho hem dit seguit durant nou mesos que és el que porta
aquest govern que volem col·laborar, aleshores, la nostra idea en aquest
Ple, i ja que l’hem demanat nosaltres, era exposar quina és la nostra
visió i a partir d’aquí quina resposta donava l’equip de govern i amb què
se’ns permetia col·laborar no és que estem fent una exposició del nostre
projecte, de la nostra manera de veure Sant Celoni, tot i que el
defensarem ho vam dir el primer dia i a més per tots els grups que hi ha
representats aquí a l’equip de govern va ser alabat com un dels millors
programes que es va presentar a les últimes eleccions, la qual cosa vull
agrair aquí públicament perquè és bo que l’equip de govern digui que
l’oposició té un bon programa. Si el Sr. alcalde m’ho permet, jo volia fer
una exposició de l’àrea que, el que m’agradaria que quedés clar és que el
que estem fent és una exposició, no una crítica ni una intervenció fora de
temps, sinó que estem explicant perquè hem demanat això, si se’ns
permet també volia que parlés el Sr. Deulofeu i a partir d’aquí, l’equip de
govern farà la seva exposició i si hi ha torn de rèplica n’hi haurà però
nosaltres haurem explicat des del nostre punt de vista perquè hem
demanat aquest ple, aquest és el punt que nosaltres enteníem. Bé moltes
gràcies doncs, tal com ha dit el company Jordi, nosaltres en la idea
d’aquest Ple és tres eixos concrets o tres objectius concrets, arribar a un
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compromís de gestió oferint la nostra col·laboració, tenir clar quines són
les àrees prioritàries per a l’equip de govern d’actuació, és a dir, no es
pot fer tot, no hi ha recursos ni humans ni econòmics, de ben segur per
fer-les, però volem saber quines són les prioritats pel 2004 i un esbós
evidentment del 2005 – 2006, si es pot, però bàsicament plantejar-nos
un criteri de funcionament pel 2004 com a oposició però com a
col·laboradors de l’equip de govern i també que es doni a conèixer a la
gent que ens ha donat el vot, el recolzament i la confiança, que és el que
pensem fer amb el seu poble, perquè no és el nostre, és el seu, nosaltres
som projectors de les seves idees de les seves intencions i les seves
necessitats, aquest és l’objectiu d’aquest ple, entenem que d’aquesta
manera donem una imatge de coherència, i l’hem buscada, s’ha dit pels
grups que avui en dia estan aquí a l’equip de govern que és bona la
coherència, la transparència i la col·laboració, nosaltres l’estem oferint i
entenem que a través d’aquest ple i el nostre plantejament és la millor
manera que podem fer per col·laborar amb l’equip de govern, exposant
els nostres criteris, posant-los a sobre la taula i dient que diu l’equip de
govern i en que podem col·laborar, no hi ha cap dubte que, evidentment,
a partir d’aquest ple per l’equip de l’oposició, per l’equip de Convergència
i Unió és més fàcil exercir la seva tasca, sovint ens oposem a coses
perquè no sabem que hi ha darrera d’elles, no sabem quin és l’objectiu
que es persegueix, si nosaltres sabem quin són els objectius entendrem
molt més fàcilment quines són les passes primeres, és a dir on es vol
anar i perquè es fan les coses, se’ns ha donat un organigrama que
entenem que és necessari que és bo que hi hagi un organigrama, que hi
hagi un ordre intern de funcionament, però no se’ns ha dit quin és el
l’objectiu d’aquest organigrama, és com tenir un exèrcit quan no hi ha
guerres, tant de bo sigui aviat, no entenemn on va, perquè no se’ns ha
explicat quin és l’objectiu real, perquè si l’objectiu real és el
funcionament intern, entenem que ja hauria d’estar força fet, però bé,
també podem entendre que s’ha de canviar. Però el que si és cert que es
posaria més fàcil i podríem estar més al costat i no oposar-nos a coses
que el propi equip de govern no entén perquè ens hi oposem. En el
programa de Convergència i Unió a les passades eleccions, vam concretar
tota un sèrie d’eixos i actuacions, molt clares, molts concretes,
mesurades i realitzables, com he dit abans, aquest programa va ser
reconegut, en part i evidentment, estava consensuat amb els elements
que hi intervenien, el govern de la Generalitat i altres estaments de la
comarca. Entenem que s’ha de continuar, però en un moment donat en
aquest programa s’hi va afegir un dels equips de govern i va fer una
presentació de l’entrada del poble, la tenim igual, volem saber si allò que
es va prometre, es tirarà endavant el 2004, el 2005 o el 2006, perquè si
no ens marquem objectius no arribarem enlloc. Parlava en Jordi del tema
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de la Forestal, nosaltres ens vam posicionar clarament fa un any davant
dels veïns, no davant del consistori, que si tothom estava d’acord i
semblava que era així, que la Forestal s’havia de traslladar, doncs s’havia
de fer, així ho hem fet, així oferim, així ho donem, i a partir de molt pocs
dies, el Sr. alcalde i l’equip de govern tindrà a la seva disposició els
preacords, i perquè doncs, perquè entenem que l’equip de govern ens ha
permès fer aquestes gestions, perquè és un bé pel poble i entenem que
el que vol l’equip de govern és el bé del poble i així és el que voldríem fer
amb tot i ho dic alt i clar, voldríem col·laborar pel bé del nostre poble
sense partidismes, sense sectarismes i sense personalismes, és un
objectiu que tots els partits ho vam dir a les últimes eleccions però no
estem segurs de si ells ho pensen complir. Nosaltres tenim un objectiu
clar i  prioritari que és la capitalitat del Baix Montseny, i no capitalitat per
ser més sinó per ser amb, no per dominar sinó per col·laborar, entenem
que tots els integrants de l’equip de govern ara assumeixen això, en
certs moments es va fer mofa i se’n van riure, però és cert que Sant
Celoni, per la seva ubicació, per la seva història i per la seva manera de
fer, té la responsabilitat i dic responsabilitat de donar servei a l’àrea del
Baix Montseny, tant hospitalària, com en Residències d’Avis, com fins i
tot amb altres serveis que es poden estudiar o que es poden
mancomunar, ja s’està fent o s’està intentant fer l’escola mancomunada
amb Palautordera, entenem que aquesta és la directriu del futur, això és
el progrés per a tots, perquè, perquè això ajuda a que Sant Celoni sigui
sostenible, a què Sant Celoni no depengui tan i únicament d’un tipus
d’indústria, perquè tingui futur, que és el que ens interessa a tots els que
estem aquí. Nosaltres vam dir, en aquests moments no tenim accessos
adequats, el pont, el túnel que vam batejar com el túnel del temps i no
em fa vergonya dir-ho perquè realment s’ha de viatjar molts anys en el
temps per trobar un poble que tingui un accés com aquest, que no
reuneix ni l’alçada reglamentada per carreteres, per Foment ni per la
Generalitat. I per tant està fora de la norma, entenem que una
administració que aplica la norma i l’aplica seriosament no pot permetre’s
el luxe de tenir un accés que no compleix la norma, ni el sistema viari de
circulació ni tant sols l’estructura general de comerç o el mobiliari urbà té
en compte la comarca i l’atractiu del poble, entenem que això és prioritari
i ho ha d’ésser per nosaltres, i amb això no estic fent una crítica, estic
exposant la nostra visió perquè vostès després puguin dir si és la seva i si
és la seva ho entendrem desseguida i ens posarem a treballar. Entenem
que un poble es desenvolupa al voltant d’una estructura urbana que li
permeti tenir el benestar, els serveis bàsics i la feina garantits. Avui Sant
Celoni té un creixement petit, la població no creix, però fins i tot així no
tenim garantits aquestes necessitats, només cal preguntar a les famílies
amb avis o infants o que necessiten atenció hospitalària, dins dels eixos
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prioritaris del programa de Convergència i Unió fèiem referència clara i
concreta a unes actuacions, és a dir, la variant que soluciona un
problema d’accessos al poble, que soluciona un problema que ve donat
per un inoperant però existent plasector, en el qual es reconeix que som
la segona població de Catalunya amb instal-lacions de fàbriques
químiques, això, només per això, totes les Administracions haurien de
tenir en compte que aquest poble necessita infrastructures suficients per
donar sortida a qualsevol situació d’emergència que es pugui produir.
Només amb aquest motiu o amb aquesta excusa podríem tenir uns
accessos i unes sortides millors. Vam parlar que l’any 97 el Pla General
recomporta unes rondes interiors i un canvi de circulació interna que en
aquests moments s’està abocant tot al centre impedint que d’una manera
clara la gent hi pugui conviure, pugui anar-hi a passeig o pugui anar-hi
de compres, i això està en el Pla General aprovat l’any 1997 pel partit
que avui en dia té l’alcaldia que és el PSC. Entenem que això s’ha de
desenvolupar i nosaltres no estem fent crítica de perquè o s’ha fet o no
s’ha fet sinó que ens oferim a col·laborar i a lluitar perquè això es faci,
perquè és necessari, és impossible de totes les maneres desenvolupar un
comerç i una àrea urbana fent passar tot el trànsit pel centre del poble i
això ho saben vostès i això saben que és així, per tant hem de buscar
alternatives, si l’any 97 es va veure clar en un Pla General que es va
aprovar, preguntem perquè l’any 2004 no s’ha desenvolupat. Reconeixem
les dificultats d’arribar a un pacte de govern tripartit i entenem que la
declaració que vostès ens han presentat, com s’ha dit, set o vuit mesos
després d’haver-lo signat, reconeix que saben tot allò que manca a la
població, tot , jo penso que ho han dit tot i més, però no dona resposta a
quan es farà, quan es resoldrà i com es resoldrà, nosaltres entenem que
avui seria un ideal per nosaltres i penso que pertot el poble, que aquest
any 2004 farem això i nosaltres ho veiem clar i col·laborarem i podríem
fer moltes coses, si entrem en una oposició com la històrica entenem que
no arribarem enlloc. Podria dir més coses, però penso que no val
estendre’s més en aquest tema perquè se m’ha entès el missatge però
m’agradaria només una puntualització que té el Sr. Francesc Deulofeu
que és amb el tema sanitari i a partir d’aquí vostès ens diran si estan
d’acord amb nosaltres o no. El Sr. Emili Bosch acaba la seva intervenció
donant les gràcies.

A continuació el Sr. alcalde dona la paraula al Sr. Francesc Deulofeu que
diu: He tingut oportunitat de llegir l’acord de govern que per escrit ens
vau facilitar en el qual hi ha una declaració de principis d’intencions i en
el què hi estaríem tots d’acord o almenys nosaltres pensem que amb una
gran part d’aquest document, en el què hi estem d’acord. Frases com
volem definir i defensar els drets socials de la ciutadania o volem un
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municipi generós, o defensem polítiques integradores, evidentment, tots
hi estem d’acord, però cal acompanyar-ho de projectes concrets i és en el
com en la concreció on sovint es troben les discrepàncies, d’alguna forma
l’exemple del què és que tots compartiríem que els mitjans de
comunicació han d’ésser el màxim d’independents possibles però potser
no ens posem tan d’acord en el com i en qui els ha de gestionar i la
independència dels qui els gestiona, per tant com a declaració
d’intencions hi estem d’acord però en la concreció dels punts discrepem
en alguns aspectes i en d’altres ens agradaria fer alguna proposta en
concret, en el tema sanitari penso que a Sant Celoni li han faltat
polítiques de promoció de la salut, s’han fet algunes coses, es fan
xerrades divulgatives en les que jo personalment també hi he participat,
que em semblen molt interessants, però crec que falta una política de
promoció de la salut comunitària i en aquest sentit proposaríem que per
a l’any 2004 es treballés en un projecte de planificació sobre temes de
salut, de prevenció a nivell de Sant Celoni i el primer que voldria
plantejar és el d’un programa de lluita contra el tabaquisme, perquè em
sembla que molts municipis ho han dut a terme i sembla que està
funcionant bé, aquest cap de setmana per exemple les notícies
comunicaven que a França els plans que estan posant en marxa, són
exitosos i per tant, el tabac és la primera causa de mort evitable en el
món,  i per tant petites millores en aquest nivell, poden significar grans
efectes en quan a nombre de persones que se’n puguin beneficiar,
polítiques com per exemple evitar les alteracions dels trastorns
alimentaris dels joves temes de l’abolímia, l’anorèxia o la prevenció de
caigudes a la gent gran, que és un programa molt interessant que en
algun ajuntament s’ha tirat endavant, voldríem que en el proper any es
posessin en marxa projectes d’aquest estil i es planifiquessin en el temps.
Però també cal estar amb la gent i cal estar amb els malalts, i a vegades
accions que no són molt costoses però que signifiquen donar recolzament
com per exemple mulla’t amb l’esclerosi o encistella amb l’esclerosi o
participar activament amb la marató de TV3, penso que serien idees
interessants, perquè en l’àmbit sanitari des de l’Ajuntament es mostrés
que es fan més coses, hi ha un altre aspecte important, que és el de la
representació de l’Ajuntament en els òrgans de gestió de les institucions
sanitàries, i aquí tenim dos institucions sanitàries importants, l’Hospital i
l’Àrea Bàsica de Salut, proposem i pensem que de cara al 2004 s’hauria
de començar a treballar amb la modificació dels estatuts de l’Hospital de
Sant Celoni, perquè pensem que no s’han de repetir situacions com les
que s’han produït amb anterioritat en les que s’han evidenciat poca
transparència i molt dirigisme. Actualment el Sr. Alcalde n’és patró nat de
la Junta de l’Hospital, però no ho és per designació de l’Ajuntament, sinó
perquè els estatuts de l’Hospital així ho decideixen, hi ha tres patrons
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nats, l’alcalde, el capellà i el jutge de pau i per tant, quan en alguna
ocasió se li han demanat explicacions d’alguns fets succeïts a l’hospital,
s’ha dit que era una gestió independent i que no pertocava a
l’Ajuntament discutir-la, pensem que aquests són aspectes que s’han de
tocar, pensem que en aquests moments altres partits estan tenint
participació i Convergència i Unió que va ser la segona llista més votada
a Sant Celoni, no ha tingut accés a poder-hi participar, per tant la
transparència, la participació és molt en el què però poc en el com,
valdria la pena de tota manera, que aquests estatuts ja probablement
d’anys enrera, adequar-los a la situació social actual a la que pugui tenir
participació probablement els treballadors, altres agents socials i
probablement l’hospital forma part i dona servei a la comarca de Baix
Montseny i per  tant hauríem de facilitar que altres municipis de la zona
hi tinguessin participació. Pensem que també caldrà pel futur plantejar-se
la participació de l’Ajuntament a la gestió de l’Àrea Bàsica de Salut i més
tenint en compte les possibilitats que sembla que són reals de la
construcció d’un nou CAP. En el tema salut hi ha un altre camp important
que és el de l’atenció a la gent gran, i sense voler fer demagògia i sense
voler fer comparacions que no pertoca, en el document es parla molt de
temes d’igualtat, de la immigració, es parla poc de la gent gran, se’n
parla evidentment, però entenc que se’n parla poc. La societat ha
evolucionat, no solament tecnològicament, també demogràficament i
socialment, l’envelliment de la població, en aquest moment a Sant Celoni
hi viuen unes 2.400 persones majors de 65 anys, la major dependència,
un 35% d’aquests persones tenen diferents nivells de dependència i la
incorporació de la dona al món del treball, que tots potenciem, i pensem
que s’ha de reforçar, genera una situació de crisi dins la família i una
situació de crisi per poder atendre adequadament aquestes persones
grans amb diferents nivells de dependència, això significa que en aquests
moments hi hagi una demanda de serves d’atenció a la gent gran no
satisfeta, perquè no disposem de Residència i sí que disposem d’alguns
serveis d’atenció al domicili, però que probablement caldrà potenciar. Tot
això ho hem d’exercir amb una visió de capitalitat, perquè els serveis que
pot oferir des de Sant Celoni són molt importants i quan ens plantegem
la possibilitat d’una institució com pot ser una Residència, pensem que
s’ha de fer amb una visió de capital, no podem fer-ho exclusivament,
almenys des de la nostra òptica, com una visió per Sant Celoni. Per tant
pensem que cal un projecte en aquest sentit d’àmbit comarcal, però la
nostra proposta és la construcció d’una Residència per unes 250 places, i
d’entrada pot semblar que aquest és un nombre molt gran, i aquí
nosaltres compartim el què, però no compartim el com, perquè a la
legislatura anterior el Partit Socialista ja incluia la construcció d’una
Residència que no es va realitzar perquè el projecte del Partit Socialista,
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del seu programa electoral i que es manifesta també a l’acord de govern i
per tant entenc que la resta de partits el reconeixen presenta unes
possibilitats d’ampliació en places residencials que entenem que no
s’adequa a les necessitats del present, ja no del futur, sinó del present,
perquè a Catalunya el nombre de places residencials és
d’aproximadament un 4% de les persones majors de 65 anys i a Europa
ens movem entre el 5 i el 6% això per Sant Celoni, només per Sant
Celoni significa un nombre de places entre 100 i 120 i per la comarca cal
multiplicar-ho per dos, que aniríem a 220, 230, 250 places, però hem de
pensar no per ara, sinó que hem de pensar pel futur, ja que la corva
demogràfica del futur ens marca que a partir del 2010 hi haurà una
remuntada en el nombre de persones de major d’edat, en base al que
se’n deia el “baby bum” el creixement de la població que es va produir
entre els anys 50-60, per tant cal fer un plantejament seriós que
contempli la resolució, no només pel present sinó pel futur d’aquest
problema que dia a dia es va fent més important, però és que una nova
Residència incorporaria un aspecte important com és de l’hospital de dia
o els centres de dia que també tots reconeixem que són necessaris i que
els que tenim actualment tenen unes limitacions d’espai evidents. També
pensem que les persones grans, quan se’ls pregunta, el que manifesten
és que volen estar al domicili, no desitgen estar en una residència, a la
residència, moltes vegades hi van quan no tenen possibilitat de ser
atesos a casa, per tant hauríem de facilitar en el possible l’atenció a
domicili, i des d’aquest punt de vista nosaltres pensem que s’hauria
d’augmentar el nombre de persones ateses a domicili i proposaríem a
partir del 2004 que es doblés el servei per tal de doblar el nombre de
persones ateses a domicili, per tant faríem una proposta concreta a
iniciar a partir del 2004 que seria un projecte de salut comunitària, un
programa de lluita contra el tabaquisme, la modificació dels estatuts de
l’hospital, un projecte d’una nova residència de 250 places i doblar el
nombre de beneficiaris dels serveis d’atenció domiciliària.

Intervé el Sr. alcalde dient: Creiem que és bo que es visualitzi o s’escolti
el que representa l’acord de govern en els diferents àmbits, ja que s’han
tocats 2 o 3 temes que segur són molt engrescadors per tots els regidors,
per la gent que ens acompanya a la Sala de Plens i per la gent que ens
escolta, però jo diria que hem de tocar de peus a terra i que ja tocarem
després les propostes que s’han fet crec que no hem d’entrar punt per
punt perquè sinó ens perdríem perquè el Ple no estava plantejat com una
proposta d’acords sinó que són temes que entenc que es deixen sobre la
taula per anar-ne parlant i anar arribant a concrecions si és que s’escau.
S’ha parlat de moltes coses i per això després potser serà interessant
tocar-les, ens centraríem ara en repartir-nos l’exposició del nostre
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programa de govern per tal que tothom en tingui coneixement, per tant
passarem a llegir: Com tots sabem a les eleccions municipals celebrades
el 25 de maig de l’any passat, els ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni
es van pronunciar d’una manera clara i contundent per les opcions
progressistes d’esquerres i catalanistes, el PSC progrés municipal, ERC
acord municipal, ICV, els partits i coalicions representatius d'aquesta
majoria agraïm des d’aquí 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
vam signar ja fa uns dies un document que recull les bases en què
orientarem l’acció de l’Ajuntament de Sant Celoni per al període 2003 –
2007, tot i que entenem que hi ha accions que se’n van més enllà també
del 2007, perquè no tot depèn de l’Ajuntament sinó que depèn d’altres
institucions, l’esperit de l’acord respecta el dret de cada una de les
formacions polítiques a fer les explicacions pertinents sobre els
posicionaments previs en els assumptes de govern i les argumentacions
sobre un possible vot diferenciat, compromet per altra banda a la
corresponsabilització de les decisions i de les mesures adoptades pels
òrgans de govern i a l’impuls de la millora de l’eficàcia dels òrgans
executius per desenvolupar una administració més eficient al servei dels
ciutadans i ciutadanes, es treballarà amb la voluntat d’assolir un model
de gestió més participatiu que es recolzi en el treball en equip i en la
transparència, les tres forces volem manifestar en aquest context la
intenció de seguir impulsant una ferma evolució de Sant Celoni, que
permeti afrontar amb solidesa els reptes que es plantegen , igualtat i
convivència, desenvolupament sostenible, i modernització de
l’administració, amb la síntesi de l’acord de govern que explicarem
afirmem la voluntat de treballar des del diàleg permanent i des de la
lleialtat, entenen que la pluralitat política ha d’enriquir l’acció municipal
que l’enforteix mitjançant l’assumpció conjunta de la responsabilitat
d’aquest govern. Hem acordat uns eixos que són els principals d’aquests
propers quatre anys que passarem a enumerar, i aquests seran, els que
el regidor Josep Maria Pasqual ara explicarà.

Seguidament pren la paraula el Sr. Pasqual i diu: Primer parlarem de
ciutadania, la cohesió i cooperació socials són claus per al progrés comú i
per generar una ferma vitalitat ciutadana i comunitària, l’estat del
benestar ha d’ésser cada cop més un estat relacional, generador de
xarxes de suport, de xarxes per enfortir la convivència, de xarxes de
coneixement i d’informació per a l’acció per tal de mobilitzar tots els
recursos en una mateixa direcció. L’acció pública avui ha de generar
l’ambient propici per comprometre el major nombre de persones i de
grups en el progrés social, per nosaltres el valor de la proximitat és clau
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per donar suport a totes aquelles dinàmiques que faciliten la creació de
les relacions entre les persones, un Sant Celoni on la Participació
Ciutadana es referma com el seu tret distintiu, un municipi que intensifica
tots els espais i mecanismes de reelecció cívica i democràtica innovadora
a l’hora de fer costat a la ciutadania, expressament atenta a les
propostes dels ciutadans i ciutadanes i on tothom se sent implicat i pot
fer-se escoltar, volem fer un municipi compartit des de la diversitat, per
sumar des de les diferències, tenint en compte les necessitats de tots,
gent gran, joves, infants, persones nou vingudes, persones amb
problemes de salut, de mobilitat, amb disminucions psíquiques o físiques,
ens proposem fer realitat la democràcia participativa a partir de
l’aprovació del reglament de participació ciutadana que impulsarem amb
la complicitat del teixit ciutadà de manera que s’impliqui molt més els
ciutadans i ciutadanes tot potenciant la societat civil organitzada i el
voluntariat. D’aquest se’n derivarà l’instrument concret per a la
participació és a dir fòrums, consells, etc. Potenciarem l’assessorament i
informació a les entitats per facilitar i millorar el seu funcionament, així
com els recursos econòmics i materials que s’hi destinen, estudiarem i
analitzarem conjuntament amb el teixit associatiu la necessitat d’habilitar
equipaments municipals com hotel d’entitats o alguna fórmula similar.
Parlem del valor de la diversitat, promourem polítiques integradores
basades en el reconeixement i la valoració de la diversitat cultural, en la
consolidació de la igualtat de drets, deures i oportunitats i en la
normalització dels serveis, mitjançant l’enfortiment dels mecanismes de
mediació i la construcció de ponts basats en la transversalitat i la
integralitat que facilitin el coneixement mutu i afavoreixin la implicació
dels nouvinguts en la societat celonina, baixmontsenyenca i catalana,
acollirem i atendrem la població nouvinguda per incorporar-la amb
garanties d’equitat per al conjunt de les activitats ciutadanes, socials,
educatives o econòmiques, potenciarem l’ús de la llengua catalana per
garantir-ne la plena vitalitat d’element clau i singular en el binomi
integració – globalització. Parlem ara de les noves famílies, adquirim el
compromís de garantir l’acceptació de tots els projectes convivencials
afavorint criteris adaptats a les noves tipologies de les famílies,
recolzarem la superació de situacions de dificultat que es desenvolupen
en contextos familiars, conflictes convivencials greus, atenció a persones
dependents, enfortirem el rol de les famílies com espais d’educació i
convivència amb valors d’igualtat, participació, solidaritat i diferència.
Quant a la convivència i al respecte i la cultura de la pau, establirem
polítiques transversals de convivència amb el respecte, promovent la
tolerància zero a la violència entre la ciutadania i fomentant l’atenció
concreta si es produeixen aquests episodis. Volem que el nostre municipi
aculli amb calidesa i ajudi amb eficàcia les persones que pateixen
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maltractaments a través d’una atenció de proximitat especialitzada i amb
la coordinació de totes els sistemes implicats, sanitaris ,serveis policials i
serveis socials. Donarem suport als agents i moviments de cooperació del
municipi, mantindrem el compromís del 0,7% dels ingressos propis per a
la solidaritat internacional i la cultura de la pau, elaborarem el pla
municipal de cooperació per al desenvolupament solidari dels pobles i
fomentarem l’ús del comerç just a Sant Celoni. Quan a infància,
treballarem per assolir una acció integral d’atenció als més petits, vetllant
que des de tots els àmbits que afecten al seu desenvolupament i al de la
vida de les famílies, sigui quina sigui la seva modalitat, tot es desplegui
de manera plenament satisfactòria, salut, educació i espais públics. Quan
a Joventut, treballarem perquè els joves puguin desenvolupar els seus
projectes personals i de ciutadania amb plenes garanties, elaborarem el
pla jove 2004-2010 comptant amb el fòrum jove per facilitar a la gent
jove que participi en tot allò que succeeixi al municipi i singularment en el
disseny de serveis públics vinculats a la seva franja d’edat, treballarem
per millorar les possibilitats de trobar habitatge en el municipi a preus
assequibles i fomentarem la construcció d’habitatges protegits destinats a
la gent jove, potenciarem el suport a la recerca de feina i a la formació
professional continuada, modernitzarem el punt d’informació juvenil i
donarem suport a les entitats juvenils i als seus projectes culturals i
comunitaris. Pel que fa a la gent gran, treballarem per a la plena
integració de la gent gran de Sant Celoni tan individualment com
col·lectivament en les activitats comunitàries del municipi, prioritzarem
l’atenció domiciliària i les solucions alternatives a la institucialització i
hospitalització per tal que la persona gran pugui romandre en el seu
entorn habitual en plenes condicions d’habitabilitat, sobretot quan es
manifestin problemes d’autonomia pel motiu que sigui. Potenciarem la
residència i centre de dia per quan la opció domiciliària no sigui viable,
promourem polítiques actives de suport al col·lectiu de les persones
soles, vidus, vídues i gent gran, treballarem per a l’ampliació del casal de
la gent gran de Sant Celoni. Quan al desenvolupament, treballarem pel
desenvolupament d’activitats, estratègies i infrastructures que facilitin la
generació de llocs de treball de qualitat, donant suport als emprenedors i
les empreses i cooperants amb els sindicats, acostarem les oportunitats
de desenvolupament professional a tothom, singularment a les persones
amb dificultats, per facilitar-ne la inclusió social i laboral, a les dones i als
joves, potenciarem la relació entre educació i entorn, amb una formació
adequada i compatible amb les necessitats canviants de les empreses,
des del Centre de Formació d’Adults Baix Montseny, que  evolucionarà a
centre integrat de formació permanent, vetllarem per la modernització de
les zones industrials i perquè Sant Celoni tingui una indústria química
consolidada i ambientalment modèlica i en general pel foment de la
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orientació de tots els sectors econòmics cap a la sostenibilitat,
treballarem per la reactivació del sector agroforestal, promourem
turísticament Sant Celoni des del Pla de Dinamització Turística i
valorarem la possibilitat de dotar-nos d’un Alberg de Joventut, seguirem
desenvolupament el Pla de Dinamització Comercial per tal d’afavorir la
modernització del comerç i l’atractivitat de Sant Celoni, vetllant alhora
per garantir el comerç de proximitat en els barris. Pel que fa a la
sostenibilitat desplegarem l’agenda 21 per facilitar un intens procés de
debat ciutadà sobre com dissenyar un Sant Celoni sostenible i ens
inspirarem en aquest procés per elaborar el Pla Estratègic de Sant Celoni,
volem potenciar un Sant Celoni amb un teixit urbà compacte que
compagini harmònicament els usos amb una mobilitat ben equilibrada
amb espais verds, equipaments, teixit comercial i punts de trobada,
avançarem amb la minimització i valorització dels residus, iniciarem
fermes polítiques d’estalvi energètic i d’utilització d’energies renovables i
d’ús racional de l’aigua, fomentarem en aquest sentit la seva utilització
en els equipaments municipals. Ampliarem els espais públics i els espais
verds urbans i perifèrics, vetllant pel bons us ciutadà d’aquests
mitjançant la promoció d’actituds cíviques i de mecanismes de custòdia,
farem realitat el trasllat de la indústria Derivados Forestales i de la resta
d’indústries qualificades en el Pla General d’Ordenació Urbana com de
transformació, donarem un fort impuls al procés de millora de la qualitat
urbana del nucli antic de Sant Celoni amb la promoció d’un Pla Integral,
enfortirem la cultura de conservació i del manteniment del paisatge urbà
i dels seus elements, façanes, carrers, parcs. Potenciarem els parcs del
Montseny i dels Montnegre, les zones periurbanes i les façanes fluvials de
Sant Celoni com espais de lleure i cultura, cuidarem el parc fluvial de la
Tordera i recuperarem l’entorn de la ribera de la Tordera i del Pertegàs, i
mantindrem el sòl agrícola per tal d’assegurar l’existència de l’activitat
econòmica - agrícola i també com element bàsic per a l’equilibri territorial
ambiental i de qualitat de vida dels ciutadans i finalment incrementarem
els serveis d’iniciatives d’educació ambiental amb informació útil i
entenedora, orientada a millorar els hàbits en la vida quotidiana i
finalment en quant a comunicació potenciarem els mitjans de
comunicació d’àmbit local, premsa i ràdio i estudiarem el projecte de
televisió local vetllant per la pluralitat, la qualitat i la proximitat,
consolidarem l’emissora municipal de Sant Celoni, Punt 7 ràdio com un
instrument d’informació, participació, esbarjo i formació, potenciarem el
nou portal d’internet com una eina de consulta, informació i participació i
finalment aprovarem el nou reglament dels mitjans de comunicació
locals.
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Seguidament el Sr. alcalde diu que el que ha comentat el regidor Josep
Maria Pasqual en el nou organigrama és el que són les àrees de
planificació on hi ha els tres primers tinents d’alcalde, a continuació el
regidor Josep Alsina ens passarà a llegir el tema de les àrees, regiduries
d’àrea que porten els altres regidors de l’equip de govern.

A continuació el Sr. Alsina diu: L’àrea de cultura té com a prioritat
l’educació, per això treballarem per contribuir que l’escolarització sigui el
més satisfactòria pels nois i noies del centres celonins, promourem
activitats que recolzin la tasca dels centres, per al vestiment d’hàbits,
valors i capacitats, que ajudin a construir una ciutadania basada en el
respecte, l’estima en el patrimoni comú i la plena integració com a
ciutadans, atès que és palès que el coneixement i l’aprenentatge és una
necessitat al llarg de tota la vida, potenciarem aquest concepte,
especialment, mitjançant la nova definició integrada del Centre de
Formació d’Adults del Baix Montseny, la funció educativa i social de
l’ensenyament supera l’àmbit estricte del sistema educatiu i per això
també donarem suport a l’educació en el lleure, promourem la
participació de la comunitat educativa com agent del canvi, modernitzant
i aprofundint en els mecanismes de participació, posarem en
funcionament la primera escola bressol municipal i disposarem del nou
edifici de l'escola pública mancomunada la Tordera, cedirem els terrenys
perquè el Departament d’Ensenyament construeixi una nova escola
pública d’educació infantil i primària i ampliï l’escola Montnegre de la
Batllòria, fins a una línia complerta, posarem en funcionament la primera
fase de l’escola municipal d’expressió, Escola de Música, per impulsar la
formació i la creació artística, continuarem i reforçarem el recolzament a
l’activitat dels artistes locals, potenciarem l’arxiu municipal dotant-lo de
noves tecnologies i promourem la recerca sobre Sant Celoni i el Baix
Montseny, reforçarem l’acció cultural als barris, impulsarem el binomi
esport i lleure com a fórmula a aplicar al llarg de tota la vida i així com la
dimensió educativa, cultural i social de l’esport, recolzant
l’associacionisme i el voluntariat esportiu com l’eix clau de l’estructura
esportiva del municipi. Crearem el reglament de gestió dels equipaments
esportius amb la implicació de totes les entitats esportives, promourem la
segona fase d’adequació del Camp de Futbol i de la pista coberta de
hoquei, construirem el nou pavelló cobert del Sot de les Granotes, al
costat de la nova piscina que està en procés de construcció, ampliarem
els convenis amb entitats privades per recuperar espais esportius per l’ús
comú, recolzarem tota iniciativa esportiva, sigui o no de la pràctica
majoritària, salut i equilibri comunitaris, l’objectiu principal de l’àrea de
comunitat, promourem el pla de salut de Sant Celoni, assegurarem la
gestió en salut pública i promourem la creació d’un nou centre d’atenció
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primària, col·laborarem en la creació de noves places a la residència
geriàtrica, en l’ampliació dels serveis de l’hospital de Sant Celoni amb
noves especialitats, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia i a
l’ampliació de places a l’hospital de dia, negociarem amb el Departament
de Sanitat la implantació del servei d’urgències de pediatria a la localitat i
d’un centre per al tractament precoç d’infants amb problemes de
desenvolupament, treballarem per fer possible la integració de les
persones amb patologies mentals i per a l’extensió dels serveis a les
persones amb disminucions, atenció domiciliària i centres de dia per a
l’autonomia personal, donarem ple suport a les persones cuidadores,
millorarem el transport sanitari amb col·laboració amb la Creu Roja,
continuarem fomentant la campanya sobre bones pràctiques per a la
salut, defensarem els drets i la seguretat dels consumidors des de la
xarxa local de consum i participarem amb la junta arbitral de consum de
la província de Barcelona per a la protecció i defensa dels drets dels
consumidors, impulsarem la integració social i laboral dels col·lectius en
situació d’exclusió social severa, fomentarem el treball en xarxa entre
l’atenció primària dels serveis socials, els centres educatius, els centres
de salut, els serveis d’inserció laboral i l’habitatge, vetllarem per
l’aplicació de les clàusules socials en la contractació d’empreses i serveis.
L’objectiu principal de l’Àrea d’Entorn és un territori planificat, ordenat i
equilibrat, impulsarem l’increment del sòl municipal per obtenir més
espais públics, per a l’habitatge protegit, equipaments, espai viari i espais
verds, destinarem en funció de les promocions el 20% del sostre de nou
planejament urbanístic a habitatge protegit públic i privat, contemplant
també la modalitat de lloguer i potenciarem els promotors sense afanys
de lucre, cooperatives sindicals, veïnals i entitats socials, facilitant sòl
públic amb dret de superfície en arrendament i concessions per a la
promoció d’habitatge protegit, construirem 14 pisos de protecció social a
la zona del Pertegàs, impulsarem la rehabilitació de l’habitatge com
element ambientalment i socialment sostenible, afavorirem la
rehabilitació d’habitatges a partir de promoure ajuts públics i millorant els
incentius fiscals, especialment en els casos de lloguer, potenciarem
l’oferta de tipologia d’habitatges diversificats pel que fa a les seves
característiques i dimensions, adequant-les a les noves necessitats de les
famílies i als requeriments tecnològics i mediambientals,  elaborarem una
borsa d’habitatges lliures per promocionar el lloguer entre els joves,
urbanitzarem l’entrada de Sant Celoni des de la carretera Comarcal pel
Salicart fins a la porta de Llevant, construirem els vials paral·lels per
connectar amb seguretat la C-35 tant des de les Borrelles, Illes Belles,
Les Torres, com des del Molí de les Planes, exigirem a les Administracions
competents, Generalitat, Ministeri de Foment i Renfe la millora dels
accessos i seguretat viària a la carretera C-35 amb la construcció de la
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rotonda sortida – entrada de l’autopista amb la carretera de Vallgorguina
i la connexió del polígon industrial Molí de les Planes a l’alçada de les
Torres, la solució definitiva al túnel del Dr. Trueta, així com la construcció
del nou túnel que connectarà les Torres amb el carrer Roger de Flor,
treballarem amb la Generalitat per tal de fer realitat la variant planificada
que ha d’anar de la carretera C-35 – Autopista a la carretera de Campins,
continuarem vetllant perquè la construcció del Tren d’Alta Velocitat tingui
el mínim d’impacte ambiental, orientarem la implantació d’activitats
econòmiques de lleure, cinemes, bars musicals i discoteques fora del
nucli urbà. Adquirirem un fort compromís amb l’accessibilitat mitjançant
el pla de supressió de barreres arquitectòniques i d’accessibilitat i
redactarem el projecte de rehabilitació de Can Ramis i farem la nova
Plaça de la Vila. Un d’espai públic de qualitat, aquest és l’objectiu
principal de l’àrea d’espai públic, promourem la vetlla integral per l’espai
públic mitjançant tres línies d’actuació complementàries, el disseny previ
d’aquest. El control de la qualitat de l’espai públic, l’exercici de l’autoritat
davant l’ús indegut i la promoció del civisme. Impulsarem el pla de
mobilitat com a eina bàsica per orientar la mobilitat sostenible del
municipi, potenciant el transport públic, l’ús de vehicles sense motor i els
recorreguts a peu i analitzant a més noves zones i allargant el carril bici.
Crearem noves places d’aparcament gratuït i estudiarem i si s’escau
liderarem la construcció d’un aparcament subterrani, millorarem la gestió
del lliurament de mercaderies amb la creació de noves places de càrrega
i descàrrega i regulació horària. Consolidarem i millorarem el servei del
transport urbà col·lectiu de viatgers. L’àrea de Seguretat Ciutadana té
com a principal objectiu, la prevenció, la millor assegurança, dedicarem
una atenció prioritària a les tasques de prevenció que fomentin la
seguretat, la cohesió social i la solidaritat amb programes integrats
d’inclusió social, de prevenció i de reducció dels factors de risc, a partir
del pla de seguretat local, millorarem la coordinació policial i establirem
un model policial integrat que afavoreixi una major eficàcia i eficiència,
que sumi esforços amb coordinació i cooperació policial i que respongui a
la demanda de la ciutadania de la seguretat com un servei públic de
qualitat. Incrementarem la presència de la Policia a peu pels carrers del
municipi, millorarem els recursos i la formació de la Policia Local per
capacitar-la per poder atendre els nous problemes de seguretat,
reforçarem significativament la gestió dels plans de prevenció per la
protecció, vetllarem perquè la Generalitat completi definitivament la
implementació del Plasector. Una Administració moderna i eficient és
l’objectiu principal de l’àrea de Presidència i Administrció General,
millorarem l’atenció al ciutadà oferint més agilitat i menys tràmits i
n’agilitzarem la gestió mitjançant la utilització de noves tecnologies que
contribueixin a millorar la relació entre els ciutadans i l’administració,
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estudiarem la creació del centre d’informació i atenció ciutadana per
millorar les condicions físiques per a la prestació d’aquest servei,
millorarem l’estructura de l’Ajuntament i assolir serveis més eficients, es
dissenyarà un nou model organitzatiu basat en la transversalitat, la
planificació i l’avaluació, millorarem la qualificació professional dels
funcionaris amb formació específica, instituirem la figura del defensor del
ciutadà. Els comptes clars i sanejats, és l’objectiu de l’àrea d’economia,
els Ajuntament no disposem d’un finançament suficient, tot i que som
l’administració que presta més serveis al ciutadà i que a més ha d’estar
sempre amatent a les noves necessitats, i per tant exigirem a les
administracions supramunicipals els recursos necessaris per poder
continuar donant els serveis i cercarem a més vies diverses de generació
de recursos, modernitzarem la gestió pressupostària per tal de garantir la
màxima eficiència en l’aplicació dels recursos.

Seguidament intervé el Sr. alcalde dient que després de l’explicació de
les diferents àrees d’aquest nou organigrama municipal que s’ha
comentat per part del regidor Josep Alsina, passarem al tema de la
Batllòria i també d’una explicació global de Sant Celoni per part del
regidor Jordi Arenas, també regidor de Planificació.

Comença el Sr. Jordi Arenas i diu: Parlem de la Batllòria, en aquest
mandat farem realitat per a la Batllòria la constitució del Consell de Poble
com a pas previ per a l’Entitat Municipal Descentralitzada, seguirem
promovent el transport públic la Batllòria – Sant Celoni, farem el projecte
de rehabilitació de la Sala Municipal, la Unió Batllorienca i el projecte de
recuperació de Can Bruguera, una vegada debatuts en el Consell de Poble
els usos que han d’acollir. Enjardinarem la zona antiga de Can Pamies i
urbanitzarem el carrer de Breda i la Carretera Nova. Projectarem la
urbanització del camí de Can Plana, ampliarem el cementiri de la Batllòria
i disposarem dels aiguamolls de les Llobateres com espai d’esbarjo i
generador de qualitat biològica a la conca de la Tordera. I finalment un
tema també molt important és el d’un Sant Celoni obert per un Baix
Montseny cohesionat i fort. Des de Sant Celoni treballarem perquè el Baix
Montseny sigui un territori desenvolupat equilibradament sobre la base
que els límits municipals són cada vegada més difosos i que s’imposa la
cooperació de tots els municipis per poder entomar amb garanties i
eficiència els serveis que necessitem com a ciutadans, continuarem
treballant amb aquest esperit per aconseguir nous objectius
mancomunant serveis i signant convenis de col·laboració per arribar a ser
qualitativa i quantitativament referent de capitalitat i de comarca. El
pacte per al desenvolupament i l’ocupació del Baix Montseny permetrà
concretar noves iniciatives socials i econòmiques impulsades per agents
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públics i privats, com la creació d’una empresa d’inserció laboral per
atendre persones amb especials dificultats per accedir al món del treball,
creació del centre de recepció turística del Baix Montseny, un pla conjunt
de manteniment del paisatge  natural d’interès social, ambiental i turístic,
les bases per a la cooperació en la gestió i ús d’equipaments municipals
del Baix Montseny, programacions culturals conjuntes, sistema de
coordinació del transport públic de persones i un pla director de salut
comunitària del Baix Montseny. Fins aquí hem explicat els objectius
programàtics no obstant tal com es va dir a la comissió informativa que
es va fer el passat dijous, molts dels objectius a curt, mitjà i llarg termini,
vindran donats pels diferents plans que en breu s’implantaran, que és tal
com es vol treballar la nova organització del nostre Ajuntament.

Intervé el Sr. alcalde demanant si hi ha alguna pregunta a fer o si algú
vol fer ús de la paraula matisant que després si per cas tocaríem per
sobre els temes perquè no es poden tocar ni aprofundir ni en un cas ni en
l’altre.

Seguidament el Sr. Cuminal fa una reflexió dient: a la gent que ens està
escoltant i als regidors de l’equip de govern que els 25 fulls del seu acord
ja ens els havíem llegit, però que de tota manera moltes gràcies doncs
per tornar-ho a fer. Ens han clarificat algunes coses i potser ens
demostra que potser no ens hem acabat d’entendre, nosaltres quan
dèiem les principals línies d’actuació, doncs evidentment no volíem dir
entrar en detall, entenem que  no potser entrar en detall amb tots els
temes que heu dit, i que d’alguna manera ens heu convençut perquè
molts diuen que treballarem, fonamentarem, ens heu convençut que
treballareu molt, però la nostra idea era dir com, i un exemple del que ha
comentat el Sr. Alsina, que ha posat un exemple molt clar, que potser és
on nosaltres volíem arribar, que és per exemple en el tema de
modernització de l’arxiu local ha dit com amb noves tecnologies i
promocionant la recerca, d’acord, aleshores, a més del com ens faltaria
una mica el quan, però la idea d’aquest ple era dir, ho tornarem a fer
com sempre l’últim any abans de que hi tornin a haver eleccions?, és el
que nosaltres volem que se’ns posi fàcil, és a dir, pel 2004 teniu alguna
cosa establerta, o això ho farem el 2005 o el 2006, aquesta era una mica
la idea d’anar-ne parlant, ens hem llegit l’acord de govern, i quan jo he
començat a parlar ja he dit que hi ha coses que hi estàvem d’acord i
coses amb les que nosaltres hi volíem participar, per tant, perquè no
sembli que hem vingut aquí tots a llegir-nos els nostres programes
electorals els uns als altres, notificar una mica doncs quina era la idea i
poder anar una mica més al detall. Per exemple, i en temes que heu
concretat una mica més i se’n pot parlar, però no hi entrarem, quan
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parleu de promocionar el futur de Sant Celoni que són els joves, amb
temes d’ocupació i de formació que van molt units, proposeu el cicle de
formació de química, però per altra banda pel que fa a sostenibilitat,
creieu que el model industrial de Sant Celoni no només pot ser la
indústria química sinó que a més la indústria química s’ha de garantir que
estigui fora del nucli urbà etc, és d’això del que nosaltres volíem parlar,
nosaltres estem parlant d’un poble que està entre dos parcs naturals,
d’un poble que té un gran potencial turístic, per tant debatre si el més
encertat és fer un cicle formatiu de química i no fer-lo de turisme o no
començar a fomentar infrastructures de negoci que puguin tenir més a
veure en negocis sostenibles que no pas en la química, i per altra banda
una cosa que no m’ha molestat, però m’ha sabut una mica de greu és
quan el Sr. alcalde, quan hem acabat la nostra intervenció i ens ha dit
que havíem de tocar més de peus a terra, aclarir que quan hem parlat
d’infrastructures ho ha fet l’actual conseller comarcal de política territorial
i obres públiques, i quan hem parlat de sanitat i serveis ho ha fet el Cap
de Medicina de l’Hospital de Sant Celoni, per tant, toquem de peus a
terra i molt, i una prova d’això serà que quan hi hagi en debat els
pressupostos aquestes idees no quedaran enlaire sinó que a més a més
les fonamentarem i veurem que són realitzables.

Intervé novament el Sr. alcalde i diu: No per contestar cada una de les
coses, però l’equip de govern té molt clar i així hi hem posat èmfasi en
un tema de modernització per donar resposta als reptes que té el nostre
municipi, diria fins i tot que té el Baix Montseny i per extensió la comarca
del Vallès Oriental. Un exemple d’això és que, ho comentaves ara mateix,
Jordi, una cosa és l’acord de govern que vam signar pocs dies després de
les eleccions municipals i altra cosa és el que avui hem llegit, que és una
síntesi, no és exactament tot l’acord de govern i que el que s’ha fet és
agrupar-ho amb el nou organigrama que es va aprovar el dia 29 de
desembre, és a dir, allò altre estava amb un altre format i ara el que
tenim molt clar són les àrees que es tiren endavant, he de dir que aquest
procés de modernització de l’administració, el seu esperit és donar millor
servei als ciutadans, donar respostes més ràpides i poder actuar per
solucionar els reptes que tenim al davant, hem de veure clar que en això
s’hi posen tots els esforços per part política i tècnica, que si el dia 29
aprovàvem aquest model i tot plegat entràvem en un procés de vacances
de Nadal, Cap d’Any i Reis, aquesta setmana es comencen a constituir
àrees, la setmana que ve ja s’acaben de constituir totes, així com s’han
començat a constituir les ponències, el dia 13 es van constituir la
d’Organització, Equipaments i Serveis, com a primera ponència que
creiem que és molt important, una avaluació dels equipaments que tenim
i dels de futur que necessitarem com a municipi, la organització que és
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aquest model nou i també els serveis que requereix el municipi, avui
mateix dia 20 s’ha constituït la ponència del Pla d’Habitatge i
Infrastructures i això vol dir que ja es posa a treballar i a marcar temps,
no només temps del que hem de fer nosaltres sinó dels contactes que
s’han de fer o que s’han de continuar fent, el dia 22 es constitueix ja la
ponència de mobilitat, és a dir que això comença a caminar per donar
resposta als reptes que tenim. Els polítics hem de mesurar més quan
diem que l’últim any és quan es fan totes les coses, recordem aquest any
2003, que fa pocs dies que s’ha acabat, a Sant Celoni, conjuntament amb
Palautordera hem acabat la Remodelació del Pont Trencat, que ha estat
una fita important de recuperació d’un patrimoni, o s’ha fet l’obra dels
Esgrafiats de l’Església, al cap de pocs mesos del nou govern es va
inaugurar la Remodelació del Camp Municipal d’Esports, tot això en el
primer any de govern, que no quedi aquesta lectura fàcil de dir tot es fa
l’últim any, sinó que ja s’anirà veient com s’anirà produint tot un seguit
de coses, per exemple en el 2003 i ara es presentarà, s’ha acabat el pla
de mobilitat, per poder realment estudiar, afrontar i decidir en temes de
mobilitat del municipi, s’ha acabat de redactar el pla d’equipaments
comercials, s’està fent el pla de dinamització del comerç, s’ha fet el
projecte de l’escola de la Tordera, s’està fent el projecte de l’escola
Bressol Municipal, jo crec que és bo dir-ho perquè són coses que estan en
marxa i que aquest 2004, forces d’aquestes coses la població de Sant
Celoni i d’altres municipis també podran gaudir, perquè creiem que són
molt importants, com una Escola Bressol Municipal, com la Plaça de la
Vila que es comença el mes de febrer, com l’Escola de Música que també
s’acaba aquest any i estarà en funcionament i serà un referent en el Baix
Montseny, com, això ja ho coneixeu el que s’ha demanat via PUOSC i via
FEDER que també són temes molt importants, l’Ajuntament de Sant
Celoni, com és normal, ha demanat subvencions i fins i tot hem coincidit
que és bo el que s’ha demanat: tirar endavant la Remodelació de Can
Ramis, uns carrers de la Batllòria, l’Escola de Música i l’Escola Bressol,
per poder afrontar aquestes obres importants i amb menys cost pel
municipi de Sant Celoni. Amb altres temes, millor no entrar, perquè no es
pot contestar tot, no se si és una afirmació o que no ho hem entès bé,
s’ha dit per part de l’Emili Bosch que el poble no creix, nosaltres entenem
que el poble ha de créixer d’una manera harmònica, mesurada, el poble
de Sant Celoni si que hi va haver uns anys, que vam heretar una època
d’aturada de gestió urbanística i de disseny del nostre municipi que va
estar uns anys en decreixement i algú que ara està en aquesta taula em
venia a veure quan jo ja era alcalde manifestant la seva angoixa, com
era de tots els ciutadans, de que veïns de Sant Celoni se n’havien d’anar
a pobles veïns perquè encara que volgués no es podia quedar a viure a
Sant Celoni, perquè no hi havia terrenys disponibles, ni vivendes
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disponibles, això, només fa falta mirar els habitants i anem creixent
d’una manera harmònica, a 1 de gener de 2004 som 14.404 habitants,
l’altre dia a la premsa va sortir l’1 de gener de 2003 amb 13.700
habitants. El govern que hi havia abans, i entenc que el que hi ha ara, el
que hem de fer és que algunes de les mancances que nosaltres tenim,
hem d’exigir a qui té la responsabilitat de fer segons quin tipus
d’inversions, i perquè és normal que hi hagi un país més o menys
dissenyat, i en temes sanitaris, si no recordo malament, la setmana que
ve, dia 28 ja venen tècnics del Departament de Sanitat a veure dues
possibles ubicacions del nou CAP de Sant Celoni, és a dir que això s’ha
bellugat depressa amb el nou govern per tal que sigui una realitat d’aquí
a pocs anys, ja que això vol dir inversió, vol dir projecte, etc. He de dir
que amb el regidor de Benestar Social, en el seu moment vam estar
diferents vegades a Benestar Social de la Generalitat pel tema de
Residències Sanitàries i l’estudi que tenia fet la Generalitat era de no
invertir ni un Euro, a la nostra comarca a nivell de residències públiques
perquè es deia que la ratio que hi havia ja era suficient per les persones
grans que hi havia a la nostra comarca amb residències privades
especialment i amb algunes places concertades, crec que pot quedar molt
bé dir segons que però nosaltres entenem i entén el nou govern pel que
veiem, que s’ha de potenciar el tema residències però també s’ha de
potenciar com dèiem en el nostre programa el tema de
posar més serveis de dependència, més serveis domiciliaris, més serveis
perquè la gent pugui estar en el seu entorn, a vegades ja no només
familiar sinó també de veïnatge i que s’ha de potenciar aquest tema de
serveis. S’ha de dir que els serveis d’atenció domiciliària o d’atenció
social, és un tema que sí que es porta des de la comarca del Baix
Montseny, amb tots els serveis socials i que el servei d’atenció
domiciliària l’Ajuntament ja fem esforços complementaris als que fa el
govern de la Generalitat i que no són suficients perquè hi ha uns ratios i
uns mòduls que no són suficients i nosaltres, l’Ajuntament i els altres
ajuntaments també, fem un esforç complementant aquesta dedicació de
recursos econòmics i humans a serveis socials. Per fer un breu apunt,
coincidim a grans trets en el programa, en el tema de les indústries en
transformació, hi ha el que és l’antiga Chamburcy o després va ser
RESISA, o Pàmies i Derivats Forestales i alguna altra, entenem que són
indústries que s’han de desubicar d’on estan o han de canviar el seu
format, jo crec que tots hi posarem l’esforç i l’¡nterès en fer-ho possible,
s’ha de dir que es van fer coses abans de les eleccions, i jo mateix també
com altres vaig estar a Urbanisme fent un seguiment de possibles
solucions i que hi ha un contacte directe de l’Alcaldia amb l’empresa
Derivados Forestales i d’aquí a dues o tres setmanes es presentarà un
primer esborrany d’un possible acord, això s’ha comunicat en un contacte
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directe i després es veurà, ja que això no només és l’Ajuntament qui ho
decideix sinó que és el govern de la Generalitat perquè hi ha d’haver
potser variacions urbanístiques, crec que també pot afavorir l’arribar a un
acord que aquesta mateixa setmana, s’ha produït una sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que es va signar el 22 de
desembre i que ens ha arribat recentment i dona la raó a l’Ajuntament i a
la Generalitat, en el tema de Pàmias, Pàmias no acceptava el que deia el
Pla General que era fer la cessió del que és el Vial Paral·lel i del que és la
zona de ribera de la Tordera, hi ha una sentència del Tribunal Superior de
Justícia que confirma el que l’Ajuntament en el seu dia va aprovar en el
Pla General de 1997, això segur que facilita el que es pugui entrar en
aquesta negociació d’un paquet, que si la sentència hagués sigut
negativa hauria representat un entrebanc important a nivell de costos de
molt més terreny que hauríem hagut de negociar. Amb el tema que ha
comentat el regidor Cuminal de Joventut, jo voldria dir a la gent jove que
hi ha aquí, que nosaltres ho tenim molt clar, perquè hi ha hagut
intranquil·litat, mogudes, preguntes, tenim molt clar que amb les entitats
juvenils es farà una reunió que ja està convocada d’aquí a pocs dies entre
el regidor de Joventut sortint Manel Bueno i el regidor de Joventut
entrant Pep Alsina per tal de parlar-ne i de veure l’enfocament que
l’Ajuntament fa amb el tema de joventut. Nosaltres creiem, i així ens
passa també amb gent gran, amb infància, amb tot un seguit d’àrees que
en diem transversals, que són les àrees dels regidors de Planificació, que
entenem que no es pot fer una política tancada, sinó que ha d’ésser prou
oberta i prou transversal perquè el tema de joventut afecta a quantitat
de temes i és molt més eficaç i això s’ha demostrat i així es té la
tendència a enfocar-ho a nivell de les més altres instàncies de que va per
aquesta línia. Avui mateix que teníem la primera reunió del Pla
d’habitatge i infrastructures, un dels temes que s’ha posat sobre la taula,
perquè hi havia l’àrea de comunitat, l’àrea de Presidència, l’àrea
d’Administració General, l’àrea d’Entorn, tots tècnics i polítics, s’ha posat
a sobre la taula el tema d’habitatge perquè és prou complex perquè
afecta a gent gran, a joventut i el tema de joventut és un dels que s’ha
incidit més i s’ha posat a sobre la taula i així si ens llegim el Pla Nacional
de Joventut, editat pel Departament de la Presidència de la Generalitat
diu molt clarament que els municipis són de diferents tamanys i que
s’estan fent diferents processos i que alguns han adoptat ja diferents
models d’estructura transversal i al final de tot diu, “ el procés de
coordinació transversal amplia l’horitzó de les polítiques de joventut,
habitatge, treball, sanitat, etc. i de la regiduria de Joventut en sí que pot
guanyar centralitat dins el govern municipal, variar en l’organigrama de
l’Ajuntament fins ubicar-se a l’Alcaldia” la de joventut estarà en l’àmbit
de presidència i gabinet de l’Alcaldia i que el regidor responsable serà en
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Pep Alsina, i aquí ho diu i diu a més: ampliar les seves funcions i la seva
estructura de personal, entenem que joventut estarà, és a dir s’hi
dedicarà tot l’Ajuntament a joventut igual que es dedicarà a gent gran,
perquè hi ha necessitats que poden ser de temes de salut, de temes
d’habitatge i d’això hem fet algunes accions, en temes de
drogodependències, o temes en que la joventut corre més riscos i s’hi
està treballant o en temes de formació que també afecten a una bona
part de jovent amb fracàs escolar, etc. i que s’hi ha dedicat i s’hi
dedicaran recursos com a Ajuntament. Jo diria que per sobre hem
intentat explicar diferents temes, hem de tenir en compte que també ens
hem proposat com a govern, no fer volar coloms perquè a vegades
qualsevol cosa que es posa sobre la taula vol dir ampliació de personal de
l’Ajuntament. L’equip de govern té molt clar i això si parlem de qualsevol
àmbit, normalment vol dir més personal, la intenció és filar molt prim i
amb menys ampliació de personal que i per això es fa aquesta
modificació de passar de 16 o 17 àrees que hi havia a passar a 8 àrees
que són les que hi hauran ara. A l’altre Ple ja ho comentava, cada
ajuntament, tant en joventut com en altes coses actua com li sembla,
perquè és lliure, però no entenem que pel nostre tamany d’Ajuntament
de 14.000 habitants, ens podem permetre el luxe d’anar creixent
indefinidament com hi ha llocs que hi ha l’àrea de comerç, la d’indústria,
l’agrícola, la de joventut, la de gent gran, etc. que fa que sigui
ingovernable i que això representi problemes de coordinació de
transversalitat i problemes de molt més personal i molts més espais, i
entenem que amb això fem una aposta, segur que és un repte ja que és
canviar hàbits i canviar responsabilitats polítiques i també de personal i
que amb això estem immersos i he de dir que la resposta del personal de
l’Ajuntament és molt positiva ja que han col·laborat des dels seus inicis
en aquest nou model. Jo diria només dues coses més, tenim molt clar
com a Sant Celoni hem treballat i hem de continuar treballant impulsant
amb els Ajuntaments veïns diferents formes, amb l’ànim de cooperar, no
amb l’ànim d’imposar res, hem de recordar que quan es va fer la divisió
territorial, la majoria d’ajuntaments del Baix Montseny, no van estar
d’acord en tirar endavant la nova comarca del Baix Montseny, Sant Celoni
sí, Arbúcies també, però molts ajuntaments no hi van estar d’acord, jo
diria anem pas a pas perquè no sembli que és una imposició de Sant
Celoni davant dels altres, que ja en aquell moment que el govern de Sant
Celoni i el de la Generalitat era del mateix color, molts ajuntaments que
eren del mateix color van votar en contra o no van manifestar cap
entusiasme ni cap ganes de que tirés endavant la comarca del Baix
Montseny, jo diria que ens ho hem de guanyar a pols, crec que hi ha
bona sintonia amb tots els Ajuntaments siguin del color que siguin i això
ha fet possible avançar amb el tema sanitari i que continuarà, com dèiem
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amb el nou CAP a nivell municipal però amb tota l’àrea bàsica de Salut,
amb temes socials com és la Fundació Acció Baix Montseny, que és una
fundació que tots coneixem de persones amb disminució i que s’ha creat
entre tots els ajuntaments, amb temes del Pacte Territorial per a
l’Ocupació que ha fet possible tirar endavant plans de dinamització del
comerç a Palautordera i a Sant Celoni, segur que aquests nous serveis
que tirarem endavant seran un referent per a la comarca, l’escola de
Música, la Piscina coberta, etc. crec que per aquest camí anem be, i
altres serveis que en el seu moment es van demanar i van aconseguir, i
que a vegades passen desapercebuts com el tema del Registre de la
Propietat que també tenim aquí a Sant Celoni, s’ha de continuar
treballant. Pel que fa als temes d’infrastructures etc. de tot aquest tema,
nosaltres el que tenim són ganes de tirar-los endavant i estan
concertades ja entrevistes amb els nous responsables del govern de la
Generalitat per tal de posar-los en coneixement algunes de les coses que
potser no coneixen del tot i per manifestar les prioritats que entenem que
s’han de fer com a Sant Celoni i que algunes ja estaven dibuixades des
de l’any 97 en el Pla General i no s’havien tirat endavant tot i que s’havia
apretat molt com a ajuntament a les diferents administracions, es tracta
de posar-ho altre cop sobre la taula i creiem que el govern de la
Generalitat serà prou receptiu perquè a mesura que els recursos ho
permetin es vagin impulsant. Crec que el fonamental és que els plans o
les ponències comencen a treballar, i el pla de mobilitat es reuneix, ja hi
ha un estudi tècnic, el pla d’infrastructures i habitatge ja ha començat a
treballar i això farà visualitzar i poder posar terminis. Un aclariment, a la
convocatòria del Ple deia el tema del mandat, els 4 anys, nosaltres
entenem que el debat del 2004 amb extensió s’ha de produir i es
produirà quan es convoqui el ple de pressupostos, que abans hi haurà
reunions amb tots els grups municipals per explicar les diferents àrees els
objectius de l’any 2004, alguns ja s’han explicat i alguns altres
s’explicaran quan sigui el ple del pressupost que es convocarà
properament.

A continuació intervé novament el Sr. Cuminal dient: Breument unes
consideracions en el tema de joventut i et diré perquè insisteixo, perquè
considero que és important, i algunes de les persones que estan avui
aquí al ple en poden donar fe i quan has comentat que hi ha hagut
mogudes sobre aquest tema, etc., que ningú hi vegi ombres polítiques
perquè els primers de no anar a les reunions que s’han fet entre les
entitats dels joves, hem sigut els joves que estem implicats en política
perquè no es pensessin que en fèiem un ús, i en tot cas no crec que
siguin mogudes sinó preocupacions. Quan parlem d’obertura i
transvesalitat, evidentment que estic d’acord amb la transversalitat, la
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transversalitat consisteix en el treball conjunt entre àrees, no vol dir que
s’hagin d’eliminar totes les àrees, quan em compares en comerç, etc.
etc., vosaltres heu titulat en el vostre acord de govern: Joventut, el
sector estratègic pel futur del municipi, per tant, entenc que comparar-lo
en segons quin tipus d’àrees, tampoc és el més recomanat alhora de
parlar de transversalitat, en quan a tendència, ja vaig dir a l’altre ple que
a Girona van treure l’àrea de Joventut i en tornen a tenir, a Mataró van
treure l’àrea de Joventut i en tornen a tenir i per acabar em fas referència
al Pla General de Joventut, bé jo no citaré  el nom perquè aquesta
persona em va escriure en el seu moment un correu electrònic confiant
amb la meva discreció, per tant no ho faré, en tot cas si ho voleu venir a
mirar, una de les persones que ha escrit el Pla Nacional que tu citaves,
m’escrivia aquest paràgraf en un correu electrònic: Després de fer un
màster en estudis i polítiques de joventut, Jordi, no et puc donar ni un sòl
argument en defensa de la desaparició de la regiduria de joventut,
simplement és un suïcidi, al contrari, Ripollet o Cambrils, per exemple
estan intentant que joventut depengui de l’Alcaldia directament i lideri la
coordinació de totes les regiduries és evident, habitatge només es pot
afrontar si ataquem la regiduria d’Urbanisme, treball només es pot
afrontar si hi impliquem la regidoria de Promoció Econòmica, et., pensar
que aquestes regiduries coneixen les problemàtiques i necessitats
específiques dels joves, és pura ficció, simplement doncs, fer constar la
nostra insistència perquè tècnics i especialistes que són qui redacten el
Pla Nacional de la Joventut, ens fan aquestes consideracions. Per acabar i
recollint doncs el que ens han dit, que ens els pressupostos ja discutirem,
precisar una mica del que ens espera aquest any 2004, he anat prenent
nota i em sembla que ha quedat que l’Escola Bressol, l’Escola de Música i
la Remodelació de la Plaça de la Vila si que es farien aquest any, i
m’agradaria preguntar dues coses que no costaran massa diners, el
Reglament de Participació Ciutadana serà per al 2004? I l’inici del
contacte amb les entitats per estudiar les seves necessitats i afrontar-les
conjuntament, serà el 2004?

A continuació intervé el Sr. Alcalde dient que passarà la paraula al
regidor Josep M. Pasqual pel tema de ciutadania i fa un aclariment dient
que les paraules poden ser diverses però hem d’aclarir que el que
desapareix és l’àrea de joventut, el responsable de joventut,
desenvolupament i comunicació és el Sr. Alsina, Sr. Cuminal, segurament
a la carta o correu electrònic que et dirigia aquesta persona, les opinions
seves venien donades perquè no tenia tota la informació, em sembla que
així fem un pas més, no ha de ser la regiduria de joventut que ha d’estar
pressionant a les altres sinó que ha d’estar implicada amb els temes de
planificació amb els temes estratègics del municipi, és la manera que
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realment es faci una tasca transversal, sinó d’altra forma podria ser un
frontón i això en altres llocs passa. Les comparacions sempre són
odioses, però comparant amb municipis molt grans, per exemple el
municipi de Mataró, en el tema d’immigració ha fet de 10 a 12 ponències
o plans per un tema sòl d’immigració, no podem comparar-nos amb
municipis grans que tenen unes estructures, una quantitat de persones
tècniques etc. que s’escapen, del que l’ajuntament de Sant Celoni no ens
podem permetre, sinó que hem de tenir prou rendibilitat amb el que fem
i creiem que amb el tema de l’assumpció com a regidor d’en Josep Alsina
de joventut, desenvolupament i comunicació es donarà resposta a tot el
tema de joventut, perquè sinó podria semblar també que en sostenibilitat
o participació ciutadana que ho porta en Josep M. Pasqual, desapareixen,
hi haurà un tema d’implicació directa i d’estar en els diferents plans i
d’assumir plans com seran els regidors i també en Jordi Arenas d’assumir
l’empemta d’aquests plans en els que estaran al davant més altres
regidors que també faran cadascú la seva tasca.

Parla el Sr. Alsina dient que vol afegir breument, el regidor de joventut,
coordinarà la ponència d’ordenació urbanística municipal, coordinarà la
ponència del pla d’habitatge i infrastructures, coordinarà la ponència del
Pla de Serveis i Equipaments i organització i coordinarà la ponència del
Pla de Societat de Coneixement i de Comunicació, el regidor de joventut
en aquest cas es diu Josep Alsina, però tinguem clar que tindrem un
regidor de joventut dins de tot l’àmbit de l’Ajuntament, no només dins
d’una sola àrea, tindrem tots els tècnics de l’Ajuntament treballant pel
regidor de joventut, treballant pel regidor de gent gran, treballant pel
regidor de comunicació, aquí no hi ha cap pèrdua de res, hi ha molt
guany, és una nova manera de treballar, una nova manera de funcionar i
que estem convençuts que la tirarem endavant, amb el conjunt dels
tècnics de la casa i amb el conjunt de les entitats i de la ciutadania.

Intervé novament el Sr. alcalde i dóna la paraula al regidor Josep M.
Pasqual:

Comença el Sr. Pasqual dient: Bàsicament el tema de Participació
Ciutadana i el tema de les entitats, es treballarà des de la ponència de
Participació Ciutadana, jo entenc que un nou funcionament de
l’Ajuntament costa d’entendre perquè estem acostumats a un sistema
molt tradicional i això en part vull agrair al Grup Municipal de
Convergència haver plantejat aquest debat perquè també ens dona
oportunitat d’explicar als oïdors i a la ciutadania no tant sols els objectius
que tenim marcats per aquesta legislatura que no pas per aquest any
com estava plantejat era per a la legislatura tal com ha dit l’alcalde
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abans, per al 2004 – 2005 ja es plantejarà quan parlem dels
pressupostos, tot i que també entenc que potser algú, tot i que hem
intentat fer-ho amb una síntesi dels objectius del govern, potser ha sigut
una mica feixuc, per ràdio començar a explicar tots els objectius que
pretenem fer, potser carrega una mica, però és un primer pas, després ja
ho anirem explicant als diferents col·lectius, el nou model organitzatiu
que ja va ser presentat a l’oposició i també tenim previst presentar-ho
als diferents col·lectius ciutadans i a la resta de la ciutadania, tot i que
voldria recordar que la implantació del mateix calendaritzat i fruit d’una
planificació coherent i realista, estem aprofitant per donar-ho a conèixer
al llarg d’aquest ple, hem parlat de les bases de l’acord de govern i d’un
programa d’actuació municipal per aquesta legislatura, però evidentment
no volem que tant sols se’ns jutgi fins a les properes eleccions
municipals, aquest no és el nostre plantejament, hem plantejat i ara
recullo el com, parlàveu del que i que us expliquéssim el com, el com és
que hem plantejat un nou sistema organitzatiu i una política basada en el
rendiment de comptes de cara a la ciutadania i això ens exigirà fer un
balanç anual, cada any prioritzarem objectius i donarem compte dels
resultats obtinguts a tots els veïns. Per aconseguir-ho disposarem d’un
nou model de gestió amb una visió estratègica més eficaç i eficient i
orientada al ciutadà, aquesta nova organització aconseguirà primer
l’assoliment dels objectius programàtics recollits a l’acord de govern, tant
en la forma d’actuació que és transparència i participació com pel que fa
a l’acció, i parlem d’igualtat i convivència, desenvolupament sostenible i
modernització de l’administració, en segon lloc, de ben segur trobarem el
punt d’equilibri entre allò que es vol aconseguir, que és la voluntat
política dels tres grups que estem en el govern i allò de que es disposa,
evidentment parlem dels recursos financers, dels recursos humans i dels
materials. Per fer tot això hem reduït les àrees de  gestió de 14 a 7 i
d’aquesta manera pretenem aplicar els principis que inspiren l’acció de
govern per un millor servei al ciutadà, que és transversalitat,
descentralització i orientació als resultats. Finalment hem creat l’àrea de
Presidència més orientada a la planificació i impulsora de les ponències
previstes per aquest mandat, tal com ha dit l’alcalde a final d’aquest més
tindrem constituïdes totes les 8 àrees i al llarg de tot aquest trimestre, ja
com hem començat amb la d’equipaments i organització i avui la
d’infrastructures i habitatge, anirem constituint les ponències restants. Si
us sembla el company Josep Alsina ja ha explicat les ponències, però
farem una repassada general inclús de cara als oïdors que conexin com
funcionarà, quines ponències tenim previstes i quins seran els ponents,
és molt ràpid. El Pla Estratègic i Financer, el ponent serà l’alcalde Joan
Castaño i l’àrea referent serà la d’Economia, l’Agenda 21 el ponent serà
el regidor de Ciutadania i Sostenibilitat i l’àrea de referent Presidència. El
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Pla d’Acció Cultural el ponent serà en Jordi Arenas, regidor d’infància i
gent gran i l’àrea referent serà Cultura. El Pla de Formació Permanent
també serà el regidor de Ciutadania i Sostenibilitat i l’àrea referent
Presidència. El Pla d’Habitatge i Infrastructures, el ponent és Josep
Alsina, regidor de Comunicació, Joventut i Desenvolupament, i l’àrea
referent serà Entorn. El Pla per a la Igualtat, el ponent és Jordi Arenas i
l’àrea referent Comunitat. El Pla de Mobilitat, Accessibilitat i Paisatge
Urbà el regidor de Ciutadania i Sostenibilitat i l’àrea referent la d’Espai
Públic. El Pla d’Ordenació Urbanística el ponent serà el regidor Josep
Alsina i l’àrea referent l’àrea d’Entorn. El Pla de Participació, el ponent
seré jo mateix el regidor de Ciutadania i Sostenibilitat i l’àrea referent
Presidència, és una àrea que serà també una de les immediates en
constituir-se perquè hem de regular d’acord amb aquest model
participatiu que ja realment hi creiem, no tant sols la participació de
l’oposició en tots aquests plans, sinó la participació de totes les entitats,
no tant sols en el funcionament dels plans sinó aconseguir que totes les
àrees siguin participades. Després tenim el Pla de Salut, el ponent és en
Jordi Arenas i l’àrea referent la de Comunitat. El Pla de Seguretat i
Prevenció, el ponent també és en Jordi Arenas i l’àrea de referent la de
Seguretat Ciutadana. El Pla de Serveis, Equipaments i Organització que
ha estat la primera a crear-se, evidentment, ja que és la que està
impulsant tot aquest canvi que el ponent és el Josep Alsina i l’àrea
referent Presidència i finalment el Pla de Societat del Coneixement i
Comunicació també de ponent Josep Alsina i àrea referent Presidència.
Amb aquest sistema tirarem endavant tots aquests objectius que ens
hem marcat per aquesta legislatura, tenint clar que les prioritats anuals
aniran calendaritzades pels plens dels pressupostos que quan arribi el
moment ja se us convocarà per fer l’explicació pertinent i perquè tingueu
temps de presentar les al·legacions que creieu oportunes.

Parla novament el Sr. alcalde per obrir el torn de paraules dient que ja és
el segon torn de paraules i dona la paraula al Sr. Emili Bosch.

Intervé doncs el Sr. Emili Bosch i diu: Seré breu perquè se’ns està
allargant tot i que el que vull és donar les gràcies a l’equip de govern per
l’exposició de totes les coses que resten per fer, que es volen fer dintre
dels propers 3 anys i mig, encara no, penso que és la primera vegada
que es fa una exposició tan clara i contundent del tot el que es va a fer,
jo he quedat sorprès i em preguntava si no es pensen quedar aquí fins a
l’any 2025, espero que no, perquè hi ha molta feina, però vull donar les
gràcies i penso que és bo que surti sobre la taula tot el que s’ha de fer.
Vull també demanar disculpes perquè hi va haver un error, però també
vull evidenciar que això demostra la manca d’informació que té l’oposició,
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encara avui i la manca de transparència que encara avui tenim en
aquesta casa, no sabíem de cap de les maneres que s’havia demanat un
PUOSC i un FEDER, i em sap greu, però a la vegada que demano
disculpes per haver comès un error en un ple també recordo que la
transparència la col·laboració i totes aquestes paraules tan maques que
ens diem han d’ésser efectives. Quan he dit lo del poble no creix, no em
referia a que sigui bo o dolent, sinó que em referia a que certament el
número d’habitants d’aquest poble no ha crescut excessivament i em
referia en aquest punt volent dir que hi ha hagut temps per planificar, per
actuar i per dissenyar, ja que les prioritats no ha sigut un creixement
desorbitat sinó que ha sigut un creixement nielvegetatiu, per tant no em
referia que sigui bo i no bo no créixer sinó que em referia que hi ha hagut
temps de planificar. Volia dir respecte al sòl públic i a totes aquestes
actuacions tan maques que ha dit el Sr. Alsina, que jo hi estic molt
d’acord, és un canvi de 360º que vull felicitar a l’equip de govern perquè
últimament el que va fer és subhastar tots els terrenys públics que tenia
l’Ajuntament, estic d’acord en que s’han de fer zones verdes, que s’han
de fer habitatges pels joves, que s’han de fer habitatges de protecció i
això no es fa subhastant les parcel·les que té l’Ajuntament, felicito també
per això. I amb una cosa si que vull ser estricte amb el Sr. alcalde, jo no
hagués tocat aquest tema si no l’hagués tocat vostè, però amb el tema
Forestal hem de ser sincers, francs i coherents, vostè ha dit que tenia
constància directa de la Forestal que ara tindria un projecte sobre la
taula, és cert i és mentida, el primer que li vaig dir vaig ser jo, vostès i
tot l’equip de govern saben que estic fent unes gestions gratuïtes i
perquè ho mereix el meu poble i vostès ho accepten i no hem d’amagar
la veritat i demano a l’alcalde que les coses són com son, el mèrit serà de
l’Ajuntament i el benefici del poble, l’Emili aquí no pinta res, però no vull
que s’amagui la veritat, em sap molt de greu que vostè digui que té
contacte directe, que ha fet, vostè el té perquè és l’alcalde, però almenys
deixi’m el petit botó de mostra del que jo he fet. Moltes gràcies.

Intervé el Sr. alcalde i diu: que per al·lusions em sembla que s’ha
d’agrair la col·laboració i que intentem que siguem tots oberts i
transparents i no voldria que quedés enlaire un tema que s’ha comentat
del que nosaltres havíem demanat en el FEDER i en el PUOSC, que si no
s’ha produït aquesta informació i l’Emili ho sap, és per un problema
administratiu, l’Ajuntament envia totes les actes de la Comissió de
Govern a tots els grups, això s’ha fet fins ara, si ha fallat és un problema
que ja l’ajustarem, per això quan dèiem de millorar l’administració, hi ha
canvis que creiem que va ser introduir un bon hàbit de transparència ja
en l’anterior etapa tots els grups municipals tenen els acords de Comissió
de Govern per correu electrònic, que creiem que és una manera ràpida,
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barata, eficaç de transmissió, pel que sigui mirarem que ha passat. La
Comissió de Govern  és un òrgan transparent, públic dels seus acords i
que estan aquí a l’Ajuntament els acords que va prendre per demanar hi
havia un termini per demanar tant al FEDER com al PUOSC a la
Generalitat de Catalunya, espero que no quedi aquest mal gust de boca a
ningú, perquè em sembla que hem de ser prou clars que sempre s’ha fet
d’enviar tots els temes d’acord de govern, fins i tot de registre
d’entrades, de sortides, això hi ha altres grups que ho saben, tot el que
es demana no hi ha cap problema, ho saben vostès en tema de
contractes, en temes econòmics, en tema de factures, que aquí en aquest
Ajuntament es demana i ja està. Pel que fa al tema de les indústries en
transformació, concretament de la Forestal, jo he de reconèixer
públicament que, i això sempre ho he dit, que la tasca feta de contactes i
de començar a treballar i de tirar endavant aquest projecte doncs es va
fer en un moment per part de Convergència i Unió de l’Emili Bosch i jo
diria que tots ens n’alegrem i és una satisfacció que si al final reexeix,
doncs hi haurà l’esforç de tothom, després, n’hem parlat, l’esforç de
tothom, de l’Ajuntament, de la gent que ho va iniciar i va començar a
treballar-hi i també de les Administracions que m’hauran de donar les
seves autoritzacions i mirar de fer-ho possible i com deia abans amb
aquesta sentència de Pàmias, favorable al Pla General de 1997, segur
que també ens pot ajudar. Jo el que tinc clar és que això ens pot passar a
tots, Ajuntament i en el seu moment a la Generalitat, que hem de ser
realistes, i no ho dic per aquest tema, però amb altres temes a vegades
s’han fet grans manifestacions de grans solucions, i no ho dic per Sant
Celoni sinó per la comarca, recordo fa ja uns anys que un Conseller de la
Generalitat i no diré el nom va assegurar que l'any 2001 -–2002 tots els
pobles de la nostra comarca tindríem aigua i que arribaria de Cardedeu,
que es tirava endavant el projecte i es va signar un conveni i tot amb els
Ajuntaments amb una disposició dels ajuntaments d’aportar les
quantitats econòmiques i tot i així no va reeixir, vull dir, que hem d’ésser
curosos i portar-ho tot amb prudència perquè sabem si després no es fa,
els ciutadans ens sentim enganyats, necessitem que el tema Pàmias es
resolgui, que el tema Forestal es resolgui, que el tema de l’antiga SILA o
Chamburcy també es resolgui per millorar aquella entrada, així com
altres zones d’indústries en transformació. S’ha comentat una cosa i
voldria aclarir-la, amb el tema de venda de terrenys, l’Ajuntament de
Sant Celoni, com d’altres, només cal mirar com el Nou9 o el Vallès,
aquesta setmana sortia que es venien parcel·les de diferents
Ajuntaments, això és un problema de necessitat financera dels
Ajuntaments per dedicar-ho a una cosa molt lloable com són les
inversions, si volem tenir Escola de Música, volem tenir Escola Bressol,
etc. no arriben o arriben les subvencions sense ser suficients per suportar
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la inversió que és per al que es dediquen aquests diners obtinguts de
venda de terrenys. S’ha de tenir en compte, no per mirar enrera, sinó per
ser realistes, que des de l’any 79 al 89 aquí a l’Ajuntament de Sant
Celoni hi va haver un govern de Convergència i Unió i no es va dedicar ni
un pam de terreny a vivenda pública. Després, deu o dotze anys més
tard es va fer una promoció de 30 vivendes amb ADIGSA, 30 vivendes de
lloguer al municipi i ara dilluns que ve es formalitza davant de Notari el
solar que es dedicarà a 13 o 14 vivendes de venda però de protecció
oficial, la intenció és continuar treballant així, també s’ha de dir que hi ha
terrenys que són per vivendes unifamiliars i per tres o quatre vivendes,
en els quals és difícil fer promocions públiques i que els Ajuntaments
aquest aprofitament el dediquem a inversió i això ho posarem sobre la
taula i segur que en el Pla d’Habitatge també hi col·laborarem tots els
grups municipals per tal de veure on es poden fer més vivendes socials o
de protecció oficial i a quins col·lectius aniran adreçades, de lloguer, de
compra i també avui ja ho deia a la ponència de l’habitatge, com a
Ajuntament, per desgràcia, no tenim la vareta màgica per solucionar el
problema de l’habitatge, sinó que és un problema no només del nostre
país de Catalunya, sinó de l’Estat, és un tema que les lleis i la promoció
privada fan que hi hagi un mercat lliure amb uns preus desorbitats que
difícilment alguns col·lectius hi poden accedir i la intenció és això, és
intentar, d’alguna manera fer promocions que facin que no sigui tant
greu el problema de l’habitatge en diferents col·lectius, per això per aquí
aniran els trets.

El Sr. Bosch intervé i diu: T’he de donar les gràcies pel tema de la
Forestal, mai he sortit a cap reunió ni he estat a cap comissió ni ho he dit
públicament, ni he fet ostentació, he fet el que he cregut que havia de fer
i sempre l’alcalde n’ha estat informat, només volia dir això.

El Sr. alcalde seguidament passa la paraula al regidor Sr. Deulofeu.

El Sr. Deulofeu diu: Com que s’han fet alguns comentaris potser en el
tema que he tocat més jo, perquè he volgut anar una miqueta a la
concreció perquè sovint i llegint a l’acord de govern que entra en algunes
concrecions, però bàsicament entra en filosofia i amb idees i en
conceptes, em semblava que en algun tema que coneixia més i ho teníem
més estudiat i que probablement no compartíem massa la visió que es té
de com s’ha de solventar, ens ha semblat que era interessant posar-ho
una mica sobre la taula per poder generar un cert debat, que és evident
que no serà avui, però que espero que es pugui produir en algun
moment, sembla que l’àrea de Benestar del govern de la Generalitat
previ havia manifestat que no hi havia necessitat de crear places
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residencials, jo voldria comentar, que a la meva vida professional vaig
aprendre i el Jordi que és de la mateixa professió, igual també l’hi havia
passat, que quan estaves en fase de formació tenies els responsables que
t’ensenyaven, n’hi va haver un que em va dir, tu quan tinguis un criteri
clar i l’hagis preparat, no et creguis ni al que tens per sobre, confirma les
coses i estudia-les, una mica aquest seria el concepte, m’és igual el que
digués l’àrea de Benestar de la Generalitat, si està ben estudiar el
problema local, si està ben preparat, ens diran que no, serà un no, però
serà un no en qualsevol cas no justificat, o per uns raonaments
econòmics o d’altres tipus, però no perquè es digui que n’hi ha suficient.
A l’àrea del Baix Montseny, als pobles del Baix Montseny, no hi ha
residències, si en coneixeu alguna m’ho dieu, hi ha la de Palautordera
que no arriba a 20 places i ens n’anem a Llinars i prou a Sant Antoni de
Vilamajor, no n’hi ha més, les més properes a nosaltres que conformarien
l’àrea bàsica de salut no n’hi ha cap, perquè la nostra no és una
residència és un Centre Sociosanitari, com bé coneixeu, per tant, em
sembla un comentari que no comparteixo en qualsevol cas, que les dades
ben revisades demostren que les necessitats probablement són unes
altres, que no serà possible, doncs no ho se haurem de discutir-ho,
tampoc s’ha discutit i tampoc s’ha mirat de quina manera això es pot
finançar, si ha d’ésser solament via administració pública que sembla que
aquest probablement no és una bona via de finançament actual i crec que
tampoc ho serà en el futur, ja ho veurem, potser l’àrea de Benestar del
proper govern en els propers anys abocarà una colla de diners per
millorar l’atenció domiciliària, tant de bo sigui així, perquè si
històricament anéssim a mirar, aquestes coses així es solem produir. I
una altra cosa que el Sr. alcalde moltes vegades fa i a vegades em
sorprèn una mica, és a dir, sovint tira endarrera, Sant Celoni no ha
crescut i sembla que tiri endarrera donant culpes als antics gestors
d’ajuntaments previs, d’altres partits, quan l’actual partit socialista porta
ja més de tres legislatures governant, només cal anar a l’IDESCAT per
agafar i fer una gràfica temporal de la població de Sant Celoni i veurem
que el 2001 hi havia 12.700 habitants en el cens oficial que consta a
l’IDESCAT i te’n vas al 1990 i el nombre d’habitants era el mateix, per
tant, probablement altres governs tinguin responsabilitats però no
eximim les que li corresponguin a qui li correspon, i no és la primera
vegada que es fa aquest comentari i em sembla que no és massa
encertat, jo convido a tothom que entri a la Web de l’IDESCAT i que faci
una anàlisi de la població de Sant Celoni però que tiri 30 anys endarrera i
veurà realment una mica el que ha passat, també s’han fet unes altres
d’afirmacions com el tema que aquest any s’han inaugurat una sèrie
d’accions, el Pont Trencat hi havia un interès clar de poder-lo inaugurar
abans de les eleccions i no va ser possible per qüestions tècniques
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perquè s’havien de reforçar uns aspectes que tècnicament van tenir
problemes, jo crec que el Camp de Futbol, doncs igual una situació molt
similar, que per cert el pla d’accessibilitat del Camp de Futbol, si una
persona amb cadira de rodes vol anar al lavabo o fer alguna cosa té
franques dificultats per fer-ho, esperem que a partir d’ara en les nous
plans que es facin i a les noves estructures això es tingui molt present,
però fins ara, fins el passat molt recent, penso que això no ha estat
exactament d’aquesta manera, per tant penso que val la pena que quan
tirem endarrera ens mirem una mica també el melic i que les qüestions
històriques, sobretot quan ens n’anem bastants  anys enrera cal situar-
les en el context històric en el que també es produïen i que moltes
situacions que a vegades es critiquen ara, no es tenen en compte, per
exemple, no he sentit mai que es comentés que l’actual hospital, quan es
va inaugurar i qui el va tirar endavant va ser un equip de Convergència i
Unió, amb el benefici que ha aportat, penso que clar i indiscutible per a la
població de Sant Celoni i com això podríem treure moltes coses, i se sol
utilitzar sempre els comentaris solament aquell aspecte negatiu i a més a
més moltes vegades poc encertat.

Intervé el Sr. alcalde i diu: per al·lusions, com és normal tots els
Ajuntament en cada moment històric, fem coses, és normal, es fan
escoles, es fan hospitals.... perquè si hi ha unes necessitats es tiren
endavant en el seu moment, només que en el tema que ens ocupa, que
és el tema de residències, ja hi havia un estudi de la gent gran i amb
aquestes dades es va anar a Benestar Social de la Generalitat i per una
sèrie de raons econòmiques de ràtios, no perquè fóssim suficients però
perquè hi havia altres zones del país que tenien una ràtio més
desfavorida es prioritzava fer residències en altres llocs, no he dit que
fossin suficients, però hi havia llocs pitjors, segons el govern de la
Generalitat en aquell moment dedicava els recursos allà, potser se n’hi
dedicaven pocs, jo no vull entrar-hi però aquí al Vallès Oriental no
tocava. El que si que hem de tenir en compte per informació de tothom
és que l’hospital i la residència tenen una quantitat de places que són
sociosanitàries i que representen el 50% de les que hi ha a tota la
comarca del Vallès Oriental, això és bo per un costat i no tant bo per un
altre, d’entrada és bo perquè hi ha gent de Sant Celoni que pot disposar
d’unes places sociosanitàries en el mateix municipi i totes a càrrec dels
fons públics, però també s’ha de dir que en el barem que hi ha i jo crec
que com a públic hem d’intentar aclarir-ho és que hi ha residències
privades on el preu que es paga no està a l’abast d’una bona part de la
població de persones grans, això està claríssim, nosaltres també com a
Ajuntament s’han fet alguna vegada alguns contactes amb gent que volia
instal·lar residències privades, però que nosaltres hem de lluitar perquè
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hi hagi tant a les privades com a altres, places concertades, per tal que la
gent amb poc recursos tingui dret a una plaça, no perquè ho hagis dit o
no, però la privada vol dir 1200 Euros de promig mensuals i que això no
s’ho pot permetre el 90 per cent de la població, hem de lluitar per centres
públics o centres privats amb places concertades, que això es dona a les
diferents residències que tenim a l’entorn que no n’hi ha cap de pública,
ni a Llinars ni a Palautordera ni a Vilamajor que totes són privades amb
places concertades. Jo crec que estem en línia de tirar endavant aquest
tema. Pel que jo he fet referència al Pont Trencat, al camp de Futbol o als
Esgrafiats de l’Església, que s’aparta una mica del plantejament que es
feia, és perquè contínuament un Ajuntament durant els 4 anys va fent
coses, només faltaria que tot es reservés al darrer any, crec que les
necessitats de la població són unes i sobre lo electoral ha de primar lo
social, i els serveis a les persones. En el tema de la població segurament
amb les noves dades que surtin del 2002 i 2003, es veurà que la població
comença a remuntar, perquè no oblidem, teníem un Pla General del 83
que va ser impossible de gestionar perquè la seva redacció tenia
problemes, fins que no es va fer la revisió del Pla General l’any 97 no va
donar peu a que es pogués construir-hi nous habitatges, començant a
poc a poc i després una velocitat més de creuer, ja visualitzem que els
terrenys on que s’està construint vol dir augmentar de 3000 o 4000
habitants quan estigui tot ple que tindrem de més a Sant Celoni, però
això ve perquè hi ha d’haver una bona eina de gestió que és el Pla
General de 1997 i des del 83 fins el 89 no es va tirar endavant cap pla
parcial residencial que fes possible fer construcció d’habitatges, crec que
hem d’aprendre dels errors que hi va haver en algun moment. Dels
primers plans generals dels diferents municipis, alguns encara estan
funcionant amb el primer, d’altres no van funcionar com el de Sant Celoni
i aleshores l’any 97 es va resoldre aquest problema i ara, gràcies a això,
hem aconseguit el creixement de població i hem guanyat també en vies
de comunicació, l’entrada per la part de les Borrelles, el carrer Bruc,
Esteve Cardelús.... molta gent segurament passem per altres llocs que no
passàvem abans, així és més fàcil i còmode circular pel nostre municipi,
ho diem pel Residencial Esports i properament amb les Torres, Illes
Belles, disposarem de la rotonda i vials paral·lels que faran possible que
es circuli d’una manera més segura i amb millor connexió a les diferents
zones del municipi. Pel que fa al pla d’accessibilitat a equipaments
municipals que ja s’ha contractat la seva redacció, farà possible marcar
un calendari, normalment són 10 anys per resoldre tots els problemes
que hi ha d’accessibilitat i de barreres arquitectòniques en un municipi
perquè són molts, la inversió que s’haurà de fer serà molt grossa,
especialment a les parts antigues, perquè no es preveia i tots sabem els
problemes que comporta, passejar amb un cotxet, amb un carret de
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compra, una persona que tingui problemes de mobilitat etc., si que en els
nous edificis públics, per normativa i alguns encara que no hi hagués una
normativa o no es fes tan estricte, tots compten amb ascensor i que es
pot accedir així com les zones noves urbanitzades, seria de jutjat de
guàrdia no fer-ho ara, però ara cal tirar enrera i solucionar tot això dels
carrers que tenen 20 o 30 anys amb voreres estretes, sense passos per
persones amb disminució especialment. Seguidament dona la paraula al
regidor Jordi Arenas.

El Sr. Arenas diu: Només volia comentar referent al Pla de Salut, pensava
que no ho hauria de comentar això però m’ho havia preparat per si sortia
i ens demanàveu els objectius, evidentment ja us vam dir que els
objectius podien ser a curt termini, els podríem tenir però que també hi
ha altres objectius que marcaria el propi pla de salut, en principi com a
objectiu en salut el primer objectiu és implantar el programa de salut
municipal, aquest evidentment, un nou Centre d’Assistència Primària més
ampli i millor equipat tant en infrastructures com en serveis per a la
nostra població, una ampliació de l’hospital de Sant Celoni, en previsió a
l’augment de la demanda assistencial de la nostra població en un futur
immediat, això podria significar la restructuració d’alguns serveis i la
implantació de nous serveis, definir les necessitats d’una residència per a
la gent gran i centre d’assistència social a la nostra població, és el pas
previ per a la construcció d’una residència per a la gent gran, millorar el
transport sanitari, bàsicament l’urgent de la nostra comarca, impulsar la
creació d’un centre d’atenció precoç per a infants de risc i dins el
programa municipal de salut, el qual es definirà amb la ponència del Pla
de Salut, hauríem d’incloure entre altres, els següents punts, protecció de
la salut, vigilància de les malalties de declaració obligatòria, vigilància
sanitària a edificis i llocs de convivència humana, seguim en protecció de
la salut, salut alimentària, control d’establiments alimentaris, control
sanitari de Mercat Municipals, control sanitari dels menjadors col·lectius
socials, formació de manipuladors d’aliments, control nutricional dels
menjadors col·lectius socials, seguim amb protecció de la salut, sanitat
ambiental, control integrat de plagues, vigilància sanitària de les aigües
de consum humà, prevenció de legionelosis en instal·lacions municipals,
vigilància sanitària a piscines públiques, control de la salubritat en
poliesportius, anàlisi de sorres en àrees de jocs infantils, control
d’animals peridomèstics, control de la qualitat de l’aire en instal·lacions
municipals. En quan als animals domèstics, un cens municipal d’animals
domèstics de companyia, que ja el tenim, divulgar i fer respectar
l’ordenança municipal per la tinença d’animals de companyia, expedir les
llicències per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos,
recollida d’animals de la via pública, suport a l’adopció d’animals
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abandonats i divulgació de conductes responsables en la tinença
d’animals domèstics. Quan a la promoció de la salut, guia de recursos i
serveis sanitaris per a la població de Sant Celoni, suport a les
associacions per a la promoció de la salut, suport a les campanyes de
donació de sang i una campanya contra el tabaquisme que aquí ja s’ha
comentat per part d’en Francesc. Seguim en la promoció de la salut, salut
d’¡nfància, examen de salut, vacunacions infantis en els centres
educatius, salut bucodental, salut i educació, salut i primera infància i un
curs sobre primers auxilis en relació a col·lectius infantils i juvenils. Quan
a salut i joves, espai jove, salut sexual en adolescents, tallers d’educació
sexual per a joves, tallers de prevenció de la sida per a joves, tallers de
prevenció de consum de drogues dels joves. Quan a salut i gent gran,
accions per a la salut de la gent gran i un cicle sobre salut i qualitat de
vida i també fer esment a la formació d’agents de salut, un curs sobre
salut d’immigració per a professionals, jornades sobre anorexies i
abolímies per a professionals, formació per a pares i mares sobre la
prevenció davant el consum de drogues dels joves. Quan a objectius en
consum, una altra vessant que dintre l’antiga àrea de Sanitat i Consum,
era ampliar l’horari d’accés a l’Oficina Municipal de d’Informació al
Consumidor continuant la xarxa local de consum de la Diputació e
Barcelona des de la qual es desenvolupen programes de divulgació i
promoció del consum responsable i impulsar la creació de la Junta
Arbitral de Consum de la Província de Barcelona. En principi això són
punts estratègics i bàsics que s’haurien d’incloure en el programa
municipal de salut. Evidentment això és un preprograma del que hauria
d’ésser el Pla de Salut, mirat en altres llocs on s’han fet plans de salut i
evidentment no està establert així sinó que sortirà del propi Pla de Salut,
però vull dir que molts dels temes que has tractat tu Francesc,
evidentment que estan aquí inclosos.

Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Hi ha documents que ja de partida,
són documents de discussió com el Pla d’Habitatge i els altres plans, avui
hi havia un document de discussió, fruit del pacte de govern, els pactes o
ponències de treball aniran fent camí, hi haurà la col·laboració com es
deia abans d’entitats, col·lectius i de tots els grups municipals inclòs
Convergència i Unió.

Seguidament intervé el Sr. Miquel Negre i diu: Jo voldria dir Joan per
dirigir-me que com que m'he incorporat fa poc temps com a regidor, ja la
majoria de vosaltres em coneixeu que porto molts anys a l’esport
treballant i bé dintre de tot jo estic agraït a aquesta exposició que ha fet
l’equip de govern i reconeixent  la nostra feina que estem fent
actualment i com ha dit l’Emili i tots els meus companys, serà sempre
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constructiva i mai de destrucció, el que si vull dir és que avui mateix jo
he parlat amb en Raül amb el tema d’esport, que ja em coneix de fa
molts anys amb el que era el futbol, amb la participació de la fundació del
Sant Celoni, que portem molts anys treballant, aleshores estem oberts
sempre per treballar, no per venir només a escalfar cadires, que se’ns
faci cas, si tenim un parer d’impressions concretar-ho com hem fet amb
en Raül i d’aquí en endavant tirar  tots els projectes que siguin necessaris
i també fer un incís no recordar els temps endarrera, ja que nosaltres
portem molts anys treballant i crec que ha d’ésser a partir d’aquestes
eleccions ens queda molt treball per fer conjuntament i que sigui pel bé
del poble i de tots els habitants.

A continuació el Sr. alcalde diu: Si us sembla donaríem per conclòs el
debat que ja tindrà continuïtat en el ple de pressupostos quan als
objectius de l’any 2004 que acabem de començar, ja es va comentar que
seria un any una mica de traspàs de començar a funcionar la organització
i que també dependrà una mica de les altres administracions, i que fan el
FEDER com el PUOSC, no se sap que podrem disposar a nivell de
subvencions i també s’aprova a final d’aquest la convocatòria de Xarxa
Barcelona que és el suport de la Diputació de Barcelona per poder
demanar subvencions per aquests propers 4 anys d’aquesta nova
legislatura, per tant donem per acabat aquest primer punt de debat.

2.- MODIFICACIÓ DEL RÈGIM D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
MUNICIPAL QUE PERMETI L’ESTABLIMENT D’UN PLE
MONOGRÀFIC ANUAL PER DEBATRE LA SITUACIÓ DE SANT
CELONI, AMB UNA NORMATIVA DE REGULACIÓ ESPECÍFICA.-
Intervé el Sr. alcalde dient que si algú vol fer una breu defensa, si pot
ser, no pel temps, tenim tot el temps del món, manifestant que abans el
ple s’havia d’acabar a les dotze, això ara no és així, i dona la paraula al
Sr. Carles Mas.

Intervé per tant el Sr. Carles Mas i diu: Agafo tots els suggeriments que
s’han exposat, bé, de fet el segon punt de l’ordre del dia és una
conseqüència del punt anterior, de fet és conseqüència de dues
conclusions del punt anterior, una és la manca de concreció de les
propostes que ha fet que el debat no pogués ser més concret i més
dinàmic i l’altra és la manera de fer oposició i entendre la política que
hem transmès i que estem transmetent des del grup municipal de
Convergència i Unió, que és presentar propostes que van be a Sant
Celoni, coses concretes i concises que tenim treballades des de fa molt
temps i que vam presentar en el nostre programa electoral. El segon
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punt és la modificació del règim d’organització i funcionament municipal
que permeti l’establiment d’un ple monogràfic anual per debatre la
situació de Sant Celoni amb una normativa de regulació específica. Això
és l’anunciat que hi posàvem, de fet el règim d’organització i
funcionament no és res més que el Reglament de com l’Ajuntament vol
funcionar dins el marc de les lleis, un ajuntament amb la seva potestat
d’autoorganització municipal pot establir com vol funcionar i un dels
aspectes més importants és la transparència i el control de l’acció de
l’equip de govern i com que aquest és un objectiu que teniu plasmat
inclús en el document de l’acord de govern, doncs nosaltres no fem res
més que proposar un com, que abans parlàvem d’aquell com, doncs
nosaltres proposem els coms, nosaltres creiem que ha d’haver-hi eines
per fomentar aquest debat. Ja vam explicar a la comissió informativa
com volíem fer aquest debat però és bo recordar perquè tothom que ha
assistit en el Ple i per a la gent que encara ens està escoltant, pugui
veure com ho plantegem, plantegem una eina de transparència i control
d’acció al govern, a través del debat polític i públic, això es fa a través
d’un ple, que és un lloc on es prenen acords, acords que són vinculants,
hem de recordar que el ple és el màxim òrgan de decisions de
l’Ajuntament, n’hi ha d’altres, però aquest és el màxim òrgan de
decisions que hi ha en un Ajuntament, d’aquesta proposta que en tot cas
després el que podríem fer és llegir-la tal com l’hem redactat, hem de
destacar una cosa, que amb aquesta proposta estem innovant, innovant i
podem situar Sant Celoni com a pionera en l’àmbit municipal, un debat
d’aquest estil que després podem plantejar, que està basat en altres
debats que són coneguts per la televisió i que tant podem comentar pels
mitjans de comunicació audiovisuals, per la tele, per la premsa, en un
bar, podem comentar-ho perquè es difonen i permeten generar debat,
que son la política general en el Parlament o el debat de l’estat de la
nació a Madrid. Sant Celoni pot ser referència en aquest punt i és bo que
avui que ho aprovarem, en tot cas, espero que ho aprovem, serà
referència per a molts ajuntament que segurament seguiran el camí de
Sant Celoni. Per ser molt breu, el debat de política general de Sant
Celoni, doncs té un format molt senzill de funcionament, seria
convocatòria en una setmana de dos plens, nosaltres proposem un dilluns
i un divendres, un dilluns perquè l’equip de govern pogués presentar un
informe polític, amb el qual els altres grups municipals, òbviament els
propis que han redactat l’informe polític doncs puguin donar la seva
opinió i entrar en un debat, això sí, amb un debat d’aquell any, de les
coses que s’ha fet i de les coses que es faran, ja que un debat va en les
dues direccions, en el passat i en el present, llavors el divendres, el ple
del divendres, podríem debatre propostes de resolució concretes i
concises de que es pot fer aquell any o els propers anys, per tal de



40

marcar la línia política del consistori, per això s’aprovaria en un ple
perquè serien vinculants, també es vol repassar que aquest règim
d’organització i funcionament, és un text que com a regidors es dona al
primer ple constitutiu i és bo que fer veure a la gent que aquest text que
tinc jo a davant meu es va aprovar l’any 1991, l’aprovació definitiva, i va
haver-hi una petita modificació l’any 2000, la qual cosa fa que tenim un
text de funcionament de fa 13 anys. Pregunta l’alcalde: el que proposes
no està incorporat al ROM, dius d’incorporar-ho, el text és de fa 13 anys.
Continua el Sr. Mas dient: El que estic dient és que el text que  es dona
als regidors i que és el que marca el funcionament el que diem com a
ROM, doncs fa 13 anys que se’n va fer la seva aprovació definitiva i és
totalment lògic que amb el temps s’ha d’anar modificant i com a eina de
control polític proposem fer aquests debats i repeteixo com a eina
d’innovació i que n’estic segur que si nosaltres ens situem a la primera
línia de política municipal, molts altres ajuntaments de tots els colors, ja
no entraré en temes partidistes, seguiran aquestes passes. De fet el que
faria perquè així en quedi constància, si en comptes que ho llegeixi el
secretari com ho fem normalment, doncs és el que es votarà a
continuació, la petita explicació que donàvem nosaltres era que el
municipi de Sant Celoni, degut al seu creixement, la influència que te
amb els municipis del voltant, la seva complexitat social, política i
econòmica que reflecteix la seva realitat, necessita d’un debat constant
sobre el seu futur, sobre les propostes que cal portar a terme i també
sobre el que s’ha fet. Cal reforçar i aprofundir en un debat polític per tal
de reforçar també la democràcia i la pluralitat ideològica existent al
nostre municipi. Per aquest motiu creiem totalment imprescindible
modificar el Reglament Orgànic Municipal per tal que estableixi la
celebració de plens monogràfics per realitzar un debat general sobre Sant
Celoni, aquest és el que hem estat comentant fins ara, el debatre. Cal
establir un mecanisme que permeti a l’equip de govern explicar el que ha
fet, el que pensa fer i també reflexionar sobre el que s’ha fet i el que cal
corregir, i jo encara afegiria alguna cosa més que no està en aquest
paràgraf, que és que la gent hi pugui participar plenament com a mínim
escoltant quines són les seves línies i en el futur potser incorporar noves
línies de participació, així mateix ha de servir perquè l’oposició pugui
portar a terme les seves facultats de control de l’equip de govern, per
altra banda han estat demanades molts anys anteriors per l’anterior
oposició i a la vegada pugui presentar propostes positives de futur que
siguin debatudes i votades pels regidors i les regidores del consistori. Per
donar-li la màxima transcendència a aquest debat, creiem que s’hauria
de repartir en dos plens extraordinaris, un primer que faria que l’alcalde
exposés un informe anual i perquè l’oposició i els altres grups municipals
pogués replicar sobre aquest informe i expressar la seva opinió, després
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hi hauria un període de dos dies perquè l’equip de govern poguessin
presentar les propostes per al futur a Sant Celoni i les accions a fer,
serien les propostes de resolució que serien negociades i podríem arribar
a enteses, potser en altres no, en primer terme en comissió informativa i
posteriorment debatudes i portades a votació en un segon ple
extraordinari. Estem convençuts que amb aquest mecanisme excepcional
farem que el debat democràtic sigui molt més elevat important i que la
participació i interès dels ciutadans i les ciutadanes de Sant Celoni
augmenti amb escreix, per això proposàvem i concretament votar els
acords següents, que és aprovar òbviament la creació d’un debat general
de Sant Celoni que es celebrarà cada any durant dos plens extraordinaris
consecutius per tal que es debati sobre l’informe anual que presentarà
l’equip de govern i perquè posteriorment es puguin fer les propostes de
resolució sobre el futur del municipi, que és el que hem estat explicant.
Llavors insistíem en dos punts més que era instar a l’equip de govern
perquè iniciï els tràmits pertinents per tal d’incorporar al Reglament
Orgànic Municipal el procediment administratiu que es seguirà per tal de
celebrar aquest debat a partir d’aquest any mateix. Aquí podíem haver
acabat la redacció d’aquests acords, però a la nostra manera de fer hem
afegit un altre tercer, que és ja fer-ho ara mateix que és aprovar una
redacció i una proposta inicial de modificació de ROM que el presentem
com a annex en aquest mateix document, aquest mateix document
establiria doncs la manera de funcionar que és la que hem explicat abans
i per la nostra part aquesta és la defensa que fem d'aquest punt,
recordant , com que crec que votarem tots que sí, doncs votar que sí és
donar més informació al poble, més transparència i més debat i com que
no votarem en contra perquè seria anar contra el diàleg i contra l’acord
de govern que hem pogut escoltar i llegir presentat per l’equip de govern
des de fa unes setmanes.

Seguidament l’alcalde dona la paraula al regidor Josep M. Pasqual.

A continuació el Sr. Josep M. Pasqual diu: És cert que a l’anterior
legislatura hi havia una certa mancança de debat anual d’objectius i
pressupostaris pel sistema que estava funcionant l’Ajuntament, el que
passa és que actualment amb la política que us hem estat explicant, els
objectius que tenim, és una política molt orientada al ciutadà, orientada
al ciutadà tal com hem explicat abans vol dir que marcarem objectius i hi
haurà una política de rendiment de comptes de cara a la ciutadania,
aleshores davant d’aquest canvi de sistema que té molt a veure amb el
que demaneu vosaltres, jo comparteixo que s’han de fer uns debats
monogràfics sobre la situació de Sant Celoni, però és que de fet, és el
que nosaltres proposem amb el nou sistema de funcionament de
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l’Ajuntament, marcar objectius anuals i fer una política de rendiment de
comptes i debatre evidentment la situació de Sant Celoni. Per tant
d’alguna manera, aquesta proposta coincideix molt amb l’esperit que
tenim per aquesta legislatura, però també hi ha el dubte que si es
modifica el sistema de funcionament de pressupostos, perquè si parlem
de plans anuals, va molt lligat amb el pressupost anual de cada any, això
seria segons com t’ho puguis mirar, és un debat a més a més si realment
i nosaltres estem convençuts que ho farem així, donem la possibilitat de
participació i transparència cada any de fer el debat de pressupostos i fer
el balanç de com ha anat aquell any, d’alguna manera superposa una
cosa a una altra, per tant, nosaltres el que proposaríem, en tot cas és,
muntem una comissió, parlem-ne més a fons perquè jo em penso que és
molt coincident el que demaneu vosaltres amb el que demanem nosaltres
i ara potser  és demanar una modificació del ROM, que es superposaria al
que nosaltres ja tenim previst per aquesta legislatura, per tant jo crec
que seria el més coherent i de cara a la transparència i de cara al diàleg,
muntar una comissió, parlar-ne, contrastar en tot cas les dues propostes
i posar-nos d’acord em sembla que seria el més raonable, perquè ara
sinó sembla que, la proposta vostra és en funció potser d’un altre tipus
de funcionament de l’Ajuntament, ara penso que l’esperit és diferent.

A continuació parla el Sr. Deulofeu i diu: A veure, entenc que l’anàlisi de
tota l’actuació del nou organigrama, amb la transversalitat de tots els
plans, marcant objectius i analitzant resultats, que suposo que tu et
refereixes a aquesta línia i per tant, cada pla analitzarà els seus resultats.
Jo crec que no treu que, políticament, i amb el paper que té el ple
municipal això no pugui ser debatut com cal. Basant-nos precisament
amb aquesta forma de funcionar i de gestionar la institució, jo crec que
facilitarà molt més aquest debat, perquè si realment aquestes línies
transversals, aquests grans plans, com el que per exemple definia com a
proposta en Jordi amb el de Salut Comunitària. És a dir  si es marquen
com objectius pels propers anys, una sèrie d’accions, és a dir avaluació,
la discussió, la priorització, la crítica, o no, de com això ha funcionat.
Precisament un ple destinat a això facilita molt més les coses, perquè les
fa que hagin estat més obertes, que hagin estat més participatives i
probablement també farà que aquest Ple sigui més obert i més
participatiu i per tant, més positiu i a més ho farem públic a la gent, per
tant jo crec que són dues situacions no contraposades, més aviat jo diria
que complementàries.

A continuació el Sr. Mas diu: Demanaria la paraula per acabar de
concloure potser l’exposició final del nostre posicionament.
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El Sr. alcalde diu: Abans de donar la paraula al Sr. Mas, reafirmant el que
deia en Josep M. com a equip de govern, apuntar que hi hagi una
comissió que estudií la modificació del ROM, perquè el ROM també és una
eina tal i com es deia aquí, que fa anys que funciona i que hi ha coses
que s’han de canviar, fins i tot per normativa legal, hi ha coses que ja
apunten a molts anys enrera. Hi dues coses que abans no hi eren,
recordem que actualment en els plens ordinaris hi ha un apartat que és
control de l’equip de govern, on hi ha un seguit de punts, que l’equip de
govern dona compte de les resolucions, de contractacions, s’obre un torn
de sobre precs i preguntes sense cap limitació, i que això ja és una eina
que abans no estava previst, jo crec que pot sortir molt més ric si es fa
una comissió i es mira tot el ROM en conjunt, entenent que podríem, el
que s’apuntava és dir, ja hi ha un debat de pressupost que si que aquests
anys darrers, per una sèrie de raons, el “mea culpa” potser ens l’hem de
donar tots de la discussió de pressupost i que en el mateix ple es podria
fer el debat anual, crec que seria interessant i que sortiria molt més
enriquit amb el treball en comissió, podria ser un ple  amb dues parts,
una part de debat, donar comptes o visualitzar els comptes de l’any que
ja s’estarà acabant, perquè teòricament la idea és intentar fer-ho abans
de final de desembre i després ja apuntar les línies ja de 2004, abans
d’entrar en el ple del pressupost que a vegades és més tècnic, jo diria
que una mica podríem aprofitar les dues coses, per dues raons, perquè
també en el plantejament que es feia aquí, hi ha vàries propostes, una
que es parlava de fer-ho després de la Festa Major de setembre, que és
molt aviat a nivell de si s’han de donar comptes del pressupost, encara
queda un trimestre sencer, i després perquè com a tema fins i tot
legalista crec que hi ha algun lapsus, el ROM pot fer canvis respecte als
mínims legals com fer més plens dels que marca la llei, però hi ha uns
terminis que s’han de respectar, per tant aquesta comissió hauria de
mirar-ho perquè sigui quin sigui el ple, també si és de pressupost i es
convoca el dilluns i després el divendres es vol fer l’altra ple, entremig hi
ha d’haver comissions informatives i han de passar dos dies cada vegada
per convocar, per fer-ho legalment, perquè sinó també seria un procés
que no es respectaria la legalitat, fas un ple, l’endemà has de convocar la
informativa, deixar passar dos dies per fer la informativa, és a dir, mai
podria ser, entenc jo, després es pot acabar d’estudiar, de dilluns a
divendres fer dos plens, els terminis no lliguen a nivell legal. Jo diria que
la proposta que es feia seria fer una comissió i en pocs mesos tenir-ho
tancat, perquè es parlava de setembre i que encara falta molt, i serviria
per retocar coses que segur que estan desfasades. Un aclariment, jo
celebro i felicito la iniciativa del tema del debat, perquè com el que hem
fet avui pot ser anualment, fixar un termini de durada i després fer el ple
de pressupost que és més tècnic, això jo crec que es pot fer . Em consta



44

que Convergència i Unió ho està fent a altres llocs, de demanar plens de
debat, ho hem vist a la premsa, com a mínim ja hi ha un altre lloc que és
Badalona, demanant Convergència i PP, crec que és interessant, buscar
una manera d’harmonitzar-ho que es pugui produir i que no fem una cosa
al setembre i l’altra al desembre, em sembla que es pot agrupar i seria
més productiu.

A continuació parla el Sr. Mas i diu: Hi ha hagut una sèrie de coses que
s’han d’aclarir, almenys és el nostre parer, no se perquè es barregen els
pressupostos en aquest debat, no ho entenc, senzillament  i precisament
d’aquí ve el tema de la proposta de fer-lo a setembre, a més just després
de festes que seria poder parlar d’un debat polític sobre quines són les
accions que s’han fet durant l’últim any, que no necessàriament han de
coincidir amb l’últim any natural, que és tal com funciona el debat de
política general i dir què es farà el proper o els propers anys, aleshores,
la materialització d’aquest debat, posteriorment sigui al setembre,
octubre, novembre o desembre, o com se’ns està acostumat a fer el
febrer o el març serien els pressupostos, que és un altre tipus de debat,
que llavors és concret de inclús podem entrar al detall de si aquella
quantitat em sembla bé o les nostres prioritats eren aquelles concretes o
no per aquell any que es parli, són dos debats totalment diferents, un és
un debat polític, que es faria en el ple que recordo que és el màxim òrgan
de representació del poble, n’hi ha altres, és un òrgan on els acords que
prenem són acords vinculants, són acords que si nosaltres decidim
políticament tirar endavant una sèrie de coses, s’han d’executar en el
termini que ens fixem, pot no haver-hi terminis en alguns casos, però és
un debat que s’ha de fer en un ple i en un ple que no hem de barrejar
conceptes, una cosa és un pressupost que és una eina totalment tècnica
que podem debatre moltes coses però no debatrem el fons que són les
propostes polítiques, com que nosaltres tenim la voluntat i veig que
vosaltres de generar un debat polític, jo entenc que vosaltres pel que
m’heu expressat és un debat diferent també dels pressupostos, perquè si
comencem a barrejar conceptes, no ens en sortirem i encara hi haurà
més confusió del funcionament de l’Ajuntament, llavors, recullo la idea de
parlar-ne i el que podríem fer és modificar el punt III que seria aprovar
com a proposta inicial la modificació del ROM, suposaríem aquí en el ple
una transacció que seria aprovar en un termini de tres mesos una
modificació del ROM en aquest sentit dels punts I i II dels acords, seria
una cosa similar al que es va proposar i que tenim a l’agenda pendent de
modificar a les ordenances fiscals, per aquest any no, però per a l’any
següent i que podríem anar generant una sèrie d’acords que els podríem
anar materialitzant. Nosaltres proposàvem el setembre precisament
perquè com que es vol presentar el pressupost abans de final d’any, seria
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el timyng polític potser adequat, que seria donar compte de setembre a
setembre que és quan políticament s’han hagut de generar les propostes
que llavors posteriorment es materialitzaran amb un element tècnic com
és el pressupost, llavors aquest timyng és el que es segueixen doncs en
altres debats de política. I fent referència a l’últim que si a Badalona i
altres llocs s’està generant aquest debat, és a dir que Convergència i
Unió està demanant aquests plens per debatre, estan generant aquests
plens per debatre que no hi ha pla de mandat. Nosaltres el que vam
exposar des de fa dos plens, si no m’equivoco, és que volíem un pla de
mandat que fos concís i que no fos una mena de declaració d’intencions
que és el que actualment hi ha en l’acord de govern, ja que precisament
l’acord de govern ha de donar pas a un pla de mandat. I aquí s’acaben
les propostes que es fan a altres municipis, jo reitero, siguem una vegada
per totes pioners en alguna cosa que siguem referència a Sant Celoni que
sigui referència per un debat polític, que sigui referència en l’àmbit polític
municipal i que tots els municipis, quan presentin una proposta a
l’exposició de motius diguin: Escolteu , tal com es va fer a Sant Celoni
demanem un debat general sobre el nostre municipi perquè és una eina
que apropa la política als ciutadans, en aquest cas als celonins i
celonines, i que prenen acords, acords que tothom entén i tothom sap
que és per al seu futur i que per cert és el futur de tots.

A continuació el Sr. Pasqual diu: Jo cada cop estic més convençut que cal
crear aquesta comissió, perquè per una banda penso que ho veiem
diferent, d’entrada jo estic d’acord en que a nivell normatiu es garanteixi
anualment un debat, això ho trobo molt coherent i a més ho
comparteixo, el que passa és la manera de com organitzar-lo que diferim,
jo tinc els meus dubtes que quan tu prepares el pressupost i fas al pla
d’actuació municipal anual no puguis fer un debat polític sobre aquell any
en curs, aleshores em temo que hi hagi una superposició de debats, això
depèn de com ho enfoquis, no val dir és un debat tècnic, no és un debat
tècnic, allò és en funció del programa d’actuació que tens previst per
aquell any, per tant, tot i que comparteixo que s’hauria de garantir que hi
hagués un debat anual però penso que aquí ara cadascú dirà la seva i em
sembla que valdria la pena, crear una comissió, buscar una manera de
garantir-ho i buscar un sistema el més funcional possible, sempre
garantint aquest debat.

Seguidament el Sr. Cuminal diu: Concloent, perquè ja veig que ens
estem posant tots bastant d’acord, tot i que en la part dispositiva de la
proposta podem estar-hi més d’acord en quan al temps etc. etc., tots
sabem que quan es vota alguna cosa, el que es vota són els acords i que
realment el que importa són els acords, entenem que si diem doncs que
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es crea el tercer punt, es reforma tal com ha dit en Carles i que per tant
es crea una comissió per estudiar com s’ha de renovar tot el ROM, doncs
fins i tot en aquesta comissió es podria definir com s’han d’establir
aquests debats o fins i tot com s’estructura si en una setmana, si en
dues, si es fan o no es fan. En tot cas la voluntat política del grup
municipal de Convergència i Unió és doncs posar-nos tots d’acord en
aquest ple per acordar els dos primers acords, que vol dir doncs sortir
d’aquesta sessió del ple havent aprovat entre totes les forces polítiques
que cal crear un ple extraordinari, el format ja el definirem en aquesta
comissió que consisteixi en el debat de política general de Sant Celoni i a
conseqüència d’aquest primer instar a l’equip de govern que iniciï els
tràmits pertinents per estudiar que legalment es pugui fer de la millor
manera possible, llavors dir al tercer punt que hi hagi un termini per fer
aquesta comissió i tenir un acord, crec que ja ens donaríem per
convençuts, fins i tot, com que els acords són vinculants, si s’aprova el
primer i segon acord, nosaltres estaríem satisfets del resultat d’aquest
debat.

Seguidament el Sr. alcalde diu: Més que res una mica per puntualitzar és
que no tenim el document aquí al davant, però no per entrar en
discussió, jo diria deixem-ho obert, dir que hi haurà una comissió que
treballarà la reforma del ROM, no només pel tema aquest del debat, sinó
pel tema d’actualització del ROM i entenent que s’hi introduiria d’alguna
manera, jo ho dic per economitzar, estem en un Ajuntament de 14.000
habitants i no estem en un ajuntament d’un tamany molt gran on hi hagi
tota una estructura ni estem en un Parlament que és el normal de fer el
ple del debat anual del país, jo diria que siguem realistes i mirem
d’economitzar temps i que la gent sàpiga el que es planteja a nivell de
govern amb els acords que arribem, perquè jo crec que no en aquest ple
del debat s’ha d’esbotzar tot perquè hi haurà hagut un treball conjunt o
una comunicació com a mínim fluida en tot el tema dels plans i de les
ponències que s’aniran fent, la nostra intenció és aquesta, per tant per
economitzar temps jo diria deixem-ho obert perquè la comissió estudiï la
manera de que es visualitzi, jo diria que pot ser un ple extraordinari de
debat i pressupostos de l’any tal, és la meva idea perquè jo crec que
seria el més pràctic i que sortiria tot sobre la taula del tema pressupostari
també, ja sigui en el mateix ple, com dos punts diferenciats, marcant
temps d’una hora i mitja un i després s’entra en el ple de pressupostos i
hem de ser una mica operatius amb el tema aquest de fixar els plens, és
la idea que més o menys nosaltres n’hem estat parlant que si és una cosa
oberta, parlem-ne, aquí no arribarem a cap conclusió i semblarà que uns
si i els altres no. La nostra idea és que es pugui fer.
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Seguidament parla el Sr. Mas i diu: Doncs si s’ha de poder fer, intentem-
lo fer ja ara, que pot sorprendre demanar un debat cada any, pot
sorprendre potser perquè no s'està acostumat, i no s’ha reglamentat
almenys pel que m’han comentat i son molts ajuntament en els que no
s’ha establert orgànicament un ple exclusivament per debatre sobre
aquest municipi, cap municipi, en un ple, exclusivament debati sobre com
ha d’anar aquell municipi, doncs no existeix, ara, jo també estic d’acord
que potser per fomentar el diàleg doncs podem parlar i arribar a un
acord, un acord que no sigui d’aquí a dos o tres anys, jo fixaria un
termini, inclús així podríem modificar els acords, els acords que
presentem, que tenim davant, el primer acord seria: Aprovar la creació
del debat general de Sant Celoni, que si us sembla mantindria el nom
que celebrarà cada any en el format que determini una comissió d’estudi
creada a partir d’aquest ple, que podria utilitzar-se el format de comissió
que proposeu. El segon seria tècnic: Instar a l’equip de govern perquè
perquè iniciï els tràmits pertinents per tal d’incorporar al Reglament
Orgànic Municipal, i com que això s’haurà de materialitzar en un
funcionament concret en el règim de funcionament de l’Ajuntament,
podríem aprovar el primer i segon, jo m’arriscaria a fixar un termini, el
que podríem fer és que aquesta comissió d’estudi faci una proposta inicial
al cap de tres mesos. Diu el Sr. alcalde que es podria proposar
l’aprovació per part del ple màxim sis mesos que dona temps de reunir-
se parlar-ne, etc. i dona temps després de fer el setembre, octubre,
novembre, desembre, el que es decideixi. Continua el Sr. Mas dient:
Seria un tercer punt que seria aprovar en un termini de sis mesos pel ple
aquesta modificació del ROM en el sentit exposat en els dos punts
anteriors. Diu el Sr. alcalde: Sense parlar de l’annex, perquè l’annex igual
hi ha aquesta incongruència de terminis que faria que no fos legal.
Continua el Sr. Mas dient: De fet si que hi hauria la manera de fer
aquests dos plens que podria ser un altre format, dues sessions la
mateixa setmana però de totes maneres com que ho podem parlar en
aquesta comissió si només en fem una o una altra, el que si que podem
deixar sobre la taula és l’annex de modificació que es podria basar aquest
nou acord que es presentarà d’aquí a sis mesos per a l’aprovació d’aquest
ple.

Seguidament el Sr. alcalde diu: Entenc que seria un primer punt on diria
aprovar la creació del debat anual, sense dir si seria en dos plens
extraordinaris, sinó que seria segons l’informe de la comissió, instar
perquè els terminis d’incorporar el que cal al ROM i aprovar la proposta
inicial, perquè l’annex no, i aprovar en un termini de sis mesos la
modificació del ROM amb tots els seus efectes, perquè hi ha altres temes
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del ROM que també s’han de canviar, per exemple el ROM encara està
parlant de Comissió de Govern i ara és Junta de Govern Local.

Parla el Sr. Mas i diu: Aquesta és la proposta que hem fet que heu entès
igual els dos, l’únic és que no s’ha determinat una cosa que s’ha
comentat ja en el primer punt, que és la participació del Grup Municipal
de Convergència i Unió en aquestes comissions que d’aquí a pocs dies
anireu creant, això doncs dono potser per sobreentès que en aquesta
comissió hi participem directament així com a les altres.

Contesta el Sr. Castaño i diu: Aquesta comissió de modificació del ROM
s’entén que el normal i operatiu seria que hi hagués un representant de
cada grup polític, a la comissió de modificació del ROM, per posar sobre
la taula, les coses a nivell jurídic que estan desfasades i especialment pel
tema aquest de veure la manera de lligar els conceptes que tenim
nosaltres i els que teniu vosaltres i poder fer possible un debat, l’acord ha
de sortir consensuat, entenc que el més operatiu seria un de cada grup
municipal en aquesta comissió de treball sobre la modificació del ROM,
després, els grups que diguin qui en forma part per tal que si d’aquí a
una setmana o deu dies ja es podria fer la primera reunió, es podria
parlar primer a nivell tècnic de totes les modificacions que ja s’han de fer
obligatòries i després concretar la celebració del debat general.

Seguidament el Sr. Mas diu: Perdoneu, una qüestió de forma, s’ha de
llegir concretament la forma en què quedaran els acords, ho dic pel tema
de l’acta, si vols fer constar potser, com que jo tinc tot el que he anat
tatxant, si voleu faig una llegida d’aquests tres acords a veure si el que
deixaríem constància en acta del que aprovem: Primer.- Aprovar la
creació del debat general de Sant Celoni a celebrar cada any a través
d’un ple format amb el format que determini una comissió d’estudi, amb
la representació de tots els grups. Segon.- Instar a l’equip de govern
perquè iniciï els tràmits pertinents per tal d’incorporar al Reglament
Orgànic Municipal el règim jurídic i de procediment administratiu que se
seguirà per tal de celebrar el debat general de Sant Celoni a partir
d’aquest any 2004. Tercer.- Aprovar en el termini de 6 mesos pel ple una
modificació del ROM, en el sentit dels dos punts anteriors. Caldria
explicitar a veure si estem d’acord que el ple serà monogràfic, que és que
demanàvem, cal explicitar-ho en els acords, estem d’acord que hauria
d’ésser monogràfic.

Contesta el Sr. alcalde dient: Nosaltres fem també un apunt i/o proposta,
podria ser un ple que hi haguessin dos punts, un seria el debat general i
l’altre podria ser l’aprovació del pressupost, tot i que seria bo que abans
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del ple hi hagi una reunió de tots els diferents grups per, més que
preparar el debat, per intentar posar en comú els temes que anirien al
debat.

Continua el Sr. Mas per dir: Nosaltres demanem precisament un ple
monogràfic que podria ser, perquè inclús, formalment. Intervé el Sr.
alcalde i diu: Em penso que, per les cares de la gent, jo diria que deixem-
ho obert perquè la comissió busqui... El Sr. Cuminal diu: Només dir que
quan parlen de nosaltres parla en nom de tot i que la cara que posem els
altres no té res a veure amb el que l’altra està dient, per tant.... El Sr.
Mas diu: De fet com que són les 12, de fet les cares són evidents des de
fa.... Diu el Sr. alcalde: Per l’hora no és que s’hagi de para el ple.
Continua el Sr. Mas i diu: Per això mateix, fem la proposta d’aprovar la
creació del debat general de Sant Celoni que celebrarà cada any en ple,
posem monogràfic, en el format que determini una comissió d’estudi, en
la qual hi estaran inclosos tots els representants dels grups municipals, el
segon seria instar a l’equip de govern que iniciï els tràmits pertinents per
tal d’incorporar al Reglament Orgànic Municipal el règim jurídic i
procediment administratiu que se seguirà per tal de celebrar el debat
general de Sant Celoni a partir d’aquest any 2004, que seria tal com està
redactat a l’acord que hem presentat i el tercer, doncs que en un termini
de 6 mesos fer aquesta modificació al ROM.

Intervé el Sr. Alsina per dir: La paraula monogràfic, l’has dit en el primer
punt? Contestant el Sr. Mas que si, Continua el Sr. alcalde i diu: És que
quan s’ha comentat i has fet, no ara, a la primera lectura no s’ha dit
monogràfic, s’ha dit en un ple, em sembla que som tots prou oberts com
per dir que la comissió aporti la proposta perquè es pugui realitzar que és
l’important. El Sr. Mas torna a parlar i diu: Ho acceptem com a voluntat
doncs que a la comissió ja s’expressarà l’opinió i crec que serà ple
monogràfic.

El Sr. Castaño diu: El Sr. Secretari crec que ho ha captat, que el debat
tindrà lloc en un ple i que la comissió buscarà....

Diu el Sr. Secretari: Monogràfic al final no.

El Sr. Mas torna a dir: Faig la última llegida del punt 1 i el Sr. Castaño diu
que no cal que està gravat.

El Sr. Secretari manifesta que s’havia indicat al punt tercer que
l’aprovació inicial i el Sr. Mas diu l’aprovació en un termini de 6 mesos pel
ple, i diu el Sr. alcalde que si és inicial però entenent que tots ho donen
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per bo, si al cap d’un mes s’ha decidit fer un ple, es fa encara que estigui
en procés de publicació al Butlletí, etc. Concluint que si està abans, està
abans.

Després d’aquest debat, el Ple, per la unanimitat dels seus membres
presents adopta el següent:

ACORD

PRIMER. Aprovar la creació del debat general de Sant Celoni que es
celebrarà cada any dins un ple extraordinari segons l’informe de la
comissió que es convocarà a l’efecte amb la representació de membres
de tots els grups municipals.

SEGON. Instar l’inici dels tràmits pertinents per tal d’incorporar al
reglament orgànic municipal (ROM) el règim jurídic i procediment
administratiu que es seguirà per tal de celebrar el debat general de Sant
Celoni a partir d’aquest any 2004.

TERCER. Aprovar inicialment, dins un termini de 6 mesos la
modificació del ROM redactada segons els dos punts anteriors.

Adoptat aquest acord, el Sr. alcalde dona per acabat aquest ple de debat
donant gràcies a tothom.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió,
essent les 24:00 hores de la nit i s'estén la present acta de la que jo, el
secretari municipal, en dono fe.

L’alcalde     El secretari


